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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Найуразливішим місцем для вітчизняного 

сільськогосподарського виробника в умовах ринкової економіки є 

реалізація продукції. Вона започатковується у виробників з моменту  

виготовлення шляхом визначення певної кількості як товарної і передачі 

через різні формування споживачам. Наявні канали реалізації продукції 

ще не формують пропорційну структуру узгодження попиту і пропозиції 

та встановлення репрезентативних ринкових цін, які стали б надійним 

засобом забезпечення руху продукції. Діяльність же комерційних 

структур-посередників переважно зорієнтована на одержання 

максимальної вигоди, що спричинює загострення цінового диспаритету і 

„вимивання“ фінансових ресурсів у сільськогосподарських 

товаровиробників.  

Недоліки, що мають місце в системі збуту, зумовлюють зниження 

заслуженої винагороди сільськогосподарським товаровиробникам, а їх 

продукція несвоєчасно потрапляє до споживача. За таких обставин нині в 

Україні рух продукції від виробника до споживача мала б забезпечувати 

розгалужена мережа елементів інфраструктури ринку, покликана 

забезпечити стабільну партнерську взаємодію всіх його учасників, вільне 

просування продукції, упереджувати цінові ризики та виявляти реальні 

ціни і тим самим сприяти збільшенню доходів сільськогосподарських 

товаровиробників. 

Розвиток  інфраструктури та ефективність діяльності окремих її 

елементів досліджувалися і дістали широке висвітлення у працях таких 

вчених, як П. Березівський, О. Біттер, В. Валентинов, Ф. Горбонос, 

Ю. Губені, Т. Дудар, С. Дусановський, Л. Левківська, В. Липчук, 

О. Могильний, П. Саблук, М. Сахацька, В. Топіха, Г. Черевко та ін. Проте 

результати досліджень з цієї проблеми ще не дають повного уявлення про 
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оцінку стану і можливості використання елементів інфраструктури. 

Відкритими й актуальними для дискусій продовжують залишатися 

проблеми взаємозв’язку економічних і соціальних аспектів 

функціонування елементів інфраструктури на ринках різних рівнів. 

Потребує уточнення сучасне трактування економічного змісту та сутності 

інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції, оскільки у 

наукових працях ще немає чіткого її формулювання. Залишаються 

недослідженими механізми, що формують узгоджені взаємовідносини 

між окремими ланками інфраструктури ринку та не визначено суттєвих 

критеріїв диференціації інституцій інфраструктури. 

Дослідження формування і функціонування інфраструктури має 

стати одним із пріоритетних напрямів розвитку ринку 

сільськогосподарської продукції та вимагає подальших прикладних 

розвідок, що й зумовило вибір теми дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. У 

дисертаційній роботі представлено результати досліджень, виконаних 

автором, які є складовою частиною комплексної наукової теми 

економічного факультету Львівського національного аграрного 

університету на 2006 – 2010 рр. „Розробка організаційно-економічного 

механізму підвищення соціально-економічної ефективності функціону-

вання агропромислового комплексу Західного регіону України“ (номер 

державної реєстрації 0106U002073). Роль автора полягає у дослідженні 

напрямів та розробці рекомендацій щодо формування і функціонування 

відносин між суб’єктами ринку сільськогосподарської продукції на шляху 

її просування від виробника до споживача. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає 

в обґрунтуванні напрямів удосконалення формування та функціонування 

інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції та розробці комп-
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лексу теоретичних, методичних і практичних рекомендацій щодо їх ефек-

тивної реалізації. 

Для досягнення визначеної мети у роботі ставляться такі завдання: 

 узагальнити та розвинути теоретичну сутність інфраструктури 

ринку сільськогосподарської продукції; 

 структуризувати складові інфраструктури товаропросування та 

розглянути умови їх функціонування; 

 обґрунтувати сучасні методи дослідження функціонування 

інфраструктури ринку;  

 виявити спроможність сільськогосподарських виробників регіону 

щодо забезпечення потреб населення у продовольстві; 

 провести оцінку результативності функціонування елементів 

інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції; 

 здійснити прогноз гармонізації виробництва, попиту і руху 

сільськогосподарської продукції; 

 розробити організаційно-функціональну модель локального 

оптового ринку сільськогосподарської продукції; 

 спрогнозувати модель інформаційної служби локального 

оптового ринку.  

Об’єктом дослідження є процеси формування та функціонування 

інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 

практичних аспектів у процесі формування та функціонування інфра-

структури ринку сільськогосподарської продукції.  

Методи дослідження. Теоретичними та методологічними засадами 

дослідження стали діалектичний метод пізнання та системний і 

комплексний підхід до вивчення економічних явищ і процесів, що 

зумовлюють формування і функціонування елементів інфраструктури 

ринку. У процесі дослідження використано такі методи: наукової 
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абстракції у поєднанні з історичним – для узагальнення та обґрунтування 

поняття інфраструктури ринку;  аналізу – для оцінки діяльності окремих 

елементів інфраструктури на ринку сільськогосподарської продукції; 

синтезу – для обґрунтування пропозиції щодо гармонізації виробництва, 

попиту і руху сільськогосподарської продукції; індукції – для  виявлення 

закономірностей і зв’язків між виробниками продукції та елементами 

інфраструктури, що забезпечують її рух до споживача; порівняння – для 

вивчення динаміки розвитку елементів інфраструктури ринку; 

кореляційно-регресійний – для виявлення залежності між рівнем 

роздрібного товарообороту продовольчих товарів на одну особу та 

відібраними чинниками; застосування кореляційного аналізу дало змогу 

визначити гарантований обсяг виробництва продукції з урахуванням 

науково обґрунтованих норм споживання на душу населення за певної 

структури посівів; графічний – для розрахунку оптимальної відстані 

доцільності постачання сільськогосподарської продукції на локальний 

ринок; нормативний – для розрахунку оптимальної забезпеченості 

об’єктами та торговою площею регіону на перспективу.  

Інформаційно-аналітичною базою дослідження слугували чинні 

законодавчі та нормативні акти, програми, аналітичні й статистичні 

матеріали Державного комітету статистики України, Головного 

управління агропромислового розвитку Львівської обласної державної 

адміністрації, бухгалтерські та статистичні звітні дані 

сільськогосподарських підприємств, наукові публікації, інформація 

всесвітньої комп’ютерної мережі Internet та матеріали власних досліджень 

автора.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

вперше: 

- обґрунтовано методичний підхід до розрахунку оптимальної 

відстані постачання сільськогосподарськими виробниками продукції на 
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локальний ринок, яка ґрунтується на графічному відображенні точки 

перетину прямих ринкової ціни одиниці продукції і витрат на її 

виробництво та транспортування; 

- розроблено організаційно-функціональну модель локального 

оптового ринку, в основу якого покладено його структурну будову, 

принципи і функції діяльності, мотивацію місця розміщення та визначено 

зони доцільності постачання  сільськогосподарської продукції 

виробниками з врахуванням трансакційних витрат;  

удосконалено: 

- теоретичну сутність і економічну природу поняття інфраструктури 

ринку сільськогосподарської продукції, яке сформульовано як сукупність 

інститутів, служб, підприємств та організацій, які на основі зв’язків 

вступають у визначені відносини і своєю діяльністю забезпечують 

безперебійне та ефективне функціонування ринку сільськогосподарської 

продукції; 

- методичний підхід до визначення потреби кількості елементів 

інфраструктури для гармонійного функціонування регіонального ринку, в 

основу розрахунку якої покладено обсяги виробництва 

сільськогосподарської продукції відповідно до науково обґрунтованих 

норм споживання на одну особу та елімінацію розмірів імпорту і 

продукції, використаної підприємствами на виробничі цілі;  

набули подальшого розвитку: 

- методичні підходи використання нормативного методу з 

розрахунку необхідної мережі торгової площі у регіоні для реалізації 

продовольчих товарів відповідно до науково обґрунтованих норм 

споживання на одну особу.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у 

можливості їх використання для забезпечення гармонізації діяльності 

окремих елементів інфраструктури ринку сільськогосподарської 
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продукції шляхом формування і функціонування локальних оптових 

ринків.  

Основні положення, висновки і пропозиції щодо запропонованої 

автором організаційно-функціональної моделі локального оптового ринку 

сільськогосподарської продукції та умов його розміщення, а також про-

позиції щодо його розвитку на регіональному рівні будуть використані 

Головним управлінням агропромислового розвитку Львівської облдерж-

адміністрації (довідка № 198 від 19.05.2009 р.).   

Пропозиції автора щодо вибору місця розміщення локального 

оптового ринку, в основу якого покладено врахування сировинної зони 

сільськогосподарської продукції та наявної транспортної мережі, 

прийняті до впровадження Кам’янка-Бузькою районною державною 

адміністрацією Львівської області  (довідка № 225 від 20.05.2009 р.). 

Розробки та пропозиції автора стосовно організаційних засад та 

обґрунтування необхідності створення локального оптового ринку 

сільськогосподарської продукції рекомендовані управлінню агропро-

мислового розвитку Буського району щодо використання в практичній 

роботі (довідка № 799 від 20.05.2009 р.). 

Результати наукових досліджень включені у дисципліну „Інфра-

структура ринку“ навчального процесу Львівського національного 

аграрного університету (довідка № 01-35-01/2 від 14.05.2009 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

розуміння суті і поняття інфраструктури ринку сільськогосподарської 

продукції та розробки організаційних засад створення локальних оптових 

ринків.  

Наведені у дисертаційній роботі результати, висновки та пропозиції 

сформульовані і обґрунтовані автором особисто. З наукових праць, 
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опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї та положення, які 

розроблені автором.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати 

дослідження доповідалися на міжнародній науково-практичній 

конференції „Україна – сільське господарство – СОТ: теорія і практика” 

(Миколаїв, 2007); міжнародних науково-практичних форумах: 

„Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних 

ресурсів” (Львів, 2007) та „Екологічні, технологічні та соціально-

економічні аспекти ефективного використання матеріально-технічної бази 

АПК” (Львів, 2008), а також на наукових конференціях аспірантів і 

здобувачів у Львівському національному аграрному університеті.  

Публікації. Результати проведених досліджень опубліковані у 8 

наукових працях, у тому числі 4 праці у фахових виданнях, 3 статті у 

матеріалах конференцій і одна в інших виданнях. Загальний обсяг 

публікацій – 3,87 друк. арк., з них особисто автора – 2,36 друк. арк. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

200 сторінках машинописного тексту, у тому числі 183 сторінок 

основного тексту, складається із вступу, трьох розділів, висновків і 

списку використаних джерел. Дисертація містить 26 таблиць і 19 

рисунків. Список використаних джерел налічує 162 найменування і 

міститься на 17 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНФРАСТРУКТУРИ 

РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 

1.1. Теоретична сутність і значення інфраструктури  

        ринку сільськогосподарської продукції  

 

Зараз в Україні склалася така ситуація, коли вітчизняні виробники 

навіть в умовах недостатньої забезпеченості виробничими і трудовими 

ресурсами, виробляють стільки продукції, що не можуть реалізувати весь 

її обсяг, незважаючи на те, що попит у багатьох регіонах країни на окремі 

її види значно перевищує пропозицію. Основною причиною такого 

становища є відсутність налагодженої державної заготівлі продукції і 

послаблення державного регулювання економічних відносин в аграрному 

секторі економіки. 

Всупереч цьому, через послаблення антидемпінгової державної 

політики у сфері імпорту сільськогосподарської продукції досить великий 

сегмент ринку окремих її видів наповнений товарами закордонного 

виробництва, яким притаманні низька ціна і невисока якість. Закордонні 

виробники сільськогосподарської продукції теж у своїх країнах 

стикаються з проблемою перевиробництва окремих її видів, але 

інтенсивно шукають нові ринки збуту, і особливо за межами своєї країни. 

Досить суттєвими чинниками тут виступають фінансовий потенціал 

компаній та наявність досконалої ринкової інфраструктури, яка здатна 

забезпечити організацію і формування ними великих партій продукції і 

спроможна в короткі терміни доставити продукцію до споживача на всій 

території своєї країни і за її межами. 

Розвиток ринкових відносин і економічні умови в Україні на 

сучасному етапі сприяють розвитку аграрних підприємств усіх форм 
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власності, у тому числі й підприємств дрібнотоварного виробництва. Усі 

вони є учасниками ринкового середовища, а одержаний результат від 

господарської їх діяльності слугує джерелом створення (наповнення) і 

функціонування ринку сільськогосподарської продукції. 

Проте ринок сільськогосподарської продукції, який є відносно 

новим явищем для України, проходить у своєму розвитку ще стадію 

становлення і його рівень завершеності у багатьох регіонах визначається 

низкою чинників об’єктивного і суб’єктивного характеру.  

Сам ринок сільськогосподарської продукції є середовищем 

досконалої конкуренції і відсутність достатнього рівня інформації з 

питань пропозиції і попиту на окремі види продукції призводить до 

стихійності й однобічності у їх виробництві, внаслідок чого в окремих 

випадках проявляються надлишки або дефіцит певних видів. Ці процеси 

посилюються також невідпрацьованою взаємодією відповідних видів 

ринків місцевого та регіонального рівнів. І дуже стримує розвиток ринку 

сільськогосподарської продукції слабка розвиненість елементів ринкової 

інфраструктури як на регіональному, так і національному рівнях.  

Інфраструктура за своїм призначенням є основою і підґрунтям, що 

забезпечує цілісність економічної системи і завдяки їй здійснюється рух 

виробленої продукції від виробників до споживачів. І від рівня розвитку 

елементів та стану їх функціонування вона адекватно впливає на 

формування найкоротшої схеми в часі і просторі просування товарів і 

відповідного рівня трансакційних  втрат, збереження обсягів і якості 

продукції тощо.  

Термін „інфраструктура“ означає в перекладі із латині „infra“ – 

нижче і   „structura“ – будівля, розміщення, що в загальному визначається 

як „комплекс галузей господарства, що обслуговують промислове і 

сільськогосподарське виробництво: будівництво шосейних доріг, каналів, 

портів, мостів, аеродромів, складів, залізничний транспорт, зв’язок, 
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освіта, охорона здоров’я тощо“ [151]. Він поширився в економічній 

літературі як запозичення з військової лексики. Радянська економічна 

наука поділяла інфраструктуру на дві групи – виробничу і соціальну, що 

асоціювалося зі сферами матеріального і нематеріального виробництва. 

До першої групи належали всі галузі, що безпосередньо обслуговували 

матеріальне виробництво. Виробнича інфраструктура є обов’язковим 

компонентом будь-якої економічної системи і забезпечує безпосередньо 

стадію виробництва. До неї належать: будівництво доріг, 

енергопостачання, зв’язок, матеріально-технічне забезпечення, усі види 

агроветеринарного обслуговування сільськогосподарських виробників 

тощо. Розвиток виробничої інфраструктури потребує значних 

капіталовкладень, і часто таке фінансування є непосильним окремим 

суб’єктам господарської діяльності, що зумовлює необхідність 

усуспільнення цього процесу. Наприклад, будівництво автодоріг, мостів, 

електростанцій тощо повинно бути під контролем держави, оскільки 

розглядається як засіб довготермінового регулювання розвитку 

економіки. 

До другої – соціальної інфраструктури включалися галузі, що 

опосередковано були пов’язані з цим процесом, такі як: житлове та 

комунальне господарство, підприємства побутового обслуговування, 

водопостачання, енергетичне господарство об’єктів соціального 

призначення, загальна і професійна освіта, охорона здоров’я тощо. 

Суб’єкти соціальної групи відіграють надзвичайно важливу роль у 

формуванні та підтриманні високої працездатності людей.  

Проте процес суспільного виробництва включає ще й фазу обміну, і 

це в умовах ринкової економіки зумовлює розвиток інших елементів 

інфраструктури, які забезпечують роздрібну та оптову торгівлю, 

здійснення фінансово-кредитних та посередницьких операцій, 

транспортування продукції тощо. Сюди також належать підприємства і 
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організації, які забезпечують підготовку кадрів різної кваліфікації для 

роботи в банках, на біржах, у страхових компаніях тощо.  

В умовах розвитку ринкової економіки чітко простежується 

залежність темпів розвитку промисловості та сільського господарства та 

їх ефективності від розвитку інфраструктури, елементи якої, як правило 

безпосередньо не створюють вартості, а збільшують вартість уже 

створених матеріальних благ шляхом додавання до неї понесених витрат, 

пов’язаних із просуванням продукції від виробника до споживача. Разом з 

тим, через створення відповідних умов сприяють збільшенню обсягів 

виробництва продукції та одержанню прибутків промисловими й 

сільськогосподарськими підприємствами.  

В економічній літературі можна зустріти неоднакові трактування 

поняття інфраструктури. Різні погляди і припущення зумовлені порівняно 

недавнім його широким вживанням, практично з часу розвитку ринкових 

відносин у нашій державі. Але більшість існуючих точок зору щодо 

терміна „інфраструктура“ зводиться до її ролі і значення, яку вона відіграє 

у просуванні продукції сільськогосподарських товаровиробників до її 

споживачів. У поглядах окремих вчених є незначні відхилення від 

загального розуміння, вони характеризуються певним розмаїттям і 

уточнювальними моментами.  

У найширшому розумінні „інфраструктура ринкова – це сукупність 

підприємств, установ, організацій, які забезпечують стабільний розвиток і 

функціонування ринкового механізму регулювання економіки, 

безперервний рух товарів та послуг у різних сферах суспільного 

відтворення“, що викладено в економічній енциклопедії [33].  

Розкриваючи  зміст поняття „інфраструктура“ автори умовно поділяють її 

на різні види залежно від структури економічної системи. Це і кадрова, 

матеріально-речова, наукова, інформаційна, правова база тощо. У такій 

класифікації інфраструктури немає місця і не відображено її складових 
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елементів, які забезпечують рух товарів від виробника до споживача, що, 

безперечно, повною мірою не характеризує роль і значення її на стадії 

обміну.    

З огляду на те, що інфраструктура покликана забезпечити 

розвинутий характер діяльності ринкових суб’єктів на стадії обміну, її 

інститути та організації не можуть бути запозичені ззовні, а зумовлені 

ринковими відносинами самих суб’єктів. Натомість цю зумовленість 

визначають особливості ринку, діяльність його складових, у межах якого 

функціонують ці елементи. Є погляди окремих авторів у підході щодо 

визначення інфраструктури як самостійної підсистеми ринку: „Це 

сукупність організаційно-правових форм, які опосередковують рух 

товарів і послуг, акти купівлі-продажу, або сукупність інститутів, систем, 

служб, підприємств, що обслуговують ринок і виконують певне 

призначення у забезпеченні нормального режиму його функціонування”  

[42, с. 7]. У зазначеному трактуванні інфраструктура розглядається як 

набір окремих служб, підприємств, що забезпечують нормальний режим 

функціонування ринку, що, на нашу думку, не достатньо відображає роль 

і значення інфраструктури як засобу просування товару. Підприємства чи 

організації не можуть забезпечити просування товару, якщо не будуть 

створені для цього відповідні умови. Такими умовами мають стати 

інформація, ціна, попит, пропозиція, конкуренція тощо. І лише тоді рух 

товару може мати соціальне спрямування, тобто можливе постачання 

ними споживачів, коли буде вигідним це для виробника чи посередника, 

який забезпечуватиме це просування і який винайде засоби й способи 

його руху.  

Схожих поглядів дотримується і Н.А. Попов, який під ринковою 

інфраструктурою розуміє „систему організацій і закладів, що 

забезпечують рух товарів і послуг на ринку“ [87, с.115]. До її елементів 

він зараховує заготівельно-складські, постачальницько-збутові, 
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посередницькі організації, товарні біржі, транспортні засоби, 

інформаційні системи та фінансові заклади, зокрема банки, інвестиційні 

фонди, що обслуговують рух і використання грошових засобів. Не 

заперечуючи ролі і значення зазначених елементів інфраструктури у 

зберіганні продукції, формуванні партій і транспортуванні її, у цьому 

визначенні поза увагою залишаються умови руху товару від виробника до 

споживача, а лише зазначено, що вони забезпечують його, чого вочевидь 

недостатньо. 

Зовсім елементарним і спрощеним, на наш погляд, є розуміння 

категорії ринкової інфраструктури авторами аналітичної економії „як 

сукупність ринкових інститутів, які прискорюють та спрощують процес 

укладання угод і сприяють безперешкодному функціонуванню 

економіки“ [4, с. 153]. По-перше, укладання угод ще не визначає рух 

товарів, а лише наміри учасників організації цього процесу. З іншого 

боку, як може прискорений та спрощений процес укладання угод 

забезпечувати рух продукції, а саме в цьому полягає  функція, якщо 

ключовими елементами інфраструктури товарного ринку автори 

насамперед вважають консигнаторів, комісіонерів, лізингові компанії та 

товарні біржі, які володіють власними складами „…і здійснює 

відповідальне зберігання продукції, наданої виробником на підставі 

відповідного договору“ [4, с.154]. За їх твердженням, право власності на 

продукцію, як і проблема з її реалізацією, залишається не за 

консигнатором, а за продуцентом і таким чином дозволяє йому 

заощаджувати на витратах з організації зберігання продукції власними 

силами. Такий підхід до розуміння поняття інфраструктури ринку 

зводиться в основному лише до організації складського господарства для 

зберігання продукції. Не заперечуючи важливості існування цієї ланки, 

слід зауважити, що рух товарів забезпечується саме досконалістю 

розвитку інших елементів інфраструктури, зокрема таких, як оптові 
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ринки, аукціони, ярмарки, фінансово-кредитні установи, основна роль в 

яких належить банкам, страховим компаніям тощо. Не знайшлося місця у 

запропонованому визначенні такому важливому елементу 

інфраструктури, як транспортний сектор економіки, який є життєво 

важливим для товарного ринку, що забезпечує вільне переміщення 

товарів і людей. Непевним також є підхід авторів даного видання до 

розуміння того, що ефективний розвиток економіки визначається не лише 

виробничим потенціалом підприємств, а й рівнем розвитку допоміжних 

служб і господарських одиниць. У цілому ж у представленому 

трактуванні, на нашу думку, вихолощено всі цінні ознаки, які могли б 

характеризувати інфраструктуру як економічну категорію. 

Широким і водночас предметним є розуміння поняття, суті і ролі 

інфраструктури авторами практичного посібника з формування і 

функціонування ринку сільськогосподарської продукції та продовольства:         

„Ринкова інфраструктура являє собою систему підприємств, організацій, 

служб, інших формувань. Це, зокрема, торгуючі формування, до яких 

відносяться товарні біржі, торгові доми та торгові доми як брокерські 

контори, біржі, аукціонні торги живою та племінною худобою, гуртова та 

оптово-роздрібна торгівля плодоовочевою продукцією, системи цінового 

моніторингу, продовольчі ринки населених пунктів, інтервенційні фонди 

продукції тощо. Разом з іншими формуваннями (кредитно-фінансовими, 

страховими, постачальницькими, транспортними і т.п.) вони покликані 

обслуговувати процес ринкового товарообміну, забезпечувати його 

надійність, прозорість, стабільність” [138, с. 379]. Безперечно, під виразом 

„…вони покликані обслуговувати процес ринкового товарообміну…” 

автори, вочевидь, мають на увазі, що ці елементи інфраструктури 

забезпечують процес просування продукції від виробника до споживача і 

саме вони беруть безпосередню участь у товарообміні. Це визначення 

інфраструктури через високу деталізацію складових (навіть в окремих 
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місцях подаються функції того чи іншого її елементу) досить 

перевантажене. 

Лаконічно й стисло трактує поняття інфраструктури товарного 

ринку О.М. Шканова: „Інфраструктура товарного ринку – це сукупність 

підприємств, організацій або їх структурних підрозділів, які здійснюють 

різні види діяльності у сфері товарного обігу” [147, с.5]. Такими 

основними видами діяльності автор визначає торговельну діяльність, 

метою якої є отримання прибутку від операцій купівлі-продажу товарів і 

надання підприємствам різних послуг (транспортних, складських, 

виставкових, рекламних, посередницьких, митних тощо), які сприяють 

просуванню товарів від виробників до споживачів. У дефініції, як бачимо, 

на відміну від визначень інших авторів, на перший план виставлено не 

суб’єкт інфраструктури, а його діяльність. Не заперечуючи того, що у 

процесі товарного обміну суб’єкти здійснюють господарську діяльність і 

при цьому налаштовані на отримання прибутку, важливим, на наш 

погляд, мало б стати у викладі трактування інфраструктури не це, а 

сутність системи та призначення її елементів. 

Поглиблюючи природу цієї категорії, автор визначає призначення її 

елементів: „Це групи підприємств і організацій, що займаються купівлею-

продажем товарів чи спеціалізуються на наданні однорідних послуг 

власникам товарів на шляху їхнього руху від виробника до споживача“ 

[147, с.6], він поділяє її на активні і непрямі. До активних елементів, як 

вбачає О.М. Шканова, належать оптові підприємства з повним 

комплексом закупівельно-збутових операцій та підприємства роздрібної 

торгівлі, у тому числі підприємства громадського харчування.  

До непрямих елементів інфраструктури належать підприємства і 

організації, які надають послуги з просування товарів до виробника і 

активних елементів. Це посередницькі структури, що не мають права 

власності на товар; організатори оптового обороту (товарні біржі, 
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виставки, оптові ярмарки, аукціони тощо); митні органи; торгово-

промислові палати; транспортно-експедиційні підприємства; охоронні 

організації і підприємства; рекламні агентства та засоби масової 

інформації; банки; страхові компанії; лізингові організації тощо. Можна 

погодитися на такий умовний поділ, виокремивши ті підприємства, які 

так би мовити, передають товар до рук споживача. Але ж в реальному 

споживачами сільськогосподарської продукції є не лише населення як 

суб’єкти особистого споживання, а й переробні підприємства, які мають 

виробниче споживання. Проте, як бачимо, за цим методичним підходом 

вони випали з обслуги активних елементів інфраструктури, що явно є не 

на користь  запропонованому поділу.  

З іншого боку, до непрямих елементів інфраструктури, скажімо, 

входять охоронні організації і підприємства. Це, на нашу думку, є 

некоректним, оскільки їх контакт чи дотик, а тим паче участь у 

просуванні товарів від виробника до споживача є сумнівними. Водночас 

до непрямих належать організатори оптового обігу, транспортно-

експедиційні підприємства, страхові компанії, банки, лізингові організації 

тощо. Аж ніяк не можна погодитися з автором, що їхня участь має якийсь 

непрямий стосунок до просування товарів. Чи може бути якимось чином 

доставлена вироблена сільськогосподарська продукція з поля 

безпосередньо до споживача, якщо не будуть залученими при цьому 

транспортні засоби. Не відбудеться також і акт купівлі-продажу за участю 

оптових підприємств, якщо не здійснюватимуться при цьому банкові 

операції. Виділення вказаних елементів інфраструктури у розряд 

непрямих автор обґрунтовує тим, що останні не набувають права 

власності на товар, щодо якого надаються послуги. Таке обґрунтування є 

дискусійним, оскільки на стадії обміну хоча й відбувається процес 

привласнення і відчуження, але для просування товару від виробника до 

споживача це немає жодного значення.  
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 Стислий і дещо методично-корпоративний підхід до визначення 

поняття інфраструктури має група авторів, які під ним розуміють 

„сукупність пов’язаних між собою інститутів, що діють у межах 

особливих ринків і виконують певні функції” [42, с. 7]. Цій  структурі 

вони відводять надзвичайно важливе місце у розвитку економічної 

системи та їх підсистем. За їх переконанням, „інфраструктура – це основа, 

внутрішня будова економічної системи” [42, с.7]. Це знаковий і 

надзвичайно важливий підхід науковців до розуміння ролі та значення 

інфраструктури у розвитку економічної системи, оскільки значно 

ускладнився б її розвиток без наявності організаційно-технічних, 

фінансово-кредитних та інформаційних елементів ринкової 

інфраструктури. Проте акцентування авторами уваги на „особливих 

ринках“ є незрозумілим і може бути дискусійним: які ринки слід розуміти 

під особливими? Та чи є важливим розглядати таку категорію ринку для 

висвітлення ролі і значення ринкової інфраструктури? І, на наш погляд, це 

є надто дискусійним ще й тому, що діяльність інфраструктури за її 

призначенням та роллю у всіх ринках є однаковою. Крім того, ознака 

пов’язаних між собою інститутів, на якій наголошують автори,  

спричиняє певне нерозуміння: в якій формі це відбувається, бо всі 

елементи ринкової інфраструктури мають опосередковані зв’язки і не є 

обов’язковими. Наприклад, забезпечити фінансові відносини між 

виробником і споживачем може будь-який з наявних у зоні 

обслуговування банків.  

Використання терміна „інфраструктура” значною мірою є  

непевним і тому перебуває на стадії дослідження. Так вважають               

М.І. Белявцев і Л.В. Шестопалова, пропонуючи суть інфраструктури 

розглядати з врахуванням таких підходів, як хронологічний, 

генеалогічний, структурно-логічний і функціональний [11, с.36].  
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На думку авторів, хронологія появи перших спроб використання 

терміна „інфраструктура” в економічній літературі пов’язана з аналізом і 

дослідженням опублікованих у різних країнах і в різний час робіт з цієї 

проблеми, посилаючись на дослідження американського економіста            

П. Розенштейна-Родана та англійського А. Янгсона. Генеалогічний підхід, 

за їх судженням, в економічній літературі простежується у двох напрямах: 

поняття інфраструктури існує як у військовій справі, так і в будівництві 

[11, с.37].  

У значної частини зарубіжних і вітчизняних дослідників 

методологічний підхід до суті поняття інфраструктури ґрунтується на 

використанні структурно-логічних і функціональних ознак, що істотною 

властивістю вказаної категорії є її роль у створенні передумов 

відтворювального процесу у суспільному виробництві [22; 32; 133; 136]. 

Наприклад, С.Ф. Покропивний інфраструктуру ринку подає як сукупність 

організацій (установ), що мають різні напрями діяльності, забезпечують 

ефективну взаємодію товаровиробників та інших ринкових агентів, які 

здійснюють просування товарів із сфери виробництва у сферу 

споживання [32, с.20]. 

Російський учений В.Н. Стаханов схильний розглядати інфраст-

руктуру ринку з позиції виконання технологічного процесу, як комплекс 

специфічних трудових процесів з виробництва послуг, що забезпечують 

обмін діяльністю в суспільному виробництві і житті людини [133, с. 6]. 

На відміну від нього, А.С. Савощенко інфраструктуру ринку розглядає як 

сукупність окремих видів діяльності та відповідних суб’єктів, зайнятих 

обслуговуванням суспільного виробництва [118, с. 36]. 

З розвитком ринкових відносин в Україні замість поняття 

„інфраструктура“ низка дослідників стала використовувати категорію 

„ринкова інфраструктура”, або „інфраструктура ринку”. Так, автори     

В. П. Федько та Н. Г. Федько у науковому виданні „Інфраструктура 
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товарного ринку” поняття інфраструктури ринку формулюють як 

сукупність видів діяльності, що забезпечує ефективне функціонування 

об’єктів ринкової економіки і їх єдність у визначеному реальному 

ринковому просторі [136,  с. 14]. 

Предметніше і всеохоплююче трактують ринкову інфраструктуру 

вчені А. Грищенко і В. Соболєв. Під нею вони розуміють систему, що 

являє собою сукупність елементів, які забезпечують безперебійне 

багаторівневе функціонування господарських взаємозв’язків, взаємодію 

суб’єктів ринкової економіки і регулюють рух товарно-грошових потоків 

[22, с.37]. 

Дещо своєрідним є розуміння суті інфраструктури у вчених             

В. Зіновчука і Л. Климюк. Вони розглядають ринкову інфраструктуру 

аграрного сектора як представлену самостійними підприємствами та 

організаціями структуру, яка повинна виконувати функції оптової і 

роздрібної торгівлі, транспортування і зберігання продукції, забезпечення 

інформацією, сертифікацією, здійснення цінового моніторингу тощо. 

Інфраструктура аграрного ринку трактується як „…система підприємств і 

організацій, що забезпечують взаємозв’язок між структурними елемен-

тами сільськогосподарських товарних ринків, вільний рух товарів, 

безперервний процес функціонування сфери виробництва і безперебійне 

постачання товарів кінцевому споживачу” [113, с.177-178]. Вчені 

стверджують, що формування інфраструктури здійснюється лише за 

умови гармонійної взаємодії всіх її елементів як системи. Проте таким 

важливим елементам ринкової інфраструктури, як транспорт, зв’язок, 

дорожні організації тощо, що виконують значні завдання та місії щодо 

забезпечення безперебійного руху продукції, в їх дослідженнях не 

відводиться належної уваги. Ці елементи інфраструктури ними 

розглядаються як такі, що притаманні будь-якій економічній системі, у 

тому числі й ринковій. 
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Інфраструктуру аграрного ринку автори видання поділяють на 

маркетингову, фінансово-кредитну та інформаційно-консультативну. До 

елементів маркетингової інфраструктури вони зараховують: біржі, 

агроторгові доми, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, 

виставки, ярмарки, аукціони, тендери, оптові і продовольчі ринки, 

підприємства роздрібної торгівлі тощо. 

До фінансово-кредитної групи зараховують кредитні союзи, 

кооперативні банки, комерційні банки, страхові компанії тощо, а до 

інформаційно-консультативної інфраструктури – інформаційно-консуль-

тативні центри, служби цінового моніторингу, науково-дослідні центри, 

аудиторські компанії, консалтингові фірми тощо. Наголошуючи на тому, 

що інфраструктура аграрного ринку є механізмом функціонування 

підприємництва, автори підкреслюють, що відповідно вона є зв’язуючою 

ланкою між виробництвом і споживанням, сприяє укладанню контрактів з 

постачання та спрямовує товарні потоки по регіонах, регулює збут і 

обслуговує економічну систему. 

Групування елементів інфраструктури за окремими видами є 

надзвичайно позитивним у дослідженні їх ролі, оскільки поелементна 

класифікація дає змогу визначити і порівняти показники їх діяльності. З 

іншого боку, чітко простежується місце кожного з елементів у ринковій 

системі господарювання.  

Однак формування маркетингової підсистеми за формою, на нашу 

думку, дещо суперечить її змісту. „Маркетинг – це система організації та 

управління діяльністю фірми з розробки нових видів товарів, їх 

виробництва і збуту на основі всебічного вивчення ринку та потреб 

споживачів з метою отримання прибутку” [33]. Хоча якщо взяти кожен 

окремо із запропонованих елементів, то вони здійснюють відповідну 

роботу з вивчення та задоволення потреб і побажань споживачів, що 

характеризує їх як структури, які виконують маркетингові функції. 
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Фінансово-кредитна інфраструктура, до якої належать фондові та 

валютні біржі, інвестиційні компанії, пенсійні та інші фонди, ощадні каси 

тощо, на нашу думку, є дещо обмеженою у створенні сільськогос-

подарської продукції, але роль елементів цієї інфраструктури  у створенні 

умов для просування товарів є надзвичайно важливою. І, напевне, 

недоліком у даній класифікації є те, що до неї не включено участь 

рекламних агентств, спеціальних навчальних закладів, юридичних 

компаній тощо, які хоча й опосередковано, але відіграють важливу роль у 

просуванні продукції.  

Різні автори [44; 66; 68; 139] у своїх працях розвивають підходи 

щодо сутності та складу інфраструктури, її ролі і значення у розвитку 

аграрного ринку, висвітлюють проблему недовикористання потужностей 

окремих її елементів та зосереджують увагу на необхідності розвитку 

інфраструктури аграрного ринку у зв’язку з відходом держави від 

виконання функцій постачання і збуту сільськогосподарської продукції. 

Окремі з-поміж них, зокрема Г.Є. Жуйков, О.М. Димов, М.М. Степанова 

[36] вважають, що у розвитку інфраструктури виняткова роль належить 

самим товаровиробникам, які можуть за власною ініціативою на 

неприбутковій основі створювати власні кооперативні структури для 

забезпечення процесу збуту сільськогосподарської продукції.  

Проведений аналіз показує, що у методичному підході та поглядах 

багатьох вчених немає значних розбіжностей щодо трактування поняття 

інфраструктури аграрного ринку. Переважна їх кількість схиляється до 

того, що в основі цього поняття повинна лежати, найперше, сукупність 

підприємств і організацій, що забезпечують рух продукції 

сільськогосподарських товаровиробників до її споживачів, тобто які 

покликані обслуговувати процес обміну, а також забезпечення 

безперервності процесу функціонування сфери виробництва. Від ступеня 

розвитку та узгодженості дій між окремими елементами інфраструктури 
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та між її елементами і підприємцями, що працюють у сфері виробництва, 

між підприємцями і фінансовими структурами залежить успіх 

функціонування всього аграрного ринку.    

Не відкидаючи можливості і потреби вивчати сутність 

інфраструктури, її роль і значення на основі наведених підходів, 

незалежно від того, в якій формі це відбувається, автор стоїть на позиції, 

що інфраструктуру слід розуміти як взаємозалежну сукупність інститутів, 

служб, підприємств та організацій, які на основі зв’язків і відповідних 

відносин виконують функцію товаропросування і своєю діяльністю 

забезпечують безперебійне та ефективне функціонування ринку 

сільськогосподарської продукції.  

Основними функціями інфраструктури аграрного ринку є: 

 сприяння суб’єктам аграрного ринку в реалізації їх економічних 

інтересів; 

 організаційне оформлення комерційно-господарських відносин 

ділових партнерів; 

 забезпечення юридичного, фінансового, страхового і контрольного 

обслуговування; 

 вивчення кон’юнктури ринку сільськогосподарської продукції, 

поведінки конкурентів, посередників і споживачів; 

 власне торговельна або інша комерційна діяльність; 

 посередництво в реалізації продукції, налагодженні комерційно-

господарських зв’язків; 

 надання відповідних послуг суб’єктам ринку сільськогосподарської 

продукції; 

 використання можливостей транспорту, засобів зв’язку, складського 

господарства та енергетичного комплексу окремих елементів 

інфраструктури [11, с.44-45] 
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Виготовлена продукція в аграрних підприємствах будь-якої форми 

власності проходить через комплекс елементів інфраструктури, 

спрямованих на доведення її до споживача (рис. 1.1). 

 

  

 

Рис. 1.1. Принципова структурна схема інфраструктури ринку 

сільськогосподарської продукції.
*
 

*
 Джерело: власні дослідження автора. 
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споживача через систему різних складових, які забезпечують процес 

обміну. У процесі доведення продукції до споживача 

сільськогосподарські товаровиробники тісно або опосередковано 

взаємодіють з різними елементами інфраструктури, такими як товарні 
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біржі, виставки та ярмарки, аукціони, агроторгові доми, оптові ринки, 

роздрібні торговельні підприємства, банки, кредитні установи та інші 

підприємства і організації.  

Усі елементи інфраструктури ринку сільськогосподарської 

продукції не лише надають послуги виробникам, а й взаємодіють між 

собою на шляху руху продукції до споживача. 

Так, наприклад, підприємства, які оптом закуповують продукцію у 

виробників, користуються послугами аукціонів, виставок і ярмарків, 

товарних бірж, фінансово-кредитних установ, транспортних підприємств 

тощо. Не виключається можливість і потреба користування складськими 

приміщеннями для зберігання продукції, митного оформлення та сплати 

митних платежів у разі вивезення товарів за межі країни. Реалізація 

товарів також здійснюється на основі взаємодії та стосунків виробників 

чи посередників з торговельними підприємствами, підприємствами 

громадського харчування, ресторанами, кафе тощо.  

У ринковій економіці, за умов зростання обсягів виробництва і 

асортименту продукції, на аграрному ринку відбуваються якісно нові 

явища, які характеризуються багатоканальним розподілом. Його сутність 

формулюється тим, що розподіл охоплює оптові закупівлі, перепродаж 

товару, кредитування продукції тощо, які простежуються у сфері обміну. 

Для цього явища є характерними вибір як прямих каналів продажу, так і 

опосередкованих. І, виходячи на ринок, власник товару, товаровиробник 

чи підприємство-посередник повинні мати чітке уявлення про схему 

реалізації та підприємства і організації, з якими він матиме стосунки, які 

будуть дотримуватися чинного законодавства та правил в Україні у 

процесі просування продукції до споживача.  

Від обраного ланцюга елементів інфраструктури, якості наданих 

ними послуг і трансакційних витрат значною мірою залежить роздрібна 

ціна товару, його конкурентоспроможність і попит на нього, а відтак і 
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ефективність господарської діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників. У цьому й проявляється роль та значення 

інфраструктури аграрного ринку.  

Узагальнюючи різні концептуальні підходи вчених, за 

функціональним призначенням елементи інфраструктури ринку сільсько-

господарської продукції можна поділити на три підсистеми (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Підсистеми інфраструктури ринку сільськогосподарської 

продукції.
*
 

*
 Джерело: власні дослідження автора. 
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дотичні до процесу руху продукції. Їх можна систематизувати у дві групи 

суб’єктів – активну і непряму.  

До активної частини належать підприємства з повним або 

обмеженим циклами обслуговування. Це підприємства роздрібної торгівлі 

або підприємства, що торгують на роздрібних ринках, і підприємства 

громадського харчування, які в процесі руху стають власниками товару, 

закуповуючи його за свій рахунок або одержуючи послуги, що надаються 

непрямими суб’єктами. До цієї частини відносимо також підприємства 

оптової торгівлі з числа дистриб’юторів, незалежних оптовиків, 

агроторгові доми тощо. 

До суб’єктів непрямої дії належать підприємства, основною 

діяльністю яких є надання послуг товаровиробникам у процесі 

просування продукції до активних суб’єктів. За ознакою функціональної 

діяльності на ринку сільськогосподарської продукції до цієї групи можна 

зарахувати: 

 посередницькі структури, що не мають права власності на товар; 

 організаторів оптового обороту (біржі, виставки, оптові ярмарки, 

оптові продовольчі ринки, аукціони); 

 власників складів тимчасового зберігання; 

 транспортні організації. 

Відмінність непрямих суб’єктів інфраструктури від активної 

частини у тому, що вони не мають права власності на товар, а лише 

одержують винагороду від власника за надані йому послуги в процесі 

просування продукції на основі встановлених тарифів або домовленостей. 

Вони не є учасниками комерційної діяльності, а лише місцем, де 

відбуватимуться взаємовідносини між продавцем і покупцем. Вони  

створюють належну матеріально-технічну базу, яку передають у 

тимчасове користування клієнтам і таким чином забезпечують 

обслуговування процесу купівлі-продажу. Частина з них, такі як ярмарки, 
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виставки-продажі, покази, демонстрації є обмеженими у тривалості 

діяльності, можуть бути поодинокими і не мати постійного місця 

проведення. Але в будь-якому разі обов’язковою умовою їх діяльності є 

створення і налагодження зв’язків між продавцями і покупцями. Вони 

обслуговують усіх суб’єктів – учасників ринку незалежно від виду 

діяльності та форми власності. До суб’єктів підсистеми організації 

товарних потоків належать також підприємства транспорту, зв’язку та 

ресурсного забезпечення, ріелтерські фірми, складське та товарне 

господарство тощо, які забезпечують одночасно виробничі, комерційні та 

обслуговуючі потреби усіх учасників ринку. Основною умовою їх 

функціонування є наявність товару у власників, яким вони повинні надати 

послуги з приводу його просування до споживача. Наприклад, система 

зв’язку сприяє формуванню потрібних обсягів товару, ціноутворенню, 

рекламній діяльності тощо.  

Активними елементами фінансово-кредитної підсистеми 

інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції є установи, 

організації, що забезпечують фінансово-кредитне обслуговування, 

страхові та інвестиційні процеси. Суб’єкти цієї підсистеми мають у 

своєму розпорядженні необхідні фінансові можливості і, надаючи 

фінансове обслуговування своїм клієнтам, цим самим створюють умови 

для зміни власника, а відтак і руху продукції від виробника до споживача.   

Допоміжний характер функціонування інфраструктури аграрного 

ринку забезпечують складові підсистеми науково-інформаційного 

забезпечення. Наприклад, рекламні агентства шляхом надання відомостей 

про наявні обсяги товару, ціну, основні якісні характеристики сприяють 

прискоренню реалізації продукції. Проте елементи даної підсистеми не 

дають підстави відносити їх до другорядних складових ринку. Саме вони 

посилюють інтенсивність конкурентної боротьби у сфері обміну, а також 

зростає їх вплив на тривалість та ефективність здійснення процесу 
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товароруху і таким чином вони опосередковано впливають на процес 

розширення матеріального виробництва.  

Усі названі підсистеми інфраструктури ринку сільськогосподарської 

продукції є динамічними, взаємозумовленими і взаємозалежними. Кожну 

з них можна охарактеризувати як взаємодоповнювальну у забезпеченні 

основної діяльності товаровиробників на основі усталених стабільних і 

безперервних зв’язків.  

Отже, ринок сільськогосподарської продукції потребує розвитку та 

функціонування інфраструктури, яка б охоплювала систему підприємств і 

організацій, що забезпечують і здійснюють процес руху продукції від 

виробника до споживача, гарантуючи збереження її обсягів та якості і тим 

самим сприяючи підвищенню ефективності функціонування 

сільськогосподарських товаровиробників.   

 

1.2. Основні складові інфраструктури товаропросування та  

        умови їх функціонування  

 

В умовах планової економіки рух продукції від виробника до 

споживача забезпечувався суто адміністративними способом з добре 

налагодженими гармонійними відносинами між сільськогосподарськими 

підприємствами, заготівельними організаціями і підприємствами з 

переробки сільськогосподарської сировини. Ринкова стихія 

дестабілізувала економічне середовище і сформовані звичні зв’язки між 

господарюючими суб’єктами. У свою чергу, слабкий розвиток як у 

матеріально-технічному, так і організаційному сенсі новостворених 

посередницьких структур на приватній основі став значною перешкодою 

для розвитку економіки підприємств АПК як на регіональному, так і 

національному рівнях, що об’єктивно вимагало зміни й пошуку нових 

каналів реалізації сільськогосподарської продукції і способів її руху. 
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Готова сільськогосподарська продукція, як правило, проходить від 

виробника до споживача, на перший погляд, простий шлях за формою і 

водночас проблематичний у сфері розподілу та обміну з погляду ланко-

вості та причетної кількості учасників, що забезпечують її просування.  

Процес просування продукції сільського господарства започат-

ковується з моменту її виготовлення у виробників, незалежно від форм 

власності підприємства, шляхом визначення її певної кількості як 

товарної і передачі споживачам через комерційні формування торго-

вельним чи переробним підприємствам. Необхідність процесу просування 

продукції на ринку зумовлена певними передумовами, такими як: 

 виробництво сільськогосподарської продукції відбувається на 

значній території і у великих обсягах; 

 виробники сільськогосподарської продукції і її споживачі 

територіально розмежовані; 

 багато видів продукції, одержаної у сільському господарстві, 

непридатні до споживання у натуральному вигляді і потребують 

промислової переробки, переважно за межами аграрного 

виробництва;  

 сезонність сільськогосподарського виробництва породжує 

наявність часового розриву між виготовленням і споживанням та 

строкатість і інтенсивність просування продукції в окремі пори 

року. 

Як правило, не вся продукція, що вироблена у сільському 

господарстві, надходить на ринок. Частина її бере участь у виробництві як 

засоби виробництва: насіння, садивний матеріал, корми, молодняк тварин 

для відновлення і розширення основного стада тощо. Крім того, частина 

продукції реалізовується працівникам підприємств у рахунок оплати 

праці. Зазначена частка (вона складає близько 50 – 55 % обсягів 

виробництва валової продукції сільськогосподарських підприємств) не 



32 

виходить на ринок і не проходить стадію обміну за участю товарно-

грошових відносин. Вона перевозиться, в основному, власним 

транспортом виробників. Таким чином, до споживачів і переробних 

підприємств надходить у натуральному вигляді близько 45– 50 % 

продукції галузі рослинництва (зерно, цукрові буряки, картопля, овочі, 

фрукти тощо) та 70 – 75 %  продукції тваринництва (молоко, м’ясо усіх 

видів, яйця тощо), що потребує безпосередньої участі різних елементів 

інфраструктури  у її просуванні. 

 Процес товаропросування є невід’ємною складовою частиною 

циклу суспільного виробництва, і його наявність зумовлюється значною 

територіальною розмежованістю виробництва і споживання. Це 

визначається об’єктивним впливом природно-географічних чинників, а 

відокремленість галузей виробництва сільськогосподарської продукції 

зумовлює необхідність транспортування до пунктів промислової її 

переробки та місць концентрації споживачів.  

Специфікою сільськогосподарського виробництва є те, що процес 

виробництва продукції рослинництва не збігається з періодом 

виробництва, в наслідок чого продукція не завжди може бути вчасно 

реалізованою і частина її складується у відповідних місцях зберігання на 

території самих підприємств. Виникає часовий розрив між моментами її 

виробництва, реалізації та споживання. Для усунення цих невід повід-

ностей та для забезпечення безперебійного надходження продукції до 

споживачів необхідна наявність додаткових елементів інфраструктури, 

таких як: склади, сховища, перевалочні бази тощо, які  виконуватимуть 

допоміжні організаційні і технологічні операції на шляху руху продукції 

від виробника до споживача.  

Товаропросування – це складний організаційно-технологічний 

процес доведення виготовлених товарів від підприємств-виробників до 

кінцевих споживачів силами і засобами як самих виробників, так і комер-
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ційно-посередницьких формувань та елементів ринкової інфраструктури 

[52, с.214]. Він формує систему зв’язків та відносин між учасниками 

ринку сільськогосподарської продукції, якими є виробники, посередники, 

транспортні організації та інші елементи інфраструктури ринку.  

Активними агентами на шляху просування сільськогосподарської 

продукції є заготівельно-збутові кооперативи, торгові доми, комерційні 

посередники тощо.  Вони ставлять собі за мету зробити максимально 

можливим доступ споживачів до продукції та отримати найбільш 

вигідний зиск і цим самим розширити ринок збуту й забезпечити високі 

позиції конкурентоспроможності сільськогосподарських товарови-

робників.  

Основною метою системи товаропросування є: 

 вільний доступ споживачів до продукції; 

 лояльне ставлення до підприємства і продукції; 

 налагодження високоефективної системи розподілу; 

 досягнення міцних позицій в умовах конкуренції; 

 отримання високих прибутків учасниками ринку [28, с.92]. 

Щоб досягти зазначеної мети, усі елементи ринкової 

інфраструктури  повинні підвищувати рівень діяльності та якості послуг, 

враховуючи такі вимоги: 

 необхідність своєчасного виконання замовлення; 

 можливість термінового додаткового постачання у разі 

зростання попиту; 

 забезпечення відвантаження товарів за вимогою покупця за 

порційністю і кількістю виробів в упаковці; 

 використання вигідного виду транспорту; 

 достатнє забезпечення складськими приміщеннями та 

можливість внутрішнього переміщення продукції; 

 достатній рівень товарних запасів; 
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 уміле використання способу хеджування для мінімізації ризику;   

 наявність високоефективної служби сервісного обслуговування  

[28, с.92-93]. 

Проте анархічний та слабкий розвиток інфраструктури, 

неузгодженість у діях її елементів у багатьох випадках спричиняють 

несвоєчасне надходження продукції до споживачів, що є однією з слабких 

сторін формування належної системи відносин у товаропросуванні, які 

відповідали б вимогам ринкової економіки.  

Серед багатьох питань функціонування системи товароруху, що 

потребують нагального вирішення, особливе місце посідає створення 

нових або вдосконалення діяльності мережі існуючих підприємств і 

організацій торговельного та транспортного спрямування, що 

забезпечують організацію товарних потоків. Такими складовими є 

транспортні організації, комерційні підприємства та структури різного 

рівня, зокрема: біржі, торгові доми, аукціони, ярмарки, відомчі магазини, 

обслуговуючі кооперативи тощо. 

 Виходячи з функціональних дій, ролі і значення окремих елементів 

інфраструктури, загальну її схему можна подати в такому вигляді (рис. 

1.3.).  

Складність процесу руху продукції від виробника до споживача 

полягає у зміні суб’єктів та здійсненні фінансових операцій, що 

стосується поетапного передавання прав власності на продукцію від 

виробника до кінцевого споживача, оскільки на ринку сільськогос-

подарської продукції працюють різні учасники як за формою власності, 

так і за видом діяльності. Проблему посилюють ще й слабкі фінансові 

можливості сільськогосподарських підприємств та їх недостатнє 

кредитування, слабка поінформованість виробників і споживачів на 

предмет попиту і пропозиції, що в кінцевому результаті сповільнює 

просування продукції на ринку. 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. 

Інфраструктура ринку сільськогосподарської продукції.
* 

*
 Джерело: власні дослідження автора. 

 

Серед розмаїття інфраструктурних елементів, що забезпечують 

організацію товарних потоків на ринку сільськогосподарської продукції 

організаційно-посередницького та комерційного характеру, є товарні 

біржі.  

Товарна біржа – постійно діючі ринки, на яких купівля-продаж 

товарів здійснюється не безпосередньо, а на основі стандартів і зразків та 

відповідних форм документів, в яких регламентуються номенклатура, 

обсяг, ціни, терміни і види поставки тощо [33].  
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Об’єктивна необхідність функціонування товарних бірж пов’язана з 

розвитком в Україні ринку, здатного забезпечити рух великих партій 

товарів і на якому біржа відіграє роль компаса та орієнтира. Їх діяльність 

повинна бути спрямованою на забезпечення таких вимог: 

 формування і розвиток ринку сільськогосподарської продукції у всіх 

його сегментах; 

 сприяння вирівнюванню попиту і пропозиції на основні види 

продукції на регіональному рівні; 

 гарантування товаровиробникам збуту їх продукції за вигідними 

цінами; 

 стабільність ринку сільськогосподарської продукції шляхом 

інтервенційних дій; 

 дотримання конкурентоспроможності продукції на основі 

встановлених високих біржових стандартів.  

Функції біржі як організатора торгів насамперед спрямовуються на: 

 зосередження попиту і пропозиції в єдиному місці; 

 визначення, формування ринкових цін на оптові обсяги продукції з 

урахуванням попиту і пропозиції; 

 регулювання оптових потоків продукції з урахуванням ринкових 

законів; 

 зближення операторів ринку у часі та просторі; 

 досягнення максимального наближення товарних цін до 

зрівноважених з урахуванням витрат виробництва та існуючої в 

конкретний момент кон’юнктури;  

 мінімізаціяю комерційного і фінансового ризиків сторін оптових угод; 

 прискорення та якісне виконання товарообігу; 

 кваліфіковане посередництво між продавцями і продавцями; 

 інформаційне забезпечення учасників торгів даними про кон’юнктуру 

та ціни на продукцію [143, с.10-11]. 
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У світовій практиці біржа виступає регуляторною структурою 

узгодження попиту і пропозиції та визначення справедливих цін, які б 

задовольняли, передусім, виробників, і на цій основі вибудовуються 

взаємовідносини і зв’язки у ринковій економіці.  

Біржі є місцем зустрічі покупців і продавців, де укладаються угоди з 

продажу наявних товарів на основі попереднього огляду або за зразками і 

стандартами. Це важливий елемент інфраструктури, завдяки якому 

оперативніше, з оптимальними в часі і позитивними наслідками у 

задоволенні вимог партнерів укладаються угоди купівлі-продажу товарів і 

реалізується єдина стратегія комерційної поведінки учасників ринку. За 

положенням Господарського кодексу України, „товарна біржа є 

особливим суб’єктом господарювання, який надає послуги в укладенні 

біржових угод, виявленні попиту і пропозиції на товари, товарних цін, 

визначає, упорядковує товарообіг і сприяє пов’язаним з ним 

торговельним операціям” [37, с.146].  Вона являє собою юридичну особу, 

яка діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має 

відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, 

печатку зі своїм найменуванням. Біржа створюється на основі 

добровільного об’єднання зацікавлених суб’єктів господарювання. Не 

можуть бути її засновниками органи державної влади та місцевого 

самоврядування, а також державні підприємства, установи та організації, 

що функціонують за рахунок відповідних бюджетів [37, с.146].  

Біржі є організаційною формою, що сприяють вільній торгівлі 

сільськогосподарською продукцією на основі фактичного співвідношення 

попиту і пропозиції. Виходячи з природи діяльності бірж, залежно від 

попиту і пропозиції на окремі види продукції, ціни на товарній біржі 

можуть змінюватися в лічені хвилини і за характером є терміновими.  

Зараз в Україні на біржах технологія проведення торгів є 

недосконалою, оскільки в основному біржі виступають посередниками 
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лише з питань проведення аукціонів, тобто здійснення форвардних 

контрактів, тоді як альтернативою цьому повинно стати застосування і 

ф’ючерсних оптових контрактів, коли продаються і купуються не самі 

товари, а контракти на їх постачання. Оцінюючи схвально позитивні 

сторони функціонування біржового механізму, слід зазначити про 

присутність у ньому значної кількості негативних чинників (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1.  

Відмінна характеристика функціонування біржового механізму 

 

Позитивні сторони  Негативні сторони 

Зосередження попиту і 

пропозиції в часі і просторі 

Недоступність до участі у торгах 

дрібних товаровиробників. 

Відсутність реального товару 

Негайне отримання коштів за 

товар 

Стислий термін постачання 

продукції й оформлення угоди 

Фіксована ціна продажу, 

поставка товару в обумовлений 

термін 

Можливі збитки через зміну 

кон’юнктури ринку, 

відтермінування оплати 

Використання ф’ючерсних угод 

як засобу елімінації коливання 

ринкових цін, мінімізація 

комерційного і фінансового 

ризиків сторін за використання 

спотових угод 

Ф’ючерсні  угоди зумовлюють  

ризики покупців, за умови продажу 

продавцями „віртуальної“ 

продукції.   

Формування ринкових цін на 

оптові  партії продукції 

Індивідуальність ціноутворення без 

моніторингу на ринку 

сільськогосподарської продукції 

Можливе формування і 

впорядкування потоків товарів 

на регіональному та 

національному рівнях 

Обмеженість міжбіржових зв’язків 

через відмінності умов  

функціонування бірж 

Прискорене і якісне 

товаропросування 

Обмеженість у забезпеченні 

відповідним технологічним 

обладнанням і транспортними 

засобами  

Кваліфіковане посередництво та 

обслуговування продавців і 

покупців 

Доступність брокерів до 

позабіржової діяльності. 

Підпорядкованість поведінки 

біржовим наказам 
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Частина з негативних чинників, що мають організаційний характер, 

є суб’єктами, і їх можна усунути без значних зусиль. Наприклад, 

недоступність до участі на біржових торгах дрібних товаровиробників 

можна було б ліквідувати за допомогою формування, за участю бірж, 

великих партій сільськогосподарської продукції на місцях виробників, 

використовуючи їх послуги. Така мережа біржових заготівельних пунктів 

повинна бути раціонально розміщена на певній території, а встановлення 

ціни на продукцію мало б відповідати інтересам її виробників та рівню 

цін, що склалися в реальний момент на біржових торгах (рис. 1.4.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4.  Характерні функціональні риси біржової діяльності.
* 

* 
Джерело: власні дослідження автора.  
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передусім, із реалізації зернових, насіння соняшнику, цукру. Вони можуть 

проводити аукціони з продажу й інших товарів. Як правило, біржі 

розташовані в містах обласного підпорядкування і основною причиною 

слабкої їх діяльності є велика віддаленість від виробників. 

Для покращання функціонування й розвитку мережі бірж на рівні 

області необхідна організація брокерських контор як локальних 

агроторгових домів. 

 Торгові доми – це багатопрофільні організації, які забезпечують 

взаємодію виробників з регіональними та національними оптовими 

ринками за рахунок здійснення операцій з реалізації продукції 

сільськогосподарських товаровиробників [33]. З огляду формування і 

призначення, В.В. Апопій вважає торговий дім інтегрованою системою 

виробничо-торгово-фінансового типу, що в організаційно-правовому 

аспекті є акціонерним товариством. На його переконання, функціону-

вання торгових домів на ринку сільськогосподарської продукції повинно 

забезпечити: 

 здійснення операцій купівлі-продажу товарів, продукції на 

внутрішньому ринку; 

 здійснення широкої торговельно-посередницької діяльності; 

 організацію виробничих операцій; 

 інвестиційну діяльність; 

 надання платних матеріальних і нематеріальних послуг [6, с.166]. 

Основною функцією торгових домів на локальному ринку 

сільськогосподарської продукції має стати збір і передача інформації 

покупцям стосовно реального стану наявності продукції та умов 

товаропросування визначених партій. З їх участю можуть формуватися 

лоти сільськогосподарської продукції в межах району та виставлятися на 

торги, відбуватися узгодження цін та визначення інших умов реалізації. 

Вони могли б здійснювати операції з купівлі-продажу за власний рахунок 
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чи від імені товарної біржі і в такий спосіб мали б стати професійними 

торговельними фірмами, певною мірою дочірніми структурами бірж, які б 

закуповували товари у виробників або оптовиків і продавали їх 

безпосередньо біржам.  

У реальній економіці торгові доми здійснюють також 

посередницьку функцію, постачання матеріально-технічних ресурсів, 

паливно-мастильних матеріалів, техніки, засобів захисту рослин, мінера-

льних добрив а також надання транспортно-експедиційних агентських, 

інформаційно-консультативних та інших видів послуг [113, с.183].  

Проте створені агроторгові доми в Україні відіграють не таку 

помітну роль в організації ринків сільськогосподарської продукції, як у 

взаємодії з іншими товарними ринками, мають схильність до торгівлі 

сировиною та засобами промислового походження, що постачають для 

сільськогосподарських товаровиробників. Вони також виступають як 

комерційні фірми, що закуповують товари у своїй країні або за кордоном і 

перепродують місцевим оптовим та роздрібним покупцям. 

Важливе місце серед елементів інфраструктури займає оптовий 

ринок. Оптовий ринок – сукупність попиту, пропозиції та цін на 

матеріальні блага, якими обмінюються суб’єкти різних сфер товарного 

виробництва з метою наступної їх реалізації, продовження виробничого 

циклу чи забезпечення суспільних потреб [33]. Через сукупність каналів 

товаропросування продукції від виробника на оптовому ринку 

формуються гуртові партії товарів для купівлі-продажу і в багатьох 

випадках це має активний вплив на товаровиробників, оскільки через 

комерційно-посередницькі операції здійснюється реалізація виготовленої 

ними продукції. Це, по суті, прояв відносин між суб’єктами ринку з 

приводу попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції, яку одні 

купують великими партіями для подальшого перепродажу або 

перерозподілу, а інші її реалізують. В оптовій торгівлі немає чітко 
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вираженого поділу суб’єктів ринку на продавців і покупців. Ті, що 

придбали великим партіями товар, одночасно стають і його продавцями.  

Розуміння оптового ринку як сфери співвідношення оцінки та 

зрівноваження інтересів і потреб споживачів та інтересів і результатів 

праці виробників у загальному вигляді є дещо абстрактним, оскільки з 

обох сторін, як попиту, так і пропозиції, стоять реальні люди і реальні 

товари. Тому „оптовий ринок може бути представлений як єдність 

юридичних і фізичних осіб (суб’єктів), що вступають між собою у 

господарські відносини для задоволення виробничих, комерційних або 

суспільних потреб у товарах і послугах (об’єктах)” [75, с.51].  

На оптовому ринку не обов’язково, щоб відбувалася безпосередня 

участь виробника і споживача, тут можуть діяти і торговельні 

посередники, дистриб’ютори, які купують товари для їх перепродажу з 

метою отримання прибутку. Суб’єктом ринку можуть виступати і 

державні установи, які здійснюють закупівлю сільськогосподарської 

продукції з метою забезпечення виконання своїх функцій (рис. 1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Структура оптового ринку
*
. 

*
 Джерело: власні дослідження автора. 
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Концентрація продукції на оптовому ринку, як проміжній ланці між 

виробництвом і споживанням, за діяльністю має посередницький 

характер, прояв якого є об’єктивним наслідком процесів розподілу 

продукції шляхом використання спеціалізації праці, і таким чином 

вносить у розвиток економічної системи корисний ефект (табл. 1.2).  

Виходячи з ролі і значення у просуванні продукції від виробника до 

споживача і залежно від спеціалізації регіону у виробництві окремих 

видів продукції, оптові ринки доцільно розвивати не лише на регіона-

льному, а й на локальному рівні. Оптові ринки місцевого значення теж 

можуть стати учасниками стратегічного підґрунтя системи переміщення 

товарів на міжрегіональному рівні шляхом формування партій готової 

продукції товаровиробників усіх форм власності і її подальшого руху на 

внутрішньому і зовнішньому ринках країни з метою насичення місцевих 

ринків і забезпечення потреб у товарах в інших регіонах.  

Не менш важливими елементами інфраструктури ринку 

сільськогосподарської продукції є ярмарки, які являють собою 

регулярний ринок широкого асортименту продукції, що організовується у 

визначеному місці. „Ярмарки – періодичні або регулярні торги, які 

організовуються у відповідному місці; місце періодичної торгівлі або 

сезонний розпродаж товарів одного або кількох видів“ [33].  

Ярмарки сільськогосподарської продукції практично діють за 

місцем постійної торгівлі, лише в період сезонного розпродажу товарів 

(картоплі, овочів, фруктів, насіння, саджанців тощо) їх діяльність значно 

посилюється. Хоча вони мають обмежений характер, але є традиційною 

організованою формою купівлі-продажу сільськогосподарської продукції. 

На перспективу їх розвиток і функціонування мали б активізуватися, у 

зв’язку з необхідністю покращання міжгосподарських відносин 

підприємств-виробників з підприємствами, що постачають їм генетичний 

матеріал аналогічного продукту (саджанці, нетелі) без посередників. 
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Таблиця 1.2 

Важливість і проблеми функціонування та розвитку оптового ринку
* 

 

Мета і завдання Роль і значення Проблема розвитку 

– Організація вільного 

доступу споживачів до 

продукції. 

– Досягнення високих 

стандартів якості продукції. 

– Зниження споживчої 

інфляції. 

– Наближення і 

концентрація  різних видів 

сільськогосподарської 

продукції до споживачів. 

– Регулювання товарних 

потоків.  

– Своєчасна доставка 

товарів у роздрібну 

торговельну мережу.  

– Обмеження стихійних 

каналів реалізації та 

несанкціоновану торгівлю за 

межами ринку. 

– Створення додаткових 

робочих місць. 

– Сприяння прозорому 

формуванню ціни на основі 

попиту і пропозиції. 

– Формування великих 

партій і підвищення 

конкурентоспроможності 

вітчизняної 

сільськогосподарської 

продукції.  

– Концентрація 

підприємницької діяльності.  

– Можливість 

перетворення 

великосерійного 

асортименту в торговельний 

та дрібногуртовий. 

– Створення простого, 

дешевого й ефективного 

моніторингу.  

– Підвищення купівельної 

спроможності населення. 

– Розширення робочих 

місць у роздрібній торгівлі.  

– Послаблення монополії 

супермаркетів. 

– Забезпечення виконання 

циклу операцій з купівлі-

продажу. 

– Запобігання реалізації 

продукції неконтрольованої 

якості. 

– Поповнення місцевих 

бюджетів. 

– Зниження трансакційних 

витрат. 

– Можливість концентрації 

інвестиційних коштів різних 

суб’єктів ринку. 

– Постійний моніторинг 

попиту і поточної кон’юнктури 

окремих сегментів. 

– Налагодження 

внутрішньоскладських 

технологічних операцій для 

зберігання товарних запасів. 

– Можливість товарного 

кредитування клієнтів-

покупців. 

– Активізація виробництва 

вітчизняних товаровиробників. 

– Відсутність 

нормативно-правової 

бази. 

– Відсутність 

державної підтримки. 

– Невизначеність 

владних структур у 

сприянні визначенню 

місця функціонування 

та ресурсів.  

– Неузгодженість 

дій владних, науково-

дослідних та правових  

структур щодо 

розбудови оптових 

ринків.   

– Нерівномірність 

розташування, 

концентрації і 

спеціалізації окремих 

ринків. 

– Сезонний 

характер багатьох 

виробництв.  

– Недостатня 

налагодженість 

транспортної мережі 

та оснащеності 

транспортними 

засобами. 

*
Джерело: власні дослідження автора на основі [16; 75, с.56-57]. 

 

На ярмарках, на основі укладання договорів, забезпечується оптова 

купівля-продаж продукції за вигідною ціною для всіх учасників. Як 
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правило, за безпосереднього контакту продавців і покупців відбувається 

обговорення умов укладання контракту з урахуванням якості, 

асортименту продукції, цін на неї та економічних стимулів. У містах 

ярмарки місцевого значення пропонують широкий асортимент продукції і 

продавцями на них часто виступають дрібні товаровиробники, які в 

основному реалізують продукцію вроздріб.  

Останнім часом широкої популярності набувають аукціони, що 

працюють з продукцією, якої на ринку часто недостатньо. „Аукціон – 

організаційна форма публічного продажу майна або товарів у визначений 

час і у встановленому місці” [33]. На аукціоні відбувається прилюдний 

продаж товарів і послуг, наприклад, живих тварин, хутра в натурі тощо. 

Такі аукціони організовуються з ініціативи власників товарів у заздалегідь 

визначеному місці. Головним орієнтиром для продавців виступає 

одержання максимальної ціни за товар, який дістається покупцеві, що 

запропонував найвигідніший зиск. Аукціони можуть бути організовані з 

примусу за рішення судових органів з метою стягнення боргів з 

неплатників.  

Чільне місце на ринку сільськогосподарської продукції займають 

посередницько-закупівельні структури, які здійснюють господарську опе-

рацію із суб’єктами підприємницької діяльності з виробництва сільсько-

господарської продукції для подальшої її реалізації. Такими структурами 

можуть бути: 

 дистриб’ютори,  які володіють правом купівлі-продажу товарів як від 

імені відповідної фірми, так і від свого імені;  

 агентські фірми, що від імені і за рахунок замовника здійснюють 

посередництво на предмет укладання угод або самі укладають угоди, 

здійснюючи при цьому як юридичні, так і фактичні дії; 
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 незалежні посередники, що діють від власного імені і за власний 

кошт, які у процесі комерційної діяльності повністю переймають на 

себе право власності на товар.  

Посередницькі організації здебільшого проявляють активну 

діяльність у місцях концентрації виробництва і спеціалізуються на купівлі 

сільськогосподарської продукції як великими, так і дрібними партіями 

для продажу її на переробні підприємства і оптові ринки. Вони можуть 

також концентрувати у себе доволі широкий асортимент продукції з 

метою подальшого проведення міжрегіональних поставок у регіони, що 

відрізняються меншим рівнем виробництва і забезпечення населення 

певними видами продукції. 

Найчисленнішу групу елементів інфраструктури з оптового збері-

гання продукції становлять склади і бази. Такі підприємства рівномірно 

розосереджуються в регіонах і орієнтовані на зберігання продукції, яку 

закуплено у товаровиробників або посередників для постачання в 

роздрібну торгівлю, на переробні підприємства чи інші регіони. 

Складське господарство є часткою матеріально-технічної бази суспіль-

ства, що функціонує у сфері обігу і як елемент інфраструктури ринку 

сільськогосподарської продукції включає в себе склади, устаткування для 

розміщення продукції, підйомно-транспортні машини та механізми і тару. 

Це допоміжні підприємства, що обслуговують ринок сільськогос-

подарської продукції і призначені для концентрації запасів з метою 

регулювання потоків, які йдуть зі сфери виробництва у сферу споживання 

і в такий спосіб забезпечують безперебійне постачання товарів 

споживачам.   

Склади, що розташовані на початковому етапі руху продукції, 

основним функціональним завданням мають приймання відносно 

невеликих партій продукції і комплектування з них великих з подальшим 

відвантаженням у місця споживання. Склади у районах споживання 
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виконують функції транзитно-перевалочного характеру, сезонного і 

довготермінового зберігання. Тут розукрупнюють великі партії продукції, 

здійснюють сортувально-розподільні операції і зосереджують поточні 

запаси, які зберігаються нетривалий час. На складах здійснюють кількісну 

і якісну оцінку прийнятого асортименту товару, нагромаджують його 

протягом певного часу і перетворюють продукцію виробництва у 

придатну до реалізації.  

За функціональною ознакою склади можуть бути спеціалізованими, 

універсальними і змішаними. Спеціалізовані приймають на зберігання і 

обробку продукцію однієї групи або підгрупи і, як правило, мають кращі 

умови та обладнання для виконання технологічних операцій. 

Спеціалізовані склади можуть також зберігати продукцію, яка потребує 

особливих умов, наприклад, плодоовочеву. На таких складах повинні 

бути спеціальні конструкції і облаштування.  

В умовах ринкової економіки набувають поширення склади 

індивідуального, спільного та загального користування. Такі склади 

можуть бути власністю юридичної особи, групи осіб або орендованими. 

Вони належать великим підприємствам, як правило, транспортним 

організаціям, основним призначенням яких є короткотермінове зберігання 

обумовленої партії продукції.  

Важливе значення у відносинах суб’єктів ринку має транспортне 

обслуговування, яке зв’язує всі ланки єдиного процесу від виробництва до 

реалізації продукції. Забезпечуючи рух матеріальних потоків, транспорт 

виступає інтегратором виробничої діяльності сільськогосподарських, 

заготівельних, переробних та інших підприємств АПК, і рівень їх 

діяльності в значній мірі визначається рівнем налагодженого 

транспортного забезпечення, оскільки ефективність та кінцеві результати 

виробничого та обігового етапів виявляються через рівень транспортних 

витрат та своєчасного постачання продукції до споживачів. Затримка 
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доставки продукції може призводити до порушення технологій та втрат її, 

які інколи сягають близько 30 %.  

Перевезення вантажів на ринку сільськогосподарської продукції 

може здійснюватися різними видами транспорту – залізничним, автомобі-

льним, водним, повітряним і трубопровідним. Транспортні витрати 

зараховують у собівартість реалізованої продукції. Для перевезень на 

короткі відстані, на регіональному рівні, найчастіше використовують 

автомобільний транспорт, який може доставляти продукцію на склади, 

переробні підприємства, оптові та торгові ринки, у торговельну мережу 

магазинів і закладів громадського харчування тощо.  

Ефективне функціонування автомобільного транспорту у сфері 

перевезення продукції є можливим у разі відповідності таким вимогам:  

 бути спеціалізованим з відповідними умовами та обладнанням для 

перевезення конкретних видів продукції; 

 бути високоманевреним і мати для кожного виду продукції 

відповідний рівень вантажопідйомності; 

 бути придатним до використання в різних дорожніх умовах, 

особливо у сільській місцевості; 

 мати здатність до широкої диверсифікації у перевезенні різного 

асортименту продукції. 

Особливу роль за функціональним призначенням в інфраструктурі 

ринку сільськогосподарської продукції виконують фінансово-кредитні 

організації. Маючи у своєму розпорядженні відповідні фінансові 

можливості, вони сприяють його функціонуванню шляхом забезпеченням 

розрахунків у товарно-грошових відносинах між суб’єктами ринку. До 

цієї системи належать банківські, кредитні та спеціалізовані фінансові 

установи, страхові компанії і організації тощо.  

На ринку сільськогосподарської продукції особлива потреба є у 

функціонуванні системи інформаційного забезпечення. Її відсутність 
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ускладнює орієнтацію підприємств, організацій на попит і пропозицію, 

поведінку конкурентів, вибір партнерів, способи руху тощо. Особлива 

роль тут відводиться діяльності рекламних агентств, науково-дослідних 

установ,  консалтингових фірм, юридичних контор тощо. 

Останнім часом на аграрному ринку найбільшим попитом 

користується вертикальний портал, який обслуговує конкретний ринок 

або його сегмент і визначену аудиторію покупців. Його призначення 

шляхом укладання угод має забезпечити: 

 акумулювання і систематизацію інформації про сільськогоспо-

дарську продукцію щодо закупівлі продукції для потреб держави; 

 широкий доступ кола покупців до можливості придбання сільсько-

господарської продукції; 

 можливість електронної закупівлі продукції. 

Інфраструктура в кожному окремому регіоні повинна визначатися 

обсяг і структурою продукції та відстанню виробників від її 

постачальників. Виходячи з потреб прискореного проходження продукції 

до споживача і за умови збереження її кількості та якості, важливо дати 

оцінку існуючій наявній інфраструктурі, яка вже сформована, але мала б 

забезпечити рух сільськогосподарської продукції і мати вплив на ринкову 

кон’юнктуру, ціну, попит і пропозицію та створювати конкурентне 

середовище (табл. 1.3). Усі елементи інфраструктури підсистеми органі-

зації товарних потоків на стадії обміну, формуючи вільні, комерційні 

відносини, забезпечують зміну власника товару в умовах, за яких 

знижується економічний ризик суб’єктів ринку. Проте усі вони надають 

послуги лише у конкретному, визначеному місці, навіть ярмарки та 

аукціони, місце яких визначається за потребою, розгортають свою 

діяльність у визначеному місці. Це зумовлює високі трансакційні витрати 

і певні втрати якості та кількості продукції товаровиробників у процесі її 

доставки до місця продажу.  
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Таблиця 1.3.  

Характерні риси та особливості функціональної діяльності елементів інфраструктури ринку 

сільськогосподарської продукції на стадії обміну 
*
 

Елементи підсистеми 

організації товарних 

потоків 

Місце і умови 

діяльності 
Учасники 

Рівень   

діяльності 

Спосіб 

представлення 

продукції 

Види і спосіб 

ціноутворення 

Види 

відносин 

Дохід, 

джерело  

прибутків 

Ярмарки За потребою фірми, корпорації, 

підприємства, крупні 

виробники, господарства 

населення 

міжнародний, 

національний, 

регіональний 

реальна 

продукція,  

зразки 

 

договірна вільні 

комерційні 

виторг  

 

 

Аукціони За потребою підприємства, приватні 

фізичні та юридичні 

особи 

національний, 

регіональний, 

місцевий 

зразки конкурентний, 

найвища ціна 

добровільні, 

примусові 

виторг 

Біржі спеціально 

визначене 

виробники, споживачі національний, 

регіональний 

зразки, 

стандарти, 

контракти 

термінова, 

контрактна, 

ринкова 

договірні відрахування 

від угод 0,1 – 

0,5 % 

Роздрібний ринок постійне продавці, покупці місцевий реальна 

продукція 

конкурентна вільні виторг 

Оптовий ринок постійне продавці, покупці, крупні 

підприємства, 

організації, посередники, 

держава 

регіональний, 

місцевий 

реальна 

продукція 

термінова, 

договірна, 

конкурентна 

комерційні, 

вільні 

виторг 

Агроторгові доми постійне підприємства, приватні 

фізичні та юридичні 

особи 

регіональний, 

місцевий 

реальна 

продукція, 

зразки 

оптова, 

договірна 

комерційні, 

вільні 

виторг 

Магазини та мережа 

підприємств 

громадського харчування 

постійне продавці, покупці місцевий роздріб, 

реальна 

продукція 

оптова ціна 

плюс торгова 

націнка 

комерційні, 

вільні 

торгова 

націнка 

Заготівельно-збутові 

кооперативи 

постійне члени кооперативу,  

клієнти 

регіональний, 

місцевий 

послуги за собівартістю, 

ринкова 

кооперативні безприбут-

ковість 
*
Джерело: власні дослідження.

5
0
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Елементи інфраструктури, такі як роздрібний ринок, ярмарки, 

агроторгові доми, магазини, формують безпосередні комерційні 

відносини між підприємствами – виробниками продукції та її спожива-

чами з приводу купівлі-продажу реального товару без участі будь-яких 

посередників. Усунення зайвих проміжних ланок сприяє прискоренню 

руху продукції, зменшенню втрат на його здійснення та кращій взаємодії 

між задоволенням вимог учасників попиту і пропозиції. Лише біржі та 

аукціони характеризуються відсутністю на торгах реального товару, а 

відтак учасники договірних угод піддаються вищій загрозі економічного 

ризику, що викликає недовіру, особливо з боку товаровиробників. Це, 

відповідно, зумовлює і слабкий престиж їх функціонування на 

національному, регіональному та місцевому рівнях.   

На наш погляд, усі перелічені елементи інфраструктури заробляють 

за рахунок вкладеної праці і понесених витрат, тоді як біржа, виступаючи 

посередником, відраховує суму від обсягів проведених торгів, що не 

сприймається схвально учасниками ринку. 

Отже, діяльність елементів інфраструктури на ринку сільсько-

господарської продукції в сукупності забезпечує виконання різноп-

ланових організаційних, комерційних, господарських та інших дій, які 

можна об’єднати у такий спектр: 

 створення умов для ділових контактів та сприяння суб’єктам ринку у 

реалізації їх інтересів; 

 забезпечення організаційного оформлення комерційно-господар-

ських відносин між партнерами; 

 забезпечення підвищення оперативності та ефективності роботи 

суб’єктів ринку; 

 сприяння здійсненню маркетингового, інформаційного та реклам-

ного обслуговування; 
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 інформування суб’єктів ринку про рух товарів, поведінку конку-

рентів, посередників та споживачів;  

 здійснення посередницько-комерційної та господарської діяльності; 

 забезпечення правового та економічного консультування суб’єктів 

ринку. 

 

1.3. Методика дослідження функціонування інфраструктури 

ринку сільськогосподарської продукції  

 

У плановій економіці сільськогосподарські підприємства і всі 

учасники, що забезпечували рух продукції до споживача, по суті, були 

частинами планової системи, і цей процес здійснювався під контролем 

держави. З переходом аграрного виробництва на ринкові засади відбулися 

суттєві зміни в системі реалізації сільськогосподарської продукції, 

оскільки держава відійшла від сфери її розподілу. 

 У новостворених ланцюгах руху продукції нині домінують не 

державні суб’єкти економіки, а приватні. Між ними розвиваються зв’язки 

нового типу, які підпорядковані ринкових законам, регулюються ними і 

формуються під впливом ринкової кон’юнктури. Діяльність комерційних 

структур-посередників, що здійснюють рух продукції до споживачів, 

переважно зорієнтована на одержання максимальної вигоди, що 

спричиняє загострення цінового диспаритету і „вимивання” фінансових 

ресурсів у сільськогосподарських товаровиробників.  

Диверсифікація каналів реалізації продукції розвинула 

нетрадиційні, порівняно із плановою економікою, способи збуту і тим 

самим знизила залежність сільськогосподарських підприємств від 

держави як єдиного покупця. Нині на ринку сільськогосподарської 

продукції формуються вільні, комерційні відносини на стадії обміну, які 

забезпечують зміну власника товару і таким чином спричиняють 
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товаропросування сільськогосподарської продукції від виробників до 

місця продажу. Виконують зазначену роботу елементи ринкової 

інфраструктури, які є основною рушійною силою генерації товарних 

потоків і цінової політики. 

 Розвиток ринкової інфраструктури залежить від специфіки регіону: 

технічних і фінансових можливостей будівництва обслуговуючих 

об’єктів; наявності й якості транспортних засобів та доріг; характеру 

міжрайонних, міжобласних та міждержавних зв'язків; кількості і 

структури вже існуючих агроелементів; обсягу представленої на ринку 

сільськогосподарської продукції; густоти населення; рівня 

інформаційного забезпечення тощо [111, с. 49]. Тому ступінь розвитку та 

ефективність роботи окремих елементів визначають умови створення й 

швидкість руху товарообмінних процесів на основі реальних обсягів 

попиту, пропозиції та вільної конкуренції. Інфраструктура,  забезпечуючи 

безперебійність роботи товарних ринків сільськогосподарської продукції 

та доведення продукції до споживача через торгові точки, магазини, 

аукціони, торгові доми тощо, також вирішує цінову політику. 

Все це зумовило потребу відшукати певні методологічні підходи і 

застосувати такі методи дослідження функціонування інфраструктури 

ринку сільськогосподарської продукції, які б дали змогу розкрити 

економічну сутність інфраструктури ринку та процесу реалізації 

продукції і виробити науково обґрунтовані рекомендації для практичного 

функціонування її елементів у взаємозв’язку з технологією виробництва 

та організації бізнесу.  

Організація бізнесу пов’язана з логістичним ланцюгом формування 

продукту для кінцевого споживача як на внутрішньому, так і зовнішньому 

ринках, в умовах якого певною мірою посилюються протиріччя між 

конкурентоспроможністю окремого підприємства і конкурентним 

потенціалом інших підприємств цілого регіону. Це має суттєвий вплив на 
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ефективність окремих елементів інфраструктури і повинно враховуватись 

в їх діяльності та розвідці. Пізнання реальної дійсності потребує 

використання у дослідженнях значної кількості методів і прийомів 

відповідно до умов, які б дали змогу вивчити явища і процеси адекватно 

визначеній меті.  

Найважливішими методами, що застосовуються в дослідженні 

економічних явищ і процесів, є діалектичний та метафізичний. Проте 

фундаментальним у науковому пізнанні дійсності в усіх її проявах є 

діалектичний метод. У його основі лежать принципи пізнавальності 

реального світу, детермінованості (об’єктивної причинної зумовленості) 

явищ, взаємодії зовнішнього і внутрішнього, об’єктивного і 

суб’єктивного, зв’язок теорії і практики [146, с.58]. Тоді як метафізичний 

підхід дозволяє вивчити існуюче в динаміці змін і подій та сталості і 

зв’язку. Зазначений метод може лише в окремих випадках доповнювати 

застосування принципів діалектичного методу.  

Загальнонауковий діалектичний метод використовується вченими-

економістами майже у всіх наукових дослідженнях незалежно від їх 

напряму і тематики. Досить широкого застосування набули такі його 

елементи, як історичний, аналізу і синтезу, індукції та дедукції, 

абстрактно-логічний, статистико-економічний, економіко-математичний, 

балансовий, монографічний тощо. 

Нині методика досліджень реалізується вченими здебільшого з 

використанням окремих методів стосовно дослідження розвитку певної 

проблеми, питання чи напряму розвитку розрізнених економічних явищ і 

процесів. І тому у кожному окремому випадку, виходячи з нагальної 

потреби методологічного забезпечення, достовірності досліджень 

економічних явищ і процесів, на нашу думку, мова може йти лише про 

застосування раціональних і найбільш імовірних та дієвих методичних 

підходів і методів дослідження [84, с.104].  
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У пізнанні економічних явищ і процесів в аграрній сфері важливим 

є комплексний і системний підхід у дослідженнях, з доцільністю моделю-

вання соціально-економічних та організаційно-технічних процесів. Здій-

нення досліджень системного характеру функціонування інфраструктури 

ринку сільськогосподарської продукції, як в цілому, так і окремих її 

елементів, зумовлюється невизначеністю і безсистемністю у її розвитку. 

Комплексне вивчення в економіці дає змогу пізнати окремі явища і 

процеси в русі від абстрактного до конкретного. Це важливий методичний 

підхід, що передбачає поступовий перехід від теоретичного пізнання до 

практичного застосування елементів діалектики.  

Досліджуючи теоретичну сутність інфраструктури ринку 

сільськогосподарської продукції, у роботі використано наукове 

абстрагування, яке полягає у відстороненні від зовнішніх несуттєвих 

ознак явища і виділенні загальних суттєвих сторін (ознак) у пізнанні 

сутності категорії.  

Абстрактне уявлення про явище є неповним, оскільки значна його 

частина не може бути виявлена внаслідок безпосереднього спостереження 

чи аналізу, проте воно дає змогу зрозуміти головне і суттєве. Саме абстра-

гування лежить в основі формування економічного авторського поняття 

інфраструктури ринку. Узагальнення дефініцій інших учених з урахуван-

ням особливостей відносин, що виникають між окремими структурними 

одиницями під час руху продукції на ринку, включаючи й сферу обміну, 

власні погляди на ланцюг руху продукції від виробника до споживача 

дали змогу типізувати визначення інфраструктури ринку сільського-

подарської продукції і викласти авторське бачення цього поняття.  

Для пізнання цілісного економічного об’єкта необхідно за 

допомогою методу аналізу розчленувати його на складові частини, або 

елементи, а ті – на компоненти, з’ясувати сутність кожного з них, а відтак 

за допомогою синтезу і методу сходження від абстрактного до 
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конкретного поєднати у процесі мислення усі отримані раніше знання 

[33]. Розчленування цілого на складові елементи слід здійснювати 

відповідно до вимог методу абстракції. Тобто відмова від поверхневих 

несуттєвих сторін явища з метою розкриття його внутрішніх, суттєвих, 

сталих і загальних зв’язків [33].  

Таким чином, застосовування методу наукової абстракції у 

поєднанні з історичним дало змогу узагальнити та обґрунтувати поняття 

інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції, під якою слід 

розуміти віддзеркалення сукупності інститутів, служб, підприємств та 

організацій, які на основі зв’язків вступають у відповідні відносини між 

собою і своєю діяльністю забезпечують безперебійне та ефективне 

функціонування ринку сільськогосподарської продукції.  

Доступними і простими у використанні для проведення наукових 

досліджень незалежно від їх тематики є елементи діалектичного методу, 

такі як аналіз і синтез, індукція і дедукція, системний аналіз тощо, які 

знайшли своє широке застосування у даному дисертаційному 

дослідженні. 

Сутність методу аналізу полягає в розчленуванні об’єкта, предмета 

або економічних відносин між ними та людьми на складові частини, 

елементи (ознаки, властивості, риси, стадії, ступені тощо) та їх 

відокремленому вивченні, а відтак з’ясуванні зв’язків між ними 

(структури) [33]. За допомогою методу аналізу у даному дослідженні 

зроблено оцінку діяльності окремих елементів інфраструктури на ринку 

сільськогосподарської продукції.  

За допомогою елементу діалектичного методу синтезу відбувається 

об’єднання однорідних явищ у групи і визначення впливу різних причин 

на підсумок. За результатами дослідження особливостей функціонування 

ринку сільськогосподарської продукції та розвитку окремих елементів 
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його інфраструктури обґрунтовано пропозиції щодо гармонізації 

виробництва, попиту і руху сільськогосподарської продукції.  

Важливими взаємозв’язаними та взаємодоповнювальними елемен-

тами діалектичного методу дослідження є індукція та дедукція. Індукція – 

це логічний спосіб пізнання, який полягає в отриманні загальних 

висновків і положень на основі вивчення окремих фактів, явищ і процесів. 

Дедукція як метод пізнання полягає в отриманні окремих конкретних 

висновків, положень на основі знання загальних положень, 

закономірностей розвитку цілісної економічної системи [70,  с.123]. 

Метод індукції використано у дослідженні формування і 

функціонування локального ринку сільськогосподарської продукції для  

виявлення певних закономірностей і зв’язків між виробниками продукції і 

елементами інфраструктури, що забезпечують її рух до споживача. З 

іншого боку, зроблено припущення, що локальний ринок 

сільськогосподарської продукції функціонує на основі об’єктивної дії 

економічних законів: попиту, пропозиції і вартості. Прояв цих законів на 

локальному ринку є вираженням дедуктивного підходу. 

Ринок сільськогосподарської продукції формується в результаті 

участі і взаємодії великої кількості його учасників, тому характеризується 

складністю будови і багатоплановістю відносин. Він є системою, якій 

притаманна цілісність, структурність і певна мета функціонування 

окремих його складових. Таке розуміння ринку сільськогосподарської 

продукції зумовлює необхідність застосування в його дослідженні 

системного методу. Розглядаючи ринок сільськогосподарської продукції 

як множину взаємопов’язаних елементів, слід встановити цілісні 

властивості для даної системи в результаті застосування структурно-

функціонального і системно-діяльнісного підходу.  

Структурно-функціональний підхід полягає у виділенні в системних 

об’єктів структурних елементів і визначенні їхньої ролі (функції) у 
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системі [146, с.63]. До структурних елементів ринку сільськогоспо-

дарської продукції належать різні організаційно-правові форми 

виробників, переробні підприємства, елементи інфраструктури та 

споживачі. Складові та зв’язки між ними утворюють структуру системи 

реалізації продукції, яку дослідити можна лише в динаміці і за умови її 

функціонування. Узагальнюючим результатом цього функціонування є 

розвиток системи – незворотні, спрямовані закономірності, якісно-

сутнісні зміни [70, с.115]. 

 Натомість системно-функціональний підхід окреслює дослідження 

впливу зміни в одних елементах системи на розвиток інших, і завданням 

дослідника має стати обґрунтування таких змін в елементах системи та 

зв’язку між ними, який може забезпечити підвищення ефективності 

функціонування системи в цілому. 

Ринок сільськогосподарської продукції є системою вищого порядку 

національного агропродовольчого ринку, як сукупності окремих ринків. 

Тенденції, закономірності, динаміку та інші його характеристики можна 

встановити, вивчаючи їх зміни, як особливості розвитку і функціонування 

системи вищого порядку. Але ці дослідження обов’язково повинні 

ґрунтуватися на меті і результатах діяльності об’єкта.  Тому в даному 

дисертаційному дослідженні на реальних даних зіставлено потреби та 

спроможність виробників у забезпеченні населення регіону продуктами 

харчування та основними видами сільськогосподарської продукції.  

Важливою, на наш погляд, є думка В.І. Павлова, що основні 

властивості і функції системи містяться, як правило, усередині її самої. 

Тому система сама по собі є джерелом свого перетворення. Властивості ж 

системи як цілого утворення виникають із властивостей її частин [85, 

с.115]. За таким підходом зроблено спробу узгодити і гармонізувати 

обсяги виробництва та забезпечити інфраструктурними елементами рух і 
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реалізацію необхідної кількості продукції населенню регіону відповідно 

до науково обґрунтованих норм споживання.  

Широке використання загальнонаукових підходів не може 

підмінити використання реальних методів і прийомів, вибір та 

особливості застосування яких притаманні дослідженню будь-якої теми. 

Основними з них є статистико-економічні методи і прийоми (порівняння, 

графічний, групування, кореляційний). Вони, як правило, застосовуються 

на етапі обробки статистичної інформації, завдяки чому встановлюються 

закономірності розвитку економічних явищ і процесів.  

Статистичний метод – це сукупність специфічних взаємозв’язаних 

прийомів і способів вивчення кількісних закономірностей якісно 

однорідних масових суспільних явищ і процесів [33]. У роботі його 

використано для обліку фактів про явища і процеси діяльності елементів 

інфраструктури на ринку сільськогосподарської продукції, а також 

проведено збір отриманих даних, їх обробку, зведення, розрахунок 

узагальнюючих показників і аналіз отриманих матеріалів. 

Для визначення зміни в часі та виміру кількісних параметрів 

використовуються динамічні ряди. Їх широко використано у 

дисертаційній роботі для дослідження кількісних та якісних змін 

елементів інфраструктури та характеристики їх господарської діяльності.  

Для дослідження закономірностей залежності результативної ознаки 

від однієї або кількох ознак і з метою оцінки міри щільності зв’язку в 

роботі використано кореляційно-регресійний аналіз. За допомогою цього 

методу встановлено залежність між рівнем роздрібного товарообороту 

продовольчими товарами на одну особу та іншими чинниками, що його 

зумовлюють, такими як: кількість об’єктів роздрібної торгівлі; кількість 

торгових місць; розмір торговельної площі; індекс фізичного обсягу 

роздрібного товарообороту продовольчих товарів; індекс роздрібних цін 

на продовольчі товари; доходи на одну особу. 
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Застосування кореляційного аналізу дало змогу визначити 

гарантовані обсяги виробництва основних видів продукції в регіоні з 

урахуванням науково обґрунтованих норм споживання на душу населення 

та показало, що рівень роздрібного товарообороту продовольчих товарів 

на одну особу перебуває в прямій залежності від кількості об’єктів 

роздрібної торгівлі. 

 Нормативні методи економічного аналізу – це методи пізнання та 

аналізу в економічній науці, що ґрунтуються на використанні морально-

естетичних норм, суб’єктивних оцінок, традицій і особливостей розвитку 

національної економіки. Їх широко використовують на мікро- і 

макроекономічному рівнях, коли досліджувані економічні процеси 

піддаються простій формалізації. У роботі використано нормативний 

метод у процесі розрахунку оптимальної забезпеченості торговою 

площею населення Львівської області на перспективу.  

Для ґрунтовного і глибокого вивчення досліджуваних явищ, 

характерних для функціонування окремих елементів інфраструктури 

ринку, та розкриття закономірностей, процесів і виявлення причинно-

наслідкових зв’язків їхнього розвитку використано монографічний метод. 

Його використано у дослідженні діяльності регіонального оптового ринку 

„Шувар“ (м. Львів), а також першочергових кроків діяльності локального 

оптового ринку сільськогосподарської продукції (с. Артасів Жовківського 

району Львівської області). 

Характерною особливістю на ринку сільськогосподарської 

продукції є те, що його учасниками є дрібні товаровиробники. І перехід на 

прямі зв’язки виробників із споживачами не дозволяє врегулювати 

частоту і строки відвантажень продукції з урахуванням мінімальних норм 

завезень, що потребує формування крупних партій. Проте із збільшенням 

розміру партії продукції транспортні витрати зменшуються, а витрати 

зберігання у таких самих пропорціях збільшуються. Тому розмір партії 
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продукції має бути оптимальним. За такої умови в дисертаційній роботі 

для оптимізації кількості транспортних засобів, формування обсягу 

окремих партій продукції застосовано низку формул. 

Отже, економічне дослідження повинно супроводжуватись не лише 

збиранням статистичного матеріалу та нагромадженням фактів, що 

характеризують економічне явище, а й можливістю виявити 

закономірності його розвитку. Застосування ж різних методів  

дослідження явищ і процесів в даній дисертаційній роботі стало 

підставою для вироблення та обґрунтування комплексу рекомендацій і 

пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування елементів 

інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Втрата планових ринків та відхід держави від виконання функцій збуту 

сільськогосподарської продукції зумовили потребу пошуку нових 

способів її руху. Спонтанно створені на приватній основі посеред-

ницькі структури, через свою слабку розвиненість, не забезпечували 

ефективну реалізацію сільськогосподарської продукції, внаслідок чого, 

що стали значною перешкодою для розвитку підприємств АПК. 

2. В умовах ринкової економіки сільськогосподарський товаровиробник 

зосереджується на виробництві продукції, щоб одержати достатній 

рівень прибутку. Ефективне ж його функціонування є можливим лише 

за умови розвитку ринкової інфраструктури, яка б мала виконувати 

важливу функцію просування продукції від виробників до споживачів і 

забезпечувала б життєдіяльність, стійкість та інформаційне обслугову-

вання суб’єктів ринку.  

3. Процес товаропросування є невід’ємною складовою частиною циклу 

суспільного виробництва, і його наявність зумовлюється значною 
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територіальною розмежованістю виробництва і споживання. Склад-

ність процесу руху продукції від виробника до споживача полягає у 

зміні суб’єктів та здійсненні фінансових операцій, що стосується 

поетапного передавання прав власності на продукцію від виробника до 

кінцевого споживача. Проблему посилюють ще й слабкі фінансові 

можливості сільськогосподарських товаровиробників, їх недостатнє 

кредитування, слабка поінформованість виробників і споживачів на 

предмет попиту і пропозиції, що в кінцевому результаті сповільнює 

просування продукції на ринку. 

4. Ринок сільськогосподарської продукції потребує розвитку та 

функціонування інфраструктури, яка б охоплювала систему 

підприємств і організацій, що забезпечують і здійснюють процес руху 

продукції від виробника до споживача, гарантуючи збереження її 

обсягів та якості і цим сприяють підвищенню ефективності 

функціонування сільськогосподарських товаровиробників. 

5. Інфраструктуру ринку можна поділити на три підсистеми: організація 

товарних потоків; фінансово-кредитні операції, науково-інформаційне 

забезпечення. Підсистеми інфраструктури ринку сільськогоспо-

дарської продукції мають бути динамічними, взаємозумовленими і 

взаємозалежними. Кожну з них можна охарактеризувати як взаємодо-

повнювальну, що в сукупності забезпечують основну діяльність това-

ровиробників на основі усталених стабільних і безперервних зв’язків. 

6. Ефективна діяльність кожного з елементів інфраструктури, як і всієї її 

організаційної структури, є можливою лише у їх взаємодії і 

взаємозв’язку, коли кожен функціонально доповнює один одного у 

просуванні продукції. Основною умовою ефективного функціонування 

інфраструктури є наявність товару у власників, яким вони надають 

послуги з приводу його просування до споживача.  
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 

2.1. Оцінка стану інфраструктури ринку сільськогосподарської 

продукції  

 

Сільське господарство України володіє достатнім ресурсним 

потенціалом, щоб забезпечити своє населення продуктами харчування  

відповідно до науково обґрунтованих норм споживання і легку та харчову 

промисловості сировиною. Свідченням цього є те, що навіть в умовах 

затяжної кризи, ледь зводячи кінці з кінцями, виробники 

сільськогосподарської продукції все ж таки в основному стабільно 

забезпечують продовольчу безпеку країни. 

Сільськогосподарський товаровиробник у ринковій економіці сам 

вирішує, який асортимент продукції виробляти, як виробляти, кому і де її 

реалізувати. Але кожен із них ставить завдання виробити і реалізувати 

конкретну кількість певного виду продукції, виходячи з наявного 

виробничого потенціалу підприємства і можливостей її розпродажу. 

Зважаючи  на те, що  наявні ресурси є обмеженими, виробники задаються 

ціллю, що продукція має вироблятись дешевою і водночас бути 

реалізованою економічно вигідно. 

Проте стабільне функціонування сільськогосподарських підпри-

ємств можливе лише за умови окупності витрат, які несе воно на виробни-

цтво того чи іншого виду продукції, шляхом реалізації товару на ринку. 

Ефективність цього шляху забезпечує інфраструктура, яка являє собою 

систему підприємств, установ, організацій, служб та інших формувань, 

що здійснюють рух і просування продукції від виробника до її спожи-

вачів.  
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Складові інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції, 

що функціонують на всіх стадіях суспільного виробництва, є зв’язуючими 

елементами і забезпечують кінцеву фазу обміну у формі купівлі-продажу 

товарів. Інфраструктура опосередковує процес відтворення в частині 

обміну і значною мірою впливає на обсяги і структуру товарної продукції 

на ринку. Основна функція інфраструктури – це сприяння товарови-

робникам у доведенні їх продукції до споживачів і забезпечення 

ефективної її реалізації. По суті, в умовах глибокого суспільного поділу 

праці вона виконує підготовчу і комерційну функцію, забезпечуючи 

достатнє розміщення товарів, на місцевому, регіональному та 

національному рівнях. До її елементів можна зарахувати й тих, що 

спеціалізуються на переміщенні товарів з одного місця в інше, де є змога 

їх реалізувати з більшою економічною вигодою. 

Основним завданням інфраструктури, як зазначено в Указі 

Президента України від 6 червня 2000 р. №767 „Про заходи щодо 

забезпечення формування та функціонування аграрного ринку“ [97], є 

безперебійне забезпечення функціонування аграрного ринку, яке дало б 

змогу різним сільськогосподарським товаровиробникам об’єднати свій 

товар у великі партії для зберігання і продажу. 

За розвитком і діяльністю інфраструктуру ринку сільськогоспо-

дарської продукції нині можна об’єднати у 5 комплексних груп [21]: 

 інфраструктуру оптового ринку – товарні біржі, аукціони живої 

худоби та птиці, оптові плодоовочеві та продовольчі ринки; 

 інфраструктуру ринку в сільській місцевості – кооперативні 

агроторгові доми, сільськогосподарські обслуговуючі коо-

перативи, кредитні спілки, споживчі товариства, приватні сервісні 

бізнесові структури; 

 просування сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки 

через виставки, ярмарки із залученням потенціалу торгових 
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представницьких місій за кордоном (із запровадженням посад 

сільськогосподарських аташе), а також мережі Агентства з 

розвитку агробізнесу (яке необхідно створити); 

 узгодження рівня якості продукції із стандартами та її 

сертифікацією на рівні міжнародних стандартів; 

 запровадження цінового моніторингу аграрного ринку. 

Останнім часом відбулися певні зрушення на ринку 

сільськогосподарської продукції, пов’язані з приватизацією заготівельних, 

переробних і підприємств торгівлі на ньому тощо. Проте належного 

формування ними пропозиції, особливо продукції галузі рослинництва, не 

відбулося. Основною причиною є низька професійна підготовка 

менеджерів  нових власників в організації роботи інфраструктурних 

підприємств у ринкових умовах. Сформована ж частина інфраструктури в 

умовах адміністративно-командної системи, яка ще функціонує, є певною 

мірою інертною, непристосованою до роботи в ринкових умовах, що 

зумовлює її слабку пропускну здатність у проходженні сільськогоспо-

дарської продукції та недостатнє зменшення трансакційних затрат 

відповідно до вимог ринкової економіки. 

Виходячи з рис функціонального призначення, інфраструктуру 

ринку сільськогосподарської продукції в Україні на сьогодні не можна 

визнати розвиненою як в інституційному, так і в організаційному сенсі. 

Нині в Україні існують 35 товарних бірж, 415 агроторгових домів, 653 оп-

тові продовольчі ринки, 459 оптово-плодоовочевих ринків, 205 аукціонів 

з продажу худоби, 1260 виставок-ярмарків та інші ринкові структури [2].  

Однією з вагомих причин недостатнього розвитку ринкової 

інфраструктури в Україні є відсутність системних підходу і досліджень 

щодо визначення потреб ринку в елементах інфраструктури та їх послугах 

і її формування. Можливо, внаслідок цього не користуються попитом 

послуги ф’ючерсної біржі, а аукціонна форма торгівлі застосовується 
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лише для продажу худоби. У середньому через систему бірж, 

агроторгових домів та оптових ринків проходить до 20% сільськогос-

подарської продукції, що пояснюється надзвичайною дрібністю її 

виробників – у середньому 75% продукції виробляють особисті селянські 

господарства (у Львівській області, наприклад, вони виробляють 97% 

молока). Розвиток інфраструктури аграрного ринку значною мірою стри-

мує відсутність відповідної ринкової культури операторів. Практика 

засвідчує, що більшість існуючих елементів інфраструктури не формують 

класичну структуру узгодження попиту і пропозиції та визначення 

репрезентативних ринкових цін як таких, які стали б надійним засобом 

створення сталого і вигідного доходу для виробників сільськогос-

подарської продукції.  

До того ж інфраструктура, як і сам ринок, має неорганізований і 

хаотичний характер в організації структурних підрозділів і їх роботи. І, як 

такої, ієрархії в рамках елементів ринкової інфраструктури, щоб 

складалася якась між ними функціональна залежність, підлеглість чи 

відповідальність, немає. В Україні ще немає нормативно-правових актів, 

положення яких забезпечували  б функціонування відносин між окремими 

елементами ринкової інфраструктури в плані організації товарних потоків 

і відповідно регламентували функціональну позицію їх між собою та 

господарюючими суб’єктами, а також дієвий на них вплив інституційних 

елементів держави. Хоча, з іншого боку, повідомлення про внутрішні 

процеси в глибинах інфраструктури є джерелом інформації зворотного 

зв’язку між нею і економічною системою, що й забезпечує її 

функціонування. 

Класифікаційні ознаки, особливості окремих елементів за 

характером і обсягами діяльності тощо дають змогу виділити їх в окремі 

групи щодо техніко-економічних характеристик, рівня, напряму і 

спеціалізації функціонування, територіально-просторового розташування 
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тощо. Створення таких класифікаційних груп, на нашу думку, допоможе 

більш обґрунтовано підійти до дослідження соціально-економічних умов 

функціонування й розвитку окремих елементів інфраструктури ринку 

сільськогосподарської продукції, особливо на мікрорівні. Інфраструктура 

сектору аграрної економіки Львівської області на ринку сільськогос-

подарської продукції представлена такими організаційно-технологічними 

групами і елементами (табл. 2.1). 

Наявна кількість інфраструктурних елементів на ринку 

сільськогосподарської продукції у Львівської області з погляду надійного 

забезпечення її просування є надзвичайно слабкою. Так, лише по 1-3 

агромагазини є в Жидачівському, Городоцькому, Сколівському та 

Стрийському районах. Відсутні оптові продовольчі плодоовочеві ринки в 

Жидачівському, Миколаївському, Перемишлянському, Яворівському 

районах. Немає агроторгових домів у Пустомитівському, Сколівському, 

Яворівському  районах.  Власне діяльністю цих інфраструктурних 

елементів значною мірою визначається і робота оптових та торгових 

ринків, на які вони мали б постачати великі партії заготовленої 

сільськогосподарської продукції в окремих регіонах. 

Важливою організаційною формою публічного продажу 

сільськогосподарської продукції є аукціони. Їх організовують відповідно 

до чітко визначених правил. Правила аукціонів передбачають торги, в 

процесі яких відбувається підвищення потенційним покупцем ціни до 

такого рівня, який не бажають чи не здатні сплатити інші учасники 

аукціону. Для продажу на аукціонах пропонується, як правило, жива 

худоба, птиця, а якщо за примусом згідно з рішенням державних установ 

чи організацій, то й інша продукція.  

В області зроблено спробу проведення аукціонів живої худоби і 

птиці, яких за 2000-2006 рр. проведено 13, у тому числі п’ять у Кам’янка-

Бузькому та чотири в Старосамбірському районах. 
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Таблиця 2.1 

Функціонування елементів інфраструктури аграрного ринку 

Львівської області, 2007р.
* 
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Бродівський  1 6  2 1 1 1 2 152  1 13 

Буський 1  12 1  1 1  1 74  3 6 

Городоцький 1  3 1 1 1 1  2 92 1 1 30 

Дрогобицький  1 9 1  1 1  1 112  3 14 

Жидачівський  1 1      4 113 1 2 15 

Жовківський  1 14 1 1 1 2 2 2 140 2 2 105 

Золочівський 1  6  1 1 1  1 52 2 1 5 

Кам’янка-Бузький 1  22 1   1 5 1 105 1  24 

Миколаївський  1 8  1    1 55 1 2 27 

Мостиський 1  10 1 1 1 1 1 2 74 1 0 16 

Перемишлянський  1 5  1 1   6 58 1 1 1 

Пустомитівський   7  1 1   0 94  2 101 

Радехівський 1  11  3 1 2  2 74  3 141 

Самбірський 1  2  1 1   7 130 5 3 2 

Сколівський   3  1 1 1  1 17  0 23 

Сокальський 1  6  2 1 1  1 81  3 12 

Старосамбірський   3  1 1  4 1 126  2 2 

Стрийський  1 1 1  1 1  3 25  2 12 

Турківський   37 1 1 1   2 32   37 

Яворівський   7 1 2 1   2 154 1 2 86 

м. Львів 1  22  1 5 7  0 0  1 0 

   195   16 21  42 1760   672 
*
 Розраховано автором на основі даних [130; 131]. 
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Цей організаційний захід, завдяки його прозорості і простим 

механізмам, дав змогу визначити реальні ціни на живу худобу, особливо 

на племінну, які виявилися 1,5-2 рази вищими за існуючі. Проте аукціони 

живої худоби проходили за відсутності законодавчої, нормативної та 

достатньої матеріально-технічної бази. Очевидно, недоліки, що мали 

місце на аукціонах, не сприяли масовому поширенню їх в області.  

Набувають поширення такі суб’єкти інфраструктури ринку 

сільськогосподарської продукції, як обслуговуючі кооперативи. Їх 

засновниками, як правило, виступають сільськогосподарські  виробники. 

Основною метою їх діяльності є не отримання прибутку, а забезпечення 

виробничої діяльності виробників і збільшення їх доходів. У Львівській 

області у 2007 р. їх функціонувало 42 одиниці. Найбільше їх (4 – 7) у 

Жидачівському, Перемишлянському та Самбірському районах (див.   

табл. 2.1). У решті районів створено по одному – два кооперативи, що є 

явно недостатнім.    

У загальній кількості елементів інфраструктури найбільш 

поширеною складовою є заготівельні пункти, яких нараховується 1760 

одиниць. Вони здатні максимально наблизити мережу закупівлі 

сільськогосподарської продукції до її виробників, забезпечити 

формування її обсягів в окремому визначеному місці, що сприяє 

інтенсивнішому залученню до участі продуцентів у торгах, породжує 

конкуренцію між ними, чим забезпечується підвищення якості та 

зниження ціни на продукцію. Вони є первинною і досить потужною 

ланкою закупівлі значної маси продукції безпосередньо на підприємстві 

виробника і, виступаючи в ролі посередника, реалізують її на переробні 

підприємства,  агроторгові доми, оптові продовольчі ринки тощо. 

Перевага заготівельних пунктів у торгах проявляється в тому, що вони 

закуповують продукцію вигідною формою розрахунків – виключно за 

готівку, чим створюють сприятливі умови для товаровиробників. 
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Основними процесами, що відбуваються у взаємодії приймально-

заготівельних пунктів із сільськогосподарськими товаровиробниками, є: 

 заготівля сільськогосподарської продукції, що включає 

операції з одноразового акту купівлі-продажу; 

 ціноутворення з урахуванням попиту і пропозиції та поточних 

цін на товарних ринках; 

 продовження суспільного виробництва у сфері обігу; 

 створення нових робочих місць. 

Найбільшу кількість заготівельних пунктів (а це понад 100 одиниць) 

розміщено на території Бродівського, Дрогобицького, Жидачівського, 

Жовківського, Самбірського, Старосамбірського та Яворівського районів. 

Усі вони спеціалізуються, в основному, на закупівлі молока у населення 

(табл. 2.2).   

У 2007 р. їх кількість збільшилася лише у Бродівському районі на 9 

одиниць. У всіх інших районах області спостерігається зменшення 

кількості заготівельних пунктів проти 2005 р. Це пояснюється різким 

скороченням поголів’я корів і зменшенням заготівлі молока на одну 

корову. Так, у Дрогобицькому, Жидачівському, Самбірському районах 

значно знизився цей показник. Особливо знизилася заготівля молока з 

розрахунку на одну корову в господарствах населення у Сокальському 

районі. У 2007 р. на одну корову було заготовлено лише 3 ц молока, що на 

7,3 ц менше проти 2005 р. Знизилася й продуктивність приймальних 

пунктів у Городоцькому, Дрогобицькому, Жидачівському, Самбірському, 

Сокальському та Стрийському районах. Зате спостерігається позитивна 

тенденція їх роботи у Бродівському районі, де на один пункт у 2007 р. 

заготовлено на 786,3 ц,  Кам’янка-Бузькому на 274,8 ц, Жовківському на 

43 ц більше, ніж у 2005 р. Зовсім не надійшло молока у 2007 р. на молоко-

приймальні пункти із господарств Золочівського, Миколаївського, 
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Мостиського, Перемишлянського, Пустомитівського, Старосамбірського, 

Турківського і Яворівського районів.  

Таблиця 2.2 

Наявність та рівень функціонування заготівельних пунктів 

молока у Львівській області*
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Бродівський 152 138850 913,5 12,9 161 273660 1699,8 28,2 

Буський 74 58270 714,2 8,2 67 51980 775,8 9,6 

Городоцький 92 36990 402,1 4,4 83 26170 315,3 4,1 

Дрогобицький 112 67660 604,1 5,2 104 34860 335,2 3,3 

Жидачівський 113 91210 807,2 7,7 102 51860 508,4 5,6 

Жовківський 140 83550 598,8 5,9 123 78940 641,8 6,9 

Золочівський 52 45090 867,1 4,9 32 - - - 

Кам’янка-Бузький 105 38130 363,1 4,7 96 61240 637,9 9,4 

Миколаївський 55 57050 1037,3 6,9 41 - - - 

Мостиський 74 21340 288,0 2,5 61 - - - 

Перемишлянський 58 7540 130,0 0,8 47 - - - 

Пустомитівський 94 770 8,2 0,1 83 - - - 

Радехівський 74 123940 1674,9 13,3 61 320850 5259,8 39,6 

Самбірський 130 143120 1100,9 10,5 117 46560 397,9 4,2 

Сколівський 17 -   9 10 1,1 0,001 

Сокальський 81 156680 1934,3 10,9 64 35360 552,5 3,0 

Старосамбірський 126 75590 599,9 5,5 101 - - - 

Стрийський 25 46000 1840 5,7 17 18250 1073,5 2,9 

Турківський 32 5900 184,4 0,3 27 - - - 

Яворівський 154 53800 349,4 4,0 145 - - - 

В області 1760 1251500 711,1 5,7 1541 149600 97,1 0,8 
*
 Розраховано автором на основі даних [121; 129; 131]. 

У статистичній звітності немає достовірної інформації щодо їх 

діяльності, оскільки молоко з цих приймальних пунктів не надходило на 

молокопереробні заводи зазначених районів Львівської області.   
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Найважливішу роль у товаропросуванні від виробника до 

споживача на ринку сільськогосподарської продукції відіграє роздрібна 

торгівля. Вона завершує стадію обміну і формує умови споживання 

продукції. Основною  функцією роздрібної торгівлі є раціональне й 

ефективне доведення до кінцевих споживачів сільськогосподарської 

продукції шляхом купівлі-продажу. Цей процес забезпечується 

організаційною структурою розгалуженої мережі роздрібних підприємств. 

У Львівській області вона є складною, різноманітною і багатомірною і 

відображена у табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Динаміка наявності ринків роздрібної торгівлі у Львівській області
*
  

 

Види ринків 2000р. 2005р. 2006р. 2007р. 
2007р. до 

2000р., % 

Всього ринків, од.  108 141 141 137 126,9 

 у т.ч. продовольчі 39 33 32 29 74,4 

      з них:  сільськогосподарські  12 7 6 5 41,7 

                 інші продовольчі 27 26 26 22 81,5 

 Змішані ринки 41 63 63 61 148,8 

*
 Розраховано автором на основі даних [116]. 

 

За період 2000 – 2007 рр. кількість інфраструктурних елементів, 

таких як ринки роздрібної торгівлі, у Львівській області зросла на 29 

одиниць. Це сталося за рахунок збільшення кількості змішаних ринків на 

20 та відкриття нових. Проте кількість продовольчих ринків скоротилася 

за відповідний період на 10 одиниць, у тому числі відбулося значне 

скорочення ринків сільськогосподарської продукції – на 6 одиниць. Це 

можна характеризувати як негативне явище, виходячи з їх значущості і 

потреб сільськогосподарських виробників збути свою продукцію. Це 
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змушує останніх вдаватися до стихійної торгівлі на випадкових місцях, 

реалізуючи продукцію прямо з транспортного засобу.  

Регіональні ринки в основному представлені змішаним видом, 

проте, у багатьох містах і районних центрах області функціонують і 

продовольчі ринки як спеціалізовані. У 2006 р. у м. Дрогобичі, Кам’янка-

Бузькому і Яворівському районах їх було по 2 одиниці. У Львові їх 

налічується аж 17. У Бродівському, Городоцькому, Жидачівському, 

Жовківському, Самбірському та інших районах їх налічувалося по одному 

(табл. 2.4).  

Проте у динаміці є відмінності. Так, у 2007 р. у Бродівському районі 

значно зросла кількість торгових місць у цій категорії ринків. Збільшення 

кількості місць відбулося також у Жовківському районі – на 25, а у м. 

Львові – на 603, проте у Яворівському, Жидачівському районі, м. 

Дрогобич кількість продовольчих ринків скоротилася і відповідно 

скоротилася кількість торгових місць, зокрема у Яворівському районі – на 

108, у м. Дрогобич – на 489. Зовсім відсутні продовольчі ринки у 

Бузькому, Золочівському, Миколаївському, Мостиському, Перемиш-

лянському, Пустомитівському, Радехівському, Сокальському, Стрийсь-

кому районах та у містах Червоноград, Борислав. У цих районах, в 

основному, переважають змішані ринки, де відбувається торгівля 

промисловими і продовольчими товарами.  

Проте за досліджуваний період динаміка кількості змішаних ринків 

змінюється. Зокрема у Перемишлянському, Пустомитівському та 

Турківському  районах, у м. Борислав їх кількість зменшилася на 

одиницю, зате у містах Дрогобич та Львів їх чисельність зросла. Проте 

зміни у кількості продовольчих і змішаних ринків суттєво не позначилися 

на їх місткості. Кількість торгових місць продовольчих ринків у 2007 р. 

зменшилася на 285, а змішаних зросла на 195 порівняно з 2006 р., що 

може свідчити про незмінність їх торговельної потужності, а відтак і 
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можливості забезпечити достатньою мірою реалізацію сільськогоспо-

дарської продукції.  

Таблиця 2.4 

Наявність регіональних ринків у Львівській області
* 

 

Район 

2006 р. 2007 р. 

Продовольчі Змішані Продовольчі Змішані 
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о
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о
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ц
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Бродівський 1 368 - - 1 442 - - 

Буський - - 3 51 - - 3 51 

Городоцький 1 147 - - 1 147 - - 

Дрогобицький - - - - - - - - 

Жидачівський 1 74 4 394 - - 4 406 

Жовківський 1 65 3 670 1 90 3 702 

Золочівський - - 1 1187 - - 1 1217 

Кам’янка-Бузький 2 130 3 145 2 130 3 145 

Миколаївський - - 3 239 - - 3 219 

Мостиський - - 2 280 - - 2 283 

Перемишлянський - - 3 565 - - 2 544 

Пустомитівський - - 2 170 - - 1 60 

Радехівський - - 3 830 - - 3 819 

Самбірський 1 26 1 38 1 26 1 58 

Сколівський 1 12 3 257 1 12 3 216 

Сокальський - - - - - - 1 153 

Старосамбірський - - 3 452 - - 3 334 

Стрийський - - - - - - - - 

Турківський 1 46 3 120 1 42 1 60 

Яворівський 2 158 5 409 1 50 5 377 

м. Львів 17 6893 10 2132 17 7496 11 2547 

м. Борислав - - 3 527 - - 2 503 

м. Дрогобич 2 507 3 202 1 18 4 676 

м. Новий Роздол - - 1 466 - - 1 467 

м. Самбір - - 1 1083 - - 1 615 

м. Стрий 1 1158 - - 1 880 - - 

м. Трускавець 1 213 - - 1 179 - - 

м. Червоноград  - - 3 1603 - - 3 1563 

В області 32 9797 63 11820 29 9512 61 12015 
*
 Розраховано автором на основі даних [116]. 
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Не менш важливою умовою покращання просування продукції є 

організація оптових ринків. Оптові продовольчі ринки, основна мета яких 

є реалізація оптових партій сільськогосподарської продукції і продуктів її 

переробки, мають стати найбільш прийнятною структуризованою 

організаційно-правовою інфраструктурною одиницею на шляху реалізації 

сільськогосподарської продукції від виробника до споживача.  

Серед численної кількості ринків вони можуть класифікуватися за 

ринками худоби, м’яса і м’ясопродуктів, плодів, овочів тощо. 

Характерною особливістю є те, що такі ринки можуть організовуватись як 

у сільській місцевості, так і на регіональному та міжрегіональному рівнях. 

Перевага оптових ринків проявляється у здатності їх акумулювати й 

формувати великі партії сільськогосподарської продукції, які виступають 

як суб’єкт купівлі, так і продажу.   

На оптових ринках, як правило, створюються рівні можливості для 

їх учасників, а це можуть бути товаровиробники, посередники, покупці, з 

огляду участі в торгах, що змушує виробників турбуватися про якість 

продукції, а іншим суб’єктам цю ознаку визначати пріоритетною, що 

відповідає умові ринкової економіки – створення конкурентного 

середовища і підвищення конкурентоспроможності продукції.  

Наведена класифікація відображає загальну специфіку учасників, 

що забезпечують просування продовольчих товарів від виробника до 

споживача. Зазначені ринки можуть здійснювати як оптову, так і певною 

мірою роздрібну торгівлю. Здебільшого це є дрібнооптові фірми, оптово-

роздрібні склади, які в організаційно-правовому сенсі можуть бути у 

формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідаль-

ністю тощо. Як правило, вони ще не набули статусу, щоб їх засновниками 

були сільськогосподарські підприємства, господарства населення, 

фермерські господарства, переробні підприємства тощо.  
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Таблиця 2.5 

Інфраструктурні підприємства оптової торгівлі на продовольчому 

ринку  Львівської області, одиниць
*
  

 

Інфраструктурний 

елемент 
2000р. 2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 

2007р. до 

2000р., % 

Усього підприємств 2325 2560 2420 2447 2519 108,3 

у т.ч. за видами діяльності 

зерном, насінням та 

кормами для тварин 18 17 18 19 20 111,1 

Квітами та іншими 

рослинами 
8 6 8 11 13 162,5 

Живими тваринами 10 3 7 5 3 30,0 

шкурами та шкірою 10 16 18 14 14 140,0 

фруктами та овочами 12 7 12 17 21 175,0 

м’ясом та 

м’ясопродуктами 
18 18 21 32 25 138,9 

маслом і жирами 14 43 32 23 31 212,4 

*
 Розраховано автором на основі даних [116]. 

 

За досліджуваний період загальна кількість оптових ринків, що 

забезпечують рух сільськогосподарської продукції від виробника до 

споживача, зросла, за винятком кількості ринків живої худоби. Їх 

кількість за досліджуваний період зменшилася на 70 пунктів. Основною 

причиною цього став катастрофічний спад поголів’я тварин в Україні, і 

Львівській області зокрема. Тим більше, що окрема частина тварин 

реалізувалася на аукціонах живої худоби, що функціонували, зокрема, у 

Кам’янка-Бузькому районі. 

Не спостерігається високої строкатості в динаміці функціонування 

оптових ринків, що спеціалізуються на реалізації зерна, насіння та кормів 
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для тварин. Зате зросла кількість (а це в 1,4 – 2,2 раза) оптових ринків, що 

спеціалізуються на реалізації квітів та інших рослин, фруктів та овочів, 

масла і жирів. Поштовхом розвитку зазначених ринків, наприклад квітів, 

став зростаючий попит на цей вид продукції зумовлений підвищенням 

культурно-естетичного рівня життя населення. Потреба в інших ринках 

зумовлена ліквідацією оптових продуктових баз, що функціонували в 

умовах планової економіки. Практично оптові ринки стали виконувати їх 

функції.   

Найпотужнішим представником цієї сфери в інфраструктурі 

товарного ринку є оптовий продуктовий ринок, який активно співпрацює 

як з великими, так і дрібними виробниками, у тому числі одноосібними, 

здійснюючи цілодобово торгівлю сільськогосподарською продукцією у  

Львов – „Шувар“, який останнім часом набув статусу регіонального 

аграрного центру (РАЦ). Особливістю комплексу є постійна присутність 

широкого асортименту свіжої плодоовочевої продукції, якою РАЦ 

„Шувар“ забезпечує регіон на 82%. Споживачів приваблює низька оптова 

ціна на сільськогосподарську продукцію. Для цього відповідно 

організовується моніторинг цін на окремі види плодоовочевої продукції 

на ринках міст України. Наприклад, станом на травень 2007 р. ціна на 

огірки у Львові складала 2,7 грн, тоді як в Херсоні вони коштували        

4,8 грн, помідори  відповідно – 7,5 грн і 8,2 грн. І це при тому, що 

херсонський регіон є виробником цих видів продукції, а Львів – 

споживачем.  

У багатьох країнах реалізацію сільськогосподарської продукції 

забезпечують біржі. В Україні біржовий метод поки що перебуває у стадії 

становлення. Його сутність зводиться до створення спеціалізованих або 

універсальних бірж, які формують до великі партії сільськогосподарської 

продукції, здійснюючи біржові процедури зі складування та організації її 

просування на визначених умовах і за певної ціни (табл. 2.6).  
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Таблиця 2.6 

Біржова торгівля сільськогосподарською продукцією у  

Львівській області
* 

 

Інфраструктурний 

елемент 
2000р. 2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 

2007р. до 

2000р., % 

Кількість бірж, одиниць 4 10 10 11 14 у 3,5 р. 

у т.ч. сільгосппродукції 1 1 1 1 1 100,0 

обсяги пропозиції на 

біржі, млн грн. 
8,1 24,8 15,1 24,5 13,2 163,0 

обсяги укладання угод 

на біржі, тис грн.  
389,0 24774,4 18115,1 24466,1 13161,7 у 33,8 р. 

% до укладених угод 

на біржі 
1,0 16,2 15,8 18,6 3,9 2,9 п. 

*
 Розраховано автором на основі даних [116]. 

 

Із 14 бірж у Львівській області, що здійснюють практичну 

діяльність, 13 є товарних і лише одна сільгосппродукції. Як засвідчують 

дані табл. 2.6, позитивної тенденції щодо створення бірж 

сільськогосподарського призначення не спостерігається. Із 403 торгів, які 

були проведені у 2007 р., у результаті діяльності бірж укладено майже 

30,6 тис. угод на суму 338,4 млн. грн., що у 2,6 раза більше, ніж у 

попередньому році. Проте на біржі із сільгосппродукції проведено лише 

16 торгів, що складає 3,9 % загальної кількості укладених угод. 

Таким чином, рух сільськогосподарської продукції від виробника до 

споживача забезпечується різними інфраструктурними елементами. Їх 

кількість у динаміці має позитивну тенденцію до зростання, однак їх 

наявна кількість є значно меншою, ніж потреба, особливо на локальному 

рівні.  
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2.2. Спроможність сільськогосподарських виробників регіону у   

        забезпеченні потреб населення у продовольстві 

 

Ефективне функціонування ринку сільськогосподарської продукції 

забезпечується злагодженою діяльністю всіх його суб’єктів з виробництва 

продукції, транспортування, зберігання, переробки та її реалізації. 

Спонукає до узгоджених взаємовідносин продукт, який у процесі руху від 

виробника до споживача видозмінює свою форму, проходячи всі стадії 

суспільного виробництва, набуваючи форму кінцевого товару, готового 

до вживання.  

Головним завданням злагодженої поведінки виробників, 

постачальників, посередників та реалізаторів продовольства споживачам є 

забезпечення оптимальних потреб населення у продуктах харчування. 

Оптимальні потреби – це такі, які за кількісними і якісними характе-

ристиками, а також структурою відповідають науково обґрунтованим 

нормам споживання.  

Загалом на практиці, визначаючи прожитковий мінімум, 

використовують норми мінімального нижнього рівня, які забезпечують 

життєдіяльність людини згідно з фізіологічними потребами та  медичні 

науково обґрунтовані, що є дещо вищими (табл. 2.7). 

З огляду на ці норми, мінімальні формують відшкодування 

енергетичних витрат людини на рівні близько 1500  ккал на добу, що 

забезпечує критичний рівень її життєдіяльності, тоді як науково 

обґрунтований рівень, що забезпечує споживання енергії на рівні близько 

2800-3500 ккал на добу, дає змогу людині повною мірою віддаватися 

розумовому і фізичному навантаженню. Зазначені норми можуть бути 

використані для характеристики забезпеченості та розрахунку річної 

потреби у продовольчих ресурсах рівні регіону чи країни. Зіставляючи 

результати власного виробництва і потреби населення регіону чи країни, 
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які розраховані на підставі норм споживання продуктів харчування, 

можна виявити рівень забезпечення необхідних життєвих потреб 

населення, а відтак скоригувати споживання. 

Таблиця 2. 7 

Норми споживання продовольства для населення  

України,
 
кг в рік на одну особу

* 

 

Вид продукції  Мінімальна 

норма 

Науково-

обґрунтована 

норма 

Обґрунтована до 

мінімальної, % 

М’ясо і м’ясопродукти  45,4 83 182,8 

Молоко і молокопродукти 353,3 380 107,6 

Риба і рибопродукти 14 20 142,9 

Яйця, шт. 246 290 117,9 

Хліб і хлібопродукти  93,1 101 108,5 

Картопля 90,1 124 137,6 

Овочі та баштанні 106,8 161 150,7 

Плоди і ягоди  61,3 90 146,8 

Цукор 26,8 38 141,8 

Олія 7,1 13 183,1 

*
 Розраховано автором на основі даних [95]. 

 

На рівень споживання, окрім доходу за який можна придбати 

матеріальні блага, впливають турбота про своє і близьких людей здоров’я, 

кількість дітей у родині, вид зайнятості працездатних її членів, ступінь 

фізичного навантаження тощо. Тому зрозуміло, що провести розрахунки у 

зазначеному напрямі дуже важко, і це ускладнює можливість визначити 

реальний попит і пропозицію в усіх продуктах  сільськогосподарського 

виробництва в регіоні чи країні. Проте підхід у розрахунку з 

використанням річної норми споживання продукції на одну особу дає 
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можливість визначити баланс у продовольчих ресурсах для населення 

окремого регіону чи країни і водночас виявити потребу в 

інфраструктурних елементах, наприклад у транспортних засобах, які 

здійснюють рух продукції від виробників до споживачів.    

Сільське господарство є однією з найважливіших і найкритичніших 

галузей народного господарства країни. Його роль і місце визначається, з 

одного боку, як товарна галузь виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва для реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, а з 

іншого – як сировинна база для легкої і харчової промисловості.  

З огляду на це, сільське господарство, яке є основним осередком їх 

виробництва і постачання, займає особливе місце не лише в агропромис-

ловому комплексі, а й в усьому народному господарстві. У сільському 

господарстві виробляється близько 98 продуктів харчування, як товарів 

життєвої необхідності. Майже 100 % харчової і близько 75 % текстильної 

продукції одержується із сільськогосподарської сировини. У загальному 

роздрібному товарообороті 75% займають товари, вироблені безносе-

редньо в сільському господарстві або із сільськогосподарської сировини, 

у тому числі на продовольчі товари припадає близько 50 % [25, с.60]. 

Забезпечення населення продукцією сільського господарства ре-

гіону можна розглядати з позиції самозабезпечення, тобто достатнього 

внутрішнього виробництва, а також з позиції залучення зовнішніх 

постачань.  

Через особливості сільського господарства як галузі кожен регіон 

має свої специфічні форми й засоби досягнення стратегічних цілей свого 

розвитку. Це визначається тим, що в регіонах склалися своєрідний рівень 

розвитку аграрного сектора, регіональна та галузева структури, рівень 

забезпеченості засобами виробництва та сформувалися особливості 

науково-технічного його розвитку. Так, області Західного регіону України 

характеризуються вигідним економіко-географічним положенням, 
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сприятливими природними умовами для виробництва картоплі, льону-

довгунцю, зернових, овочів, м’ясо-молочної продукції тощо, мають 

високу густоту населення, пропорційно розміщеного у сільських і міських 

населених пунктах. Тут достатній рівень виробничої і соціальної 

інфраструктури і економіка розвивається на засадах багатоукладності. 

Натомість, області Півдня України мають кращі умови для виробництва 

зерна, баштанних та овочевих культур, соняшнику тощо. Відповідні 

умови стимулюють інтенсивність та визначають напрям розвитку 

агропромислового комплексу й в усіх інших регіонах України. 

Як показав досвід зарубіжних країн, держава у своїй економічній 

політиці повинна орієнтуватися хоча б на такий рівень власного 

виробництва продовольчих товарів, який би міг забезпечити мінімальні 

науково обґрунтовані норми споживання важливих продуктів населенням. 

Розрахунки потреб у сільськогосподарській продукції показали 

значні відхилення між потребою і наявними ресурсами. Найскладнішою 

проблемою є недостатня забезпеченість населення Львівщини м’ясом і 

м’ясопродуктами, рівень якої складає лише 68,7 %. До обсягу потреб 

м’яса згідно з науково обґрунтованими нормами не вистачає 66463,4 т. 

Значно менше виробляється молока і молокопродуктів, ніж передбачає 

потреба за науково обґрунтованими нормами. Рівень забезпеченості 

складає 83,6 %.  

Не вистачає власного виробництва курячих яєць, плодів і цукру. 

Рівень забезпеченості цими видами продукції відповідно складає 73,0; 

39,7 та 57,8 %. Лише картоплі та овочів виробляється в області трохи 

більше, ніж є в них потреба. Так, картоплі виробляється у 2,1 раза, а ово-

чів в 1,05 раза більше, ніж це передбачається за науково обґрунтованими 

нормами. Щодо забезпеченості рибою та рибопродуктами, а також 

жирами рослинного походження є незначні відхилення, але явної 

небезпеки у забезпеченні цими видами продукції не простежується.  
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Таблиця 2.8 

Потреба та забезпеченість у продуктах харчування населення 

Львівської області
* 

 

Вид 

продукції 

Потреба в продукції 

за нормами 

Фактично, 2007р. Потреба, надлишок 

до 

мінімальни

ми  

обґрунто

ваними 

вироб-

лено 

на особу мінімаль-

них норм 

обґрунто-

ваних 

норм 

М’ясо і 

м’ясопро-

дукти  

116215,0 212463,4 146000 

 

38,4 29785 -66463,4 

Молоко і 

молокопро

дукти 

904377,3 972724,0 813400 

 

317,2 -90977,3 -159324 

Риба і 

рибо про-

дукти 

35837,2 51196,0 27901,8 12,2 -7935,4 -23294,2 

Яйця (млн 

шт.) 

629,7 742,3 542,2 

 

212 -87,5 -200,1 

Хліб і 

хлібопро-

дукти  

238317,4 258539,8 611500 

 

238 373182,6 352960,2 

Картопля 230638,0 317415,2 1521800 

 

594 1291162 1204384,8 

Овочі та 

баштанні 

273386,6 412127,8 432400 

 

169 159013,4 20272,2 

Плоди і 

ягоди  

156915,7 230382,0 91500 

 

36 -65415,7 -138882,0 

Цукор 68602,6 97272,4 56316 

 

22 -12286,6 -40956,4 

Олія 18174,9 33277,4 33789,4 14,6 15614,5 512,0 

*
 Розраховано автором на основі даних [95; 131; 132]. 

 

Про рівень виробництва і реалізації основних видів сільськогоспо-

дарської продукції підприємствами різних організаційно-правових форм 

господарювання свідчать дані табл. 2.9. 
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Таблиця 2.9 

Виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції усіма 

категоріями господарств Львівської області, тис. тонн
* 

 

Вид продукції 

2000-2005 рр. 2006 р. 2007 р. 

в
и

р
о

б
л
ен

о
 

р
еа

л
із

о
в
ан

о
 

в
и

р
о

б
л
ен

о
 

р
еа

л
із

о
в
ан

о
 

в
и

р
о

б
л
ен

о
 

р
еа

л
із

о
в
ан

о
 

Зерно у вазі після доробки 609,3 226,1 587,4 239,0 611,5 261,4 

Цукрові буряки (фабричні) 442,0 441,8 602,6 601,9 498,6 497,8 

Картопля 1461,5 91,3 1471,7 78,6 1521,8 118,5 

Овочі 320,4 41,7 402,6 53,4 432,4 67,5 

Фрукти і ягоди 81,8 0,6 90,4 0,3 91,5 9,7 

Вироблено м’яса 120,0 46,3 135,0 49,7 146,0 67,3 

Молоко 966,6 267,3 892,3 231,3 813,4 258,6 

Яйця, млн. шт. 512,0 117,4 563,3 129,3 542,2 136,2 

*
 Розраховано автором на основі даних [129]. 

 

У 2007 р. підприємствами усіх категорій області вироблено 

власного зерна лише 611,5 тис. тонн, що складає у середньому по 238,9 кг 

з розрахунку на одного жителя, і це при тому, що його виробництво 

посідає одне з пріоритетних місць серед галузей сільського господарства 

Львівщини. Прискіпливість до галузі зумовлена наявністю сприятливих 

природних і економічних умов та багатовіковим досвідом у вирощуванні 

сталих урожаїв. Нині, у складних економічних умовах господарювання, а 

це, передусім, відсутність паритету цін і еквівалентного обміну на 

промислову і сільськогосподарську продукцію та проблеми збуту  

продукції, виробництву зернових все-таки приділяється посилена увага.  
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На зерно є відносно кращий попит і його реалізація була й 

залишається основним джерелом дохідності сільськогосподарських 

підприємств. І як результат, посіви зернових займають основну частку у 

загальній структурі посівів. У господарствах усіх категорій у 2007 р. вони  

складали майже 47 %, що на 12 пунктів більше, ніж у 1990 р. Проте є 

окремі райони, де цей показник значно вищий. Зростання площ посівів 

зернових досягнуто за рахунок зменшення посівів кормових культур, 

рівень яких у 2007 р. знизився до 24,1 % проти 44,5 % у 1990 р. (табл. 

2.10).  

Таблиця 2.10 

Посіви сільськогосподарських культур та їх структура  

(усі категорії господарств Львівської області)
* 

 

Продукція 

1990 р. 2000 р. 2007 р. Площа  

1999 р. до 

2007 р., % 
площа, 

тис. га 
% 

площа, 

тис. га 
% 

площа, 

тис. га 
% 

Зернові та зернобобові 

культури 
304,0 35,1 267,0 37,9 245,4 46,9 80,7 

Цукрові буряки 47,2 5,5 26,4 3,7 16,4 3,1 34,7 

Льон-довгунець 23,8 2,8 3,0 0,4 0,5 0,1 2,1 

Картопля  81,9 9,5 106,0 15,1 94,0 18,0 114,8 

Овочі 10,7 1,2 19,8 2,8 20,7 4,0 193,5 

Кормові культури 384,7 44,5 263,7 37,4 126,1 24,1 32,8 

Інші  12,9 1,4 18,6 2,7 19,7 3,8 152,7 

Вся посівна площа 865,2 100,0 704,5 100,0 522,8 100,0 60,4 

*
 Розраховано автором на основі даних [121, 131].  

 

За досліджуваний період у всіх категоріях господарств Львівської 

області спостерігаються стійкі темпи зростання обсягів виробництва 

картоплі, овочів, фруктів та ягід. У 2007р. валовий збір картоплі був 

вищим, ніж у середньому за 2000 – 2005 рр. на 60,3 тис. тонн і порівняно з 
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2006р. на 50,1 тис. тонн. Збільшення обсягів виробництва картоплі в 

області сталося насамперед за рахунок підвищення урожайності та 

збільшення площ посівів у сільськогосподарських підприємствах. Хоча у 

2007р. зібрано овочів та плодів і ягід відповідно на 112 і 9,7  тис. тонн, 

більше ніж у середньому за 2000 - 2005 рр., це дало змогу збільшити 

споживання з розрахунку на одну особу зазначених видів продукції у 2007 

році відповідно на 40,8 і 3,8 кг, ніж у середньому за 2000-2005 рр. Проте  

якщо виробництво картоплі і овочів в цілому задовольняє кількісну 

потребу населення у харчуванні згідно з медичною обґрунтованою 

нормою, то фруктів виробляється недостатньо через низьку урожайність.  

Стихійна дія ринкового механізму та недосвідченість 

сільськогосподарських виробників у виборі виробництва окремих видів 

продукції призвели до порушення сівозмін через нераціональну структуру 

посівів. Під впливом ринкових умов господарювання кожне господарство 

намагалося вирощувати види продукції, на які є попит, і це певною мірою 

унеможливило керування процесом формування раціональної структури 

посівних площ з погляду дотримання сівозміни, внаслідок чого у 

структурі посівів агроформувань Львівської області відбулися суттєві і, 

слід зазначити, не цілком якісні зміни. Під дією стихії ринку сталося 

надмірне необґрунтоване відведення ріллі під посів певних культур і 

обмеження під інші. Наприклад, у 2007 р. площа посівів картоплі всіма  

категоріями господарств області зросла на 12,1 тис. га  порівняно з 1990 р. 

і у структурі сягнула 18 %. Зокрема у господарствах населення під 

картоплю зайнято 27,8 %  площ у структурі посівів і таким чином посіви 

картоплі виробники змушені повертати через два роки на одне і те ж поле, 

що не відповідає агротехнічним вимогам і унеможливило запровадження 

раціональної сівозміни, а відтак сприяє поширенню шкідників та хвороб 

цієї культури. 
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При цьому з розрахунку на одну особу господарствами Львівської 

області у 2007 р. картоплі вироблено 594,5 кг, що у 4,8 раза більше, ніж 

потреба за науково обґрунтованими нормами споживання. Зрозуміло, що 

за балансовим розподілом, частина картоплі має використовуватися на 

посіви як насіння, якого виходячи з посівної площі 2007 р., необхідно не 

більше ніж 329 тис. тонн, і певна частина картоплі може слугувати як 

корм для власної худоби, що є не зовсім ефективним використанням. 

Значна кількість продукції могла б стати сировиною для промислових 

підприємств з її переробки на крохмаль та продукти харчування. Це 

складає близько 860 тис. тонн картоплі, яку в умовах Львівської області 

через недостатню потужність не спроможні переробити наявні 

підприємства харчової промисловості, та й вироблені з картоплі продукти 

мають на цій території невисокий попит. До того ж картопля є 

високотранспортабельною культурою і потребує залучення великої 

кількості інфраструктурних елементів, таких як транспорт, склади для 

зберігання, спеціалізовані бази з наявними сортувальними та мийними 

машинами тощо.  Тому виробництво картоплі на перспективу слід 

звузити.  

У 2007 р. зросли також посіви овочів в усіх категоріях господарств, 

і ними вироблено 432,4 тис. тонн, що на 163,8 тис. тонн більше, ніж у 

2000р. З розрахунку на одну особу у 2007 р.  вироблено на 64 кг більше, 

ніж у 2000р., і на одну особу виробництво відповідно досягло 168,9 кг, що 

перевищує науково обґрунтований рівень на 7,9 кг.  

Інша ситуація спостерігається в буряківничій галузі. У 2007 р. 

валовий збір цукрових буряків зріс на 56,6 тис. тонн порівняно із середнім 

у 2000 – 2005 рр., проте він є на 104 тис. тонн меншим порівняно з 2006р. 

З реалізованої кількості цукрових буряків у 2007р. (а це 497,8 тис тонн) 

при виході цукру 10-11% можна одержати близько 50 тис. тонн цукру, 

тоді як потреба у цьому продукті згідно з науково обґрунтованими 
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нормами для населення Львівської області, за розрахунками, становить 

97272,4 тисяч тонн. Таким чином, забезпечення населення області 

власним виробництвом цукру сягає лише 51,4%. 

  Основною причиною зниження валових зборів цукрових буряків є 

низька їх урожайність і зменшення посівів. Це пояснюється тим, що 

виробництво цукрових буряків зосереджене в основному в господарствах 

населення, які через малі площі посіву не мають змоги застосовувати 

прогресивну технологію і техніку та вносити потрібну кількість 

органічних і мінеральних добрив. 

Характерною ознакою господарств Львівської області є порівняно 

висока частка у структурі сільськогосподарських угідь природних 

кормових угідь – сінокосів і пасовищ, що може слугувати підґрунтям для 

розвитку галузі скотарства. Проте нині в області щільність поголів’я 

великої рогатої худоби помітно знизилася. На кінець 2007 р. поголів’я 

великої рогатої худоби з розрахунку на 100 га сільськогосподарських 

угідь порівняно з 2000 р. скоротилися на 19,6 гол. і становило у 2007 р. 

лише 30,4 гол.  

У Львівській області з 2000 р. спостерігається стійка тенденція до 

зростання обсягу виробництва всіх видів м’яса. Загальний обсяг росту 

забезпечується в основному за рахунок збільшення обсягів виробництва 

яловичини та м’яса птиці. Виробництво яловичини й телятини 

збільшилося у 2007 р. на 9,8 тис. т, а м’яса птиці на 30,6 тис. тонн проти 

2000 р. Темпи зростання обсягів виробництва яловичини забезпечуються 

за рахунок діяльності особистих селянських господарств. Особисті 

селянські господарства виявилися більш пристосованими до 

функціонування в умовах глибокої економічної кризи, ніж 

сільськогосподарські підприємства. 

У сільськогосподарських підприємствах спостерігається й далі спад 

виробництва яловичини. У 2007 р. її вироблено на 4,9 тис. тонн менше 
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проти 2000 р. Основною причиною спаду виробництва тваринницької 

продукції у сільськогосподарських підприємствах є різке скорочення 

поголів’я великої рогатої худоби і корів, зниження їх продуктивності та 

погіршення відтворювальних процесів у галузі. Підвищення виробництва 

продукції тваринництва у приватному секторі аж ніяк не могло 

компенсувати втрат у суспільному. У 1990 р. виробництво м’яса 

господарствами населення складало 261,3 тис. тонн.  Неблагополучний 

стан спостерігається нині і у виробництві м’яса у господарствах 

населення. Так, у 2007 р. його вироблено лише 106,6 тис. тонн, тоді як у 

2004 р. цей показник становив 117,4 тис. тонн. 

Динаміка показників з виробництва й реалізації м’яса 

господарствами Львівської області свідчить про тенденцію до їх 

зростання (див. табл. 2.9). Так, у 2007 р. виробництво м’яса усіх видів у 

господарствах усіх категорій Львівської області в забійній вазі зросло на 

46 тис. тонн порівняно з 2000-2005 рр. і з розрахунку на одну особу 

збільшилося на 21,7 %. Рівень самозабезпечення населення області у 

споживанні м’яса у 2007 р. зріс і становив 95,8 %, однак він далеко не 

забезпечував науково обґрунтовані норми. Темпи зростання обсягу 

споживання м’яса дещо перевищували темпи збільшення обсягів його 

виробництва, що свідчить про те, що м’ясні ресурси області не тільки 

поповнюються внутрішнім виробництвом, а й за рахунок зовнішніх 

ресурсів.  

Деяке пожвавлення з виробництва м’яса у господарствах Львівської 

області в останні роки пояснюється тим, що цінові пропорції на 

сільськогосподарську та промислову продукцію створювали певний 

стимул для розвитку м’ясних галузей. Вони дозволяли зміцнювати 

матеріально-технічну базу сільськогосподарських підприємств особливо з 

виробництва свинини, формувати систему оплати праці з реальними 
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мотиваційним важелями, здійснювати заходи з впровадження прогресив-

них виробничих технологій, поліпшувати племінні якості худоби і птиці. 

Виробництво продукції птахівництва у Львівській області в останні 

роки значно покращилося і має стійку тенденцію до зростання. У 2007 р. 

м’яса птиці вироблено на 26,4 тис. тонн більше порівняно із середнім 

показником 2000-2005 рр.  Це сталося за рахунок піднесення зазначеної 

галузі у сільськогосподарських підприємствах. У 2007 р. в цій категорії 

господарств виробництво м’яса птиці збільшилося на 10,6 тис. тонн 

порівняно з 2006 р. і на 29,6 тис. тонн проти 2000 р., виробництво якого 

складало лише 0,5 тис. тонн. Проте, виробництво яєць у динаміці 

характеризується строкатістю і нестабільністю. У 2007 р. у всіх категоріях 

господарств їх одержано на 21,1 млн шт. менше порівняно із 2006 р.  

Строкатістю характеризується й виробництво яєць у сільськогоспо-

дарських підприємствах. Так, у 2007 р. було вироблено 126,2 млн шт. 

яєць, що на 70,9 млн шт. більше, ніж у 2000 р., проте їх  отримано на 17,1 

млн шт. менше порівняно з 2006 р. 

Складною є ситуація в молокопродуктовому підкомплексі області. 

Тут спостерігається чітка тенденція до спаду виробництва молока у 

сільськогосподарських товаровиробників і відповідно молочних 

продуктів на переробних підприємствах. У 2007 р. всіма категоріями 

господарств Львівської області вироблено молока на 270,5 тис. тонн 

менше проти 1990 р. і на 152,6 тис. тонн проти середнього показника за 

2000-2005 рр. Середньорічні темпи зниження його виробництва протягом 

2000-2005 рр. складали 1,6 %. Відносна стабільність і злагодженість 

розвитку й функціонування молокопродуктового підкомплексу в 

дореформений період забезпечувалася завдяки системі держзамовлень за 

стабільними закупівельними цінами на молоко, їх диференціацією за 

природно-економічними зонами, налагодженою інфраструктурою 

заготівлі молока, які орієнтували колгоспи і радгоспи на зростання 
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обсягів виробництва та реалізацію його переробним підприємствам. 

Відміна державних замовлень на сільськогосподарську продукцію і 

водночас монопольне встановлення переробними підприємствами низької 

закупівельної ціни на молоко змусили суб’єктів господарської  діяльності, 

і насамперед господарства населення, які стали основними виробниками 

молока, згорнути обсяги його виробництва. 

Вироблена сільськогосподарська продукція може бути використана 

як засіб виробництва для відтворення самими сільськогосподарськими 

підприємствами, а частина реалізується ними для переробних 

підприємств як сировина, а також для споживання населенням у 

натуральному вигляді. Власне усі підприємства намагаються знайти 

можливості, щоб реалізувати максимальну кількість продукції, оскільки 

від цього залежать сума виручених коштів і їх доходи.  

Продукція, що реалізується, характеризує рівень товарності галузі. 

Показник товарності є відношенням продукції, що надходить за межі 

підприємства, до валового її виробництва. Товарність є одним із 

показників, що відображає народногосподарське значення галузі. Чим  

більша частка продукції виходить за межі підприємства і менше її 

залишається у господарстві, тим вища частка підприємства у визнанні 

суспільством його участі у створенні загальноспоживчої вартості певного 

продукту і задоволенні потреби населення у даних матеріальних благах.  

У зв’язку з різним рівнем потреб у споживчій вартості для 

суспільства того чи іншого продукту та потреб самого підприємства 

рівень товарності на окремі види продукції може у динаміці змінюватися. 

Проте в ринкових умовах діють інші чинники, зокрема попит і 

пропозиція. З дослідження видно, що товарність зернових обмежується 

насамперед невисокими потребами суспільства у споживанні у хліба та 

хлібобулочних виробів. Крім того значна кількість зерна викорис-

товується підприємствами для власних цілей, і зокрема як корми для 
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тварин. Проте, як свідчать дані, в останні роки рівень товарності зерна у 

господарствах усіх категорій Львівської області зростає (табл. 2.11).  

Таблиця 2.11 

Динаміка товарності основних видів сільськогосподарської продукції 

у господарствах усіх категорій Львівської області
* 

 

Рівень товарності 
2000-

2005рр. 
2006р. 2007р. 

2007р. до  

2000-2005рр., п. 

 зерна  37,1 40,7 42,7 5,6 

 картоплі 6,2 5,3 7,7 1,5 

 овочів 13,0 13,3 15,6 12,6 

 м’яса усіх видів 38,6 36,8 46,1 7,5 

 молока 27,7 25,9 31,8 4,1 

 яєць 22,9 23,0 25,1 2,2 

*
Розраховано автором на основі даних [121]. 

 

У 2007 р. він зріс на 2 пункти порівняно з 2006 р. і на 5,6 пукту 

порівняно з періодом 2000-2005 рр. Це пов’язано насамперед з тим, що 

катастрофічними темпами знижується поголів’я великої рогатої худоби як 

у сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення, 

а, з іншого боку, зросла потреба кількості зерна на експорт, як одного з 

дохідних видів продукції. 

Товарність картоплі характеризується строкатістю і є надто 

низькою. Основною причиною є перевиробництво цього виду продукту за 

рахунок розширення посівних площ у господарствах населення та 

вирощування картоплі міським населенням на дачних ділянках. З іншого 

боку, низький рівень збуту картоплі зумовлений високою 

транспортабельністю даного виду продукції та слабкою інфраструктурою, 

яка не забезпечує своєчасного постачання до споживачів, і відсутністю 

спеціалізованих приміщень і складів для її зберігання. 
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Товарність овочів за досліджуваний період має тенденцію до 

зростання. У 2007 р. кількість реалізованих овочів господарствами 

Львівської області усіх категорій зросла на 14,1 тис. тонн порівняно з 

2000-2005 рр. Проте це надзвичайно мала їх кількість порівняно з 

виробленою.  

Основною причиною низької товарності  обсягів реалізації стало 

перевиробництво овочів, зокрема особистих селянських господарствах, та 

зниження попиту з боку споживачів. Кількість реалізованих овочів могла 

б бути значно вищою, оскільки спожито значно менше продукції, ніж 

вироблено, якби була розвинута інфраструктура ринку 

сільськогосподарської продукції, і зокрема, наявність ринків з 

спеціальними складами для зберігання, необхідна кількість транспортних 

засобів для їх доставки, розвиненість локальних оптових ринків для 

формування великих партій тощо.  

Невисокою є товарність тваринницької продукції. Менше 

половини реалізовано виробленого м’яса, хоча  оптимальний рівень 

споживання забезпечено лише на 55 %. 

Аналогічна ситуація спостерігається й у молочному скотарстві. У 

2007 р. із 100 літрів  надоєного молока реалізовано лише 32, і це при тому, 

що переробні підприємства працюють з недостатнім рівнем завантаження 

потужностей і споживання молока і молочних продуктів населенням 

Львівської області складає близько 62 %. Основними причинами низького 

рівня товарності молока є найперше недостатній рівень розвитку 

інфраструктури із заготівлі молока у населення.  

Водночас у зв’язку з тим, що стався спад попиту на цукрові буряки, 

льон-волокно, які слугували сировиною для переробної промисловості, 

високої потреби у їх виробництві не було. Знизилася й потреба у кормах, 

оскільки катастрофічно зменшилося поголів’я великої рогатої худоби і 

відповідно у структурі посівів зменшилася частка на кормові культури. 
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Нині структура посівних площ в агроформуваннях Львівської області є 

недосконалою. Про це свідчить навіть і той факт, що вся посівна площа у 

2007 р. зменшилася порівняно з 1990 р. на 342,4 тис. га, а площа ріллі, що 

не використовується у сільськогосподарському виробництві, у 2007 р. в 

агроформуваннях сягнула 194,4 тис. га, що складає 36,9 %. Тому на 

перспективу очевидною стає необхідність переглянути структуру посівів 

сільськогосподарських культур і до її формування у господарствах 

Львівської області слід підходити з погляду достатнього забезпечення 

населення продуктами харчування і можливості застосування науково 

обґрунтованих сівозмін. 

Таким чином,  раціональне використання землі для кожного 

окремого аграрного підприємства і в цілому для сільського господарства 

Львівщини має визначатися за допомогою класичного інтегро-

диференціального числення і статистичного аналізу і бути спрямованим 

на одержання оптимального власного виробництва продукції, яке 

забезпечило б потреби населення області  відповідно до науково 

обґрунтованих норм споживання на одну особу. 

 

2.3. Оцінка результативності функціонування елементів              

       інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції 

 

Виробництво й реалізація аграрної продукції є складовими 

частинами загального процесу відтворення у сільському господарстві. 

Реалізація виступає способом руху продукції із сфери виробництва у 

сферу споживання, і вона є етапом, що завершує діяльність підприємств-

виробників з виготовлення матеріальних благ, а для підприємств, що 

беруть безпосередню участь в обмінному процесі, – чинником руху і 

засобом  прискорення сприяння у задоволенні потреб споживачів. Це 

складний економічний процес, який не може зводитись до простого збуту 
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продукції. В процесі реалізації відбуваються товарно грошові відносини і 

формуються показники ефективності діяльності як підприємств з 

виробництва продукції, так і тих елементів інфраструктури, які 

завершують процес обміну. 

Процеси виробництва й реалізації виокремленні як такі і водночас 

взаємозв’язані і впливають одні на одних. Формування обсягів реалізації 

відбувається під впливом і на основі обсягів виробництва, а реалізація 

продукції на ринку спричинить розвиток виробництва. „…Коли 

розширюється ринок, тобто сфера обміну, зростають масштаби вироб-

ництва і стає глибша його диференціація“ [62, с. 726].   Більше того, 

виробництво зумовлює розвиток елементів, які забезпечують рух продук-

ції до споживача, а показники ефективності виробництва сільськогос-

подарської продукції окреслюються безпосередньо або опосередковано 

процесом її реалізації. Виходячи з такого підходу, відносини між вироб-

никами і споживачами не можна зводити до чисто технічної і формальної 

операції з оплати грошових засобів за споживчі вартості. Це важлива опе-

рація на стадії обміну, яка відбувається на ринку сільськогосподарської 

продукції із залученням елементів його інфраструктури.  

У процесі реалізації продукція переходить у товарну форму і 

набуває суспільного визнання. У цей момент створений  

сільськогосподарськими товаровиробниками продукт знаходить кінцеве 

підтвердження своєї суспільної необхідності і лише в самому процесі 

споживання можуть бути визнані його споживчі вартості. У кінцевому 

рахунку пропозиція і попит ставлять лицем до лиця виробництво і 

споживання. Запропонований продукт корисний не сам по собі. Його 

корисність встановлюється споживачем [62, с.79]. Реалізація як складова 

частина відтворення є критерієм перевірки правильності узгодження 

споживання з виробництвом. Тому попередження ринку сільськогос-

подарської продукції про необхідність внесення тих чи інших корективів 
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у врегулюванні рівноваги попиту і пропозиції мають вкрай важливе 

значення. А така ситуація може розкритися лише у процесі реалізації.  

В процесі реалізації для виробника відбувається зміна товарної 

форми продукту на грошову, а для споживача – навпаки. Реалізація для 

виробника – це перш за все відчуження продукту своєї праці внаслідок 

продажу його з метою задоволення потреб суспільства. На цій фазі обміну 

одержані гроші виробником мають повернути затрачені на виробництво 

кошти і забезпечити формування коштів для продовження циклу 

виробництва. Таким чином, у процесі реалізації виробник одержує виторг, 

відбувається зіставлення його із затратами і формується прибуток. Саме 

ці показники й визначають ефективність діяльності виробника.  

Специфічний характер сільськогосподарського виробництва, що 

проявляється у сезонності, характері використання продукції, а також 

неоднаковий рівень товарності різних видів продукції визначають й 

особливості їх реалізації.  

Однією з особливостей є те, що вироблений у сільському 

господарстві продукт можна спожити у натуральному вигляді і можна 

реалізувати у торговельній мережі, а іншу частину – використата як 

засоби виробництва для відтворювального процесу сільськогоспо-

дарських підприємств (зерно, картопля на насіння; молоко на випоювання 

телят тощо). Значна частина продукції йде на переробку і слугує 

сировиною для галузей легкої та харчової промисловості. Частка 

продукції, що споживається без переробки на переробних підприємствах, 

а безпосередньо споживається населенням, постійно зменшується. Це 

породжує прискорення процесу обміну і грошового обігу. Така форма 

реалізації зумовлює специфічний характер руху продукції. У разі 

реалізації продукції в натуральному вигляді безпосередньо споживачам 

відпадають потреби у витратах на її переробку, але виникає необхідність 

використання торговельної мережі – магазинів, супермаркетів, плодо-



97 

овочевих ринків тощо, що призводить до зростання трансакційних витрат 

виробника. Позитивним у збуті продукції в натуральному вигляді для 

особистого споживання є те, що відбувається прискорена оцінка її 

споживчої вартості, що дає змогу споживачеві швидше реагувати на зміни 

в процесі виробництва. Водночас існує значна можливість для скорочення 

часу на реалізацію продукції сільського господарства. Особливо 

простежується економія часу при транспортуванні продукції, оскільки час 

її перебування в дорозі складає основну частину періоду обігу. Реалізація 

продукції в натуральному вигляді не лише скорочує час і шлях її руху до 

споживача, а й усуває втрати її кількісних і якісних показників.  

Продукція, що пішла на переробку, суттєво видозмінюється за 

формою, якістю, поживністю та іншими показниками. Це зумовлює  

особливості реалізації готової продукції і породжує нові витрати, 

пов’язані з транспортуванням, переробкою, фасуванням і упаковуванням 

тощо, і ці витрати вже лягають на підприємства з переробки. 

З погляду, ефективної реалізації продукції переробним 

підприємствам, важливе значення має вдосконалення технологічних 

процесів з комплексної її обробки з використанням на розвантаженні 

нових видів технологічного обладнання, щоб менше використовувати 

працівників на допоміжних вантажно-розвантажувальних операціях.  

Сезонність виробництва сільськогосподарської продукції і 

одержання врожаю один раз на рік (наприклад, зернові, картопля та 

овочі), зумовлюють нерівномірність реалізації продукції протягом року та 

спричиняють високі затрати на їх складування та зберігання. Усе це 

подовжує строк перебування продукції в процесі руху від виробника до 

споживача і вимагає розвитку елементів інфраструктури ринку 

сільськогосподарської продукції та додаткових вкладень у цю галузь.   

Розглядаючи процес реалізації, необхідно враховувати, що в 

ринкових умовах через перевиробництво товарів складнощі в реалізації 
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якраз проявляються в першій її фазі, при зміні товарної форми продукту 

на грошову. Процес реалізації зумовлюється обсягом виробництва, якістю 

продукції, виробничими затратами, які залежать від виробника. Інші скла-

дові, такі як наявність ринку збуту, визнання продукту як суспільно необ-

хідного, формування суспільно необхідних затрат та ціни на продукцію, 

перебувають за межами діяльності виробника. Процес реалізації успішно 

розвиватиметься лише в тому випадку, коли пропозиція товарів не 

протистоятиме купівельній спроможності  населення.  

Кількісна сторона є важливою складовою у задоволенні потреб 

споживачів у тому чи іншому виді продукції. Однак у прискоренні збуту 

важливу роль відіграє її якість, яка в процесі реалізації може змінюватися 

в той чи інший бік. Це значною мірою визначається умовами реалізації, а 

також тривалістю процесу. Спрощення його є підставою для збереження 

якісних параметрів, а ускладнення змінює якість і обсяги продукції. 

Погіршання якості продукції під час реалізації, як показує досвід, 

негативно впливає на ефективність виробництва. Ось чому реалізація є 

надзвичайно важливою операцією у формуванні дохідності виробника.  

Дохідність сільськогосподарського виробника значною мірою 

визначається рівнем спеціалізації виробництва. Спеціалізація забезпечує 

не лише вищу урожайність сільськогосподарських культур і 

продуктивність тварин, а й нижчу собівартість продукції. З іншого боку, 

спеціалізоване підприємство може чіткіше визначитися з місцем і точками 

гарантованого збуту і ефективніше організувати цей процес. Йдеться про 

розробку спеціальної технології підготовки продукції до збуту, 

формування великих її партій, використання спеціалізованого транспорту 

тощо. Ці прерогативи є недоступними для використання в 

багатогалузевому підприємстві, чим обтяжується досягнення чіткої 

реалізації всіх видів його продукції.  



99 

Використання різних посередників спеціалізованими підприємст-

вами під час реалізації продукції, яке має нині місце в багатогалузевих 

господарствах, не забезпечує прозорості цього процесу і призводить до 

втрати сільськогосподарськими виробниками дохідності. З іншого боку, 

реалізація продукції, що швидко псується, особливо овочів, фруктів, 

молока, потребує встановлення прямих зв’язків виробників 

сільськогосподарської продукції з торговими підприємствами, закладами 

громадського харчування та підприємствами переробної промисловості.      

Зменшення номенклатури продукції в спеціалізованих 

господарствах породжує зростання її товарності, змушує виробників до 

пошуку нових товарних зв’язків на ринку сільськогосподарської 

продукції, контакту з різними елементами інфраструктури та 

підприємствами переробної промисловості. Однак спеціалізація, 

наприклад в овочівництві, може сприяти створенню сировинних зон, що 

дасть змогу забезпечити великі промислові центри і міста свіжими 

овочами в достатній кількості, виробляти матеріал для консервної 

промисловості та формувати продукцію на національний ринок. 

Форми реалізації продукції є органічною ланкою виробничих 

відносин, і труднощі виникають не лише через недостатнє використання 

різних форм, а й від методів практичної організації збуту. У ринкових 

умовах, де товарно-грошові відносини між суб’єктами обміну 

відбуваються під дією законів попиту і пропозиції, вартості та 

конкуренції, форми реалізації повинні виходити з вимог цих законів і не 

визначатися податковою політикою чи змовою товаровиробників.    

Метою діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах 

ринку є одержання прибутку. І невиправдано, коли поза увагою залиша-

ється фінансовий аспект вибору того чи іншого каналу реалізації 

продукції виробником.  
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Канал реалізації – це шлях товару від виробника до споживача, що 

забезпечується різними учасниками. Канал набуває ознак прямого, коли 

продукцію виробник самостійно реалізує споживачеві без посередників.  

За часів адміністративно-командної системи діяла система 

державних закупівель. Підприємства на основі договорів через 

заготівельні організації (заготзерно, заготльон тощо), які були 

державними структурами, реалізовували їм вироблену продукцію. Це був 

прямий канал реалізації продукції державі. Безпосередньо відбувалася 

реалізація продукції (цукрові буряки) і на переробні підприємства, які 

також були державними.  З переходом до ринкових умов господарювання 

продаж сільськогосподарської продукції за державними замовленнями 

був призупинений і товаровиробники були змушені шукати нові способи 

збуту. Недосвідченість товаровиробників у комерційній діяльності 

послабляла їх можливості у виборі оптимальних каналів і способів 

реалізації виробленої продукції, що спричиняло зниження дохідності.  

Реалізація сільськогосподарської продукції за прямими каналами 

товароруху є вигідною з низки причин, хоча прямі зв’язки певною мірою 

обмежуються організаційними та економічними чинниками. По-перше, і 

виробники, і споживачі повинні вивчати ринок продукції: кон’юнктуру, 

попит, пропозицію, ціну,  – щоб  уникнути невигідних торгових операцій. 

А для цього необхідно створювати певні комерційні служби, які б  

формували крупні партії товару і займалися організацією укладання 

договорів та додержанням умов їх виконання з переробними 

підприємствами чи оптово-заготівельними базами.  

З іншого боку, за прямими зв’язками, особливо дрібним 

товаровиробникам, не обов’язково формувати великі партії, що дозволяє 

мати відносини з великою кількістю роздрібних підприємств. Перехід на 

прямі зв’язки дозволяє врегулювати частоту і строки відвантажень 
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продукції споживачам з урахуванням мінімальних норм завезень. Прямі 

зв’язки забезпечуються умовою: 

                                 
minН

З
К об ,                                                          (2.1) 

 

де З об – загальний обсяг продукції за договором, ц; 

     H min – мінімальна кількість відвантаження, ц; 

     К – частота відвантажень та завезення продукції. 

 

При прямій формі зв’язків виробники повинні мати пристосовані 

складські приміщення для зберігання продукції.  

Транспорт є зв’язуючою ланкою і одним із елементів 

інфраструктури, за допомогою якої відбувається переміщення від 

виробника сільськогосподарської продукції на переробні підприємства, 

місця оптової і роздрібної торгівлі та іншим споживачам. Переміщенням 

завершується процес матеріального виробництва продукції і водночас 

частково відбувається сфера обігу. Час знаходження продукції на шляху 

переміщення займає переважну його частку у загальному періоді обігу, а 

затрати на транспорт сягають близько 25 – 30 % загальних витрат на 

виробництво і реалізацію сільськогосподарської продукції.  

Обсяг транспортних затрат залежить в основному від місця 

розташування господарства відносно пунктів збуту, і вони значною мірою 

впливають та визначають невідповідність обсягів виробництва і 

споживання продукції в окремих регіонах та виду використовуваного 

транспорту. На національному і міжрегіональному рівнях для перевезення 

зерна, цукрових буряків, картоплі і окремих видів овочів та худоби часто 

використовується залізничний транспорт.  

Проте більшість сільськогосподарської продукції, особливо такої, 

що швидко псується, перевозиться автотранспортом. Раціональна 
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організація його роботи дає змогу, з одного боку, скоротити час 

перебування продукції в русі, а з іншого – покращити показники 

використання самого транспорту. 

При перевезенні продукції автомобілями, особливо на незначні 

відстані, втрати продукції зводяться до мінімуму і вона постачає в 

якісному стані. Шофер, будучи одночасно й експедитором, відповідає за 

продукцію до моменту її здачі. Але це є вигідним лише тоді, коли питання 

переміщення продукції вирішуються з використанням автомобілів 

спеціальних автотранспортних підприємств. Створення спеціалізованих 

транспортних підприємств для перевезення продукції, що швидко 

псується, особливо молока, овочів і фруктів, є необхідною умовою 

прискорення доставки її до місця споживання і скорочення втрат у 

процесі реалізації. Для  перевезення на великі відстані доцільно мати 

швидкісний високотоннажний транспорт. Це був би один із чинників 

можливого постачання з південного регіону у центральні і північні 

області овочів і баштанних культур.  

Для обслуговування сільськогосподарського виробництва на 

місцевому рівні необхідний удосконалений автомобільний транспорт, 

пристосований до сільськогосподарських доріг, спеціалізований з 

урахуванням вимог транспортування швидкопсувних продуктів молока, 

продукції птахівництва та високотоннажний для транспортування 

буряків, картоплі, капусти тощо.  

 Поряд із розвитком транспортних засобів необхідно застосовувати 

кращу форму організації перевезень залежно від особливостей 

транспортованого виду продукції. Наприклад, для постачання картоплі 

безпосередньо з поля до торгових точок або закладів громадського 

харчування доцільно використовувати контейнери, що є надзвичайно 

економічно вигідним з погляду економії затрат праці на навантажувально-

розвантажувальних процесах. Однак, через відсутність спеціалізованих 
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підприємств і необхідних транспортних засобів сільськогосподарські 

підприємства змушені використовувати власний транспорт, який є в 

наявності, для перевезення продукції і, як свідчать дані табл. 2.12 не 

завжди раціонально й економічно вигідно він використовується.  

Таблиця 2.12 

Показники використання транспортних засобів у господарствах 

Львівської області, 2008 р.
*
  

 

Показник ФГ „Клен“ КТ „Его“ 

Наявна кількість автомобілів, шт.. 26 7 

Вироблено за день на автомобіль, т.км 831,4 66,6 

        у т.ч. для власних потреб 101,6 66,6 

Середня вантажопідйомність автомобіля, т 3,3 11,0 

Коефіцієнт використання транспортних засобів 0,39 0,68 

        у т.ч. для власних потреб  0,36 0,68 

Коефіцієнт корисного пробігу 0,61 0,72 

        у т.ч. для власних потреб 0,46 0,72 

Коефіцієнт використання вантажопідйомності  0,75 0,30 

        у т.ч. для власних потреб 0,69 0,30 

*
 Розраховано автором на основі річних форм статистичної звітності ФГ „Клен“ 

та КТ „Его“ за 2008 р.  

 

Як бачимо дані (табл. 2.12), транспортні засоби фермерського 

господарства „Клен“, які надають послуги іншим господарюючим 

суб’єктам, мають денний виробіток у 8 разів вищий, ніж при використанні 

для власних потреб. У цілому ж подані дані використання транспорту для 

власних потреб в обох підприємствах (ФГ „Клен“ та КТ „Его“) свідчать 

про низьку їх результативність. Коефіцієнт використання транспортних 

засобів у фермерському господарстві „Клен“ складає лише 0,39, тобто 

тільки 10 із 26 автомобілів перебуває щоденно в роботі. 
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Коефіцієнт корисного пробігу в командитному товаристві „Его“ є 

вищим за відповідний коефіцієнт фермерського господарства, проте 

коефіцієнт використання вантажопідйомності є надзвичайно низьким. Це 

свідчить про те, що у сільськогосподарських підприємствах необхідно 

мати машини такої вантажопідйомності і з такими властивостями, які б 

відповідали певним особливостям транспортованої сільськогосподарської 

продукції.  

Низький коефіцієнт використання вантажопідйомності зумовлений 

ще й тим, що не завжди є замовлення на таку кількість продукції, що 

відповідає вантажопідйомності машини. Формувати ж великі партії 

виробникам можливо лише за наявності відповідних складських 

приміщень і сховищ.  

Становлення ринкових відносин в аграрному секторі та підтримка 

сільськогосподарських виробників державою за певних умов змусили їх 

переглянути своє ставлення до оцінки й вибору каналу реалізації.   

Нині перевага надається реалізації продукції посереднику – 

юридичній особі, що займається не лише заготівлею, а й переробкою 

продукції, оскільки за таких умов держава виплачує оплати й дотації 

товаровиробникам за продукцію вищої якості. Ці суб’єкти мають статус 

підприємницької діяльності, мають обладнані забійні пункти, 

використовують найманих працівників і контролюють якість заготовленої 

продукції ветеринарними працівниками. Прикладом такої торгово-

посередницької структури може бути приватно-виробнича фірма 

„М’ясопром“ у Жовківському районі Львівської області. 

Різновидом за змістом оптової реалізації товарів є біржовий ринок. 

Надаючи важливості діяльності біржового ринку, Кабінет Міністрів 

України прийняв Постанову від 19 жовтня 1999 р. № 1928, в якій 

передбачалося, що закупівлі сільськогосподарської продукції і 

продовольства для державних потреб, їх реалізації з державних ресурсів і 
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з державного резерву, а також поставка підприємствам агропромислового 

комплексу матеріально-технічних ресурсів, що закуповуються за рахунок 

коштів державного бюджету, здійснюються лише через товарні біржі.  

Одним із положень цієї постанови передбачається недопущення 

обмеження руху, у тому числі для поставок на експорт 

сільськогосподарської продукції та продовольства, закуплених суб’єктами 

господарювання [92].    

Сутність біржового ринку зводиться до того, що продукція 

сільського господарства реалізується на спеціалізованих або 

універсальних товарно-сировинних біржах великими партіями з 

використанням і за правилами визначених процедур і цін. Це новий і 

специфічний за своїм змістом вид оптової реалізації продукції для 

сільськогосподарських виробників України.  

Незважаючи на те, що біржові торговельні операції у світовій 

практиці займають чільне місце на Львівщині, цей вид діяльності поки що 

обмежений. Станом на початок 2008 р. тут було зареєстровано 21 біржу, 

але практичну діяльність здійснювали у 2007 р. лише 14 бірж, з них 13 

товарних і 1 сільськогосподарська (табл. 2.13).  

Як свідчать дані табл. 2.13, показники функціонування бірж мають 

чітко виражену тенденцію до зростання. У 2007 р. відбулося 403 торги, 

що майже у два рази більше, ніж у 2000 р. Для продажу у 2007 р. було 

запропоновано на біржах різних товарів і послуг на суму у 2,5 раза більше 

порівняно з 2000 р.  

Обсяги укладених торгів за зазначений період зросли у 8,7 раза, 

проте частка обсягу біржового обороту на Львівщині склала лише 1,2 % 

обсягу обороту на біржах України. Середній обсяг одного торгу на біржах 

Львівщини у 2007 р. збільшився у 2,5 раза порівняно з 2000 р. і досяг 

рівня 839,8 тис. грн.  Натомість, біржова торгівля сільськогосподарською 

продукцією має строкатий характер. 
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Таблиця 2.13 

Основні дані біржової діяльності Львівської області
*
  

 

Показник 2000р. 2005р. 2006р. 2007р. 
2007р. до 

2000р., % 

Кількість бірж, од. 4 10 11 14 у 3,5 р.  

Кількість проведених торгів, од. 208 2789 386 403 193,8 

Укладено угод, од. 1536 11486 23405 30648 у 20 р. 

Вартість укладених угод, млн грн 39 114,9 131,7 338,4 у 8,7 р. 

Обсяги пропозицій для продажу, 

млн грн. 

161,1 206,1 131,7 396,4 у 2,5 р. 

      у т.ч. сільгосппродукція 8,1 18,1 24,5 13,2 163,0 

      у % до загального обсягу 5,0 8,8 18,6 3,3 -1,7п 

Обсяги укладених угод, всього, 

млн грн. 

39,0 115,0 131,7 338,4 у 8,7 р. 

       у т.ч. сільгосппродукція 0,4 18,1 24,5 13,1 у 32,8 р. 

       у % до загального обсягу 1,0 15,8 18,6 3,9 +2,9п 

*
 Розраховано автором на основі даних [72].

 

 

У 2007 р. загальний обсяг пропозиції сільськогосподарської 

продукції для продажу зменшився на 11,3 млн грн проти 2006 р., а у 

структурі загального обсягу біржової торгівлі склав лише 3,3 пункту. 

Зменшилися обсяги укладених угод на реалізацію сільськогосподарської 

продукції у 2007 р. на 11,4 млн грн порівняно з 2006 р.  

Основними причинами  низької результативної діяльності товарних 

бірж на Львівщині, та й у державі є складна процедура оформлення угод 

як з рухомим, так і нерухомим майном, яку потрібно засвідчити у 

нотаріуса, сплатити відповідні збори тощо. Дивними є умови участі в 

торгах: аби придбати місце на біржі за Законом України „Про товарну 

біржу“, слід мати рекомендації інших членів бірж, і це при тому, що на 

біржі обертаються приватні кошти [110]. Сприятливе середовище на біржі 
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може бути лише за умови, коли на цьому ринку працюють кваліфіковані 

люди. Чи можуть бути задіяні на біржах Львівщини працівники високої 

кваліфікації і відповідати таким вимогам, якщо у 2007 р. їх 

середньомісячна заробітна плата становила 491,7 грн., тоді як у цілому в 

економіці області вона сягала 1182 грн?    

Завершальну стадію процесу товарно-грошового обміну завершує 

роздрібна торгівля, основною функцією якої є доведення до кінцевих 

споживачів продовольчих товарів і в процесі якої вони передаються із рук 

в руки. Потоки руху сільськогосподарської продукції формуються за 

участю різних елементів інфраструктури – це й транспорт, і оптові ринки, 

складські приміщення, точки реалізації тощо. Цим рухом і розвитком 

роздрібної торгівлі та діяльності її підприємств значною мірою 

визначаються обсяги та структура товарообороту. Мережа роздрібних 

підприємств за кількістю і розосередженістю її на місцевості формує 

масштабність і організаційну структуру торговельних площ, робочих 

місць на локальному і регіональному рівні.   

Інші 

товари - 30

Транспортні 

засоби - 36

Нерухомість - 

10

Сільгосп-

продукція - 4

Лісо-

матеріали - 

20

 

Рис. 2.1. Структура обсягів угод, укладених на біржах Львівщини, 2007 р.
* 

*
 Розраховано автором на основі даних [72].
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Проте розвиток роздрібної торговельної мережі в площині 

доступності і створення умов привабливості реалізації продовольчих 

товарів в Україні відбувається, як правило, спонтанно. Через це на ринку 

продовольчих товарів ще не достатньо є магазинів сучасних торговельних 

форматів і дуже мало їх є на регіональному ринку, особливо у сільській 

місцевості, внаслідок чого відбувається деформація товароруху. Через те, 

що у містах зосереджено близько 70 % роздрібних підприємств тут, 

відбувається близько 92 % товарообороту і велика кількість жителів 

сільської місцевості змушена закуповувати продовольчі та інші товари у 

містах.  

Структура роздрібної торгівлі у Львівській області, як і в цілому в 

державі, є різнопланова та багатомірна і представлена широкою мережею 

різних торгових підприємств і організацій (рис. 2.2).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.  Рух сільськогосподарської продукції у мережу роздрібної 

торгівлі.
* 

*
 Джерело: власні дослідження автора. 

 

Здебільшого вона визначається часткою пріоритетного виду 

продукції, в якій є потреба і яка доставлена у мережу.  

Торгові ринки 

Крамниці 

фізичних осіб 

Крамниці 

юридичних осіб 

Громадське 

харчування 

Павільйони та 

лотки 

Господарства 

населення 

Сільськогосподар

ські підприємства 

Інші 

підприємства 

Локальні ринки 

сільськогосподар

ської продукції 

Регіональні ринки 

сільськогосподарської продукції 

Мережа 

роздрібної 

торгівлі 

сільськогоспо-

дарською 

продукцією 

В
и

р
о

б
н

и
к

и
 

П
о
се

р
ед

н
и

к
и

 



109 

Дані табл. 2.14 свідчать, що динаміка наявності об’єктів роздрібної 

торгівлі характеризується строкатістю. У 2007 р. кількість об’єктів 

роздрібної торгівлі у Львівській області знизилася на 2460 одиниць, у 

тому числі в містах на 1495 і в селах на 965.  

Таблиця 2.14 

Наявність об’єктів роздрібної торгівлі у Львівській області
* 

 

Показник  2000р. 2005р. 2006р. 2007р. 
2007р. до 

2000р., % 

Кількість об’єктів роздрібної 

торгівлі, од. 
7254 5180 4958 4794 66,1 

у містах  5152 3757 3617 3657 71,0 

у сільській місцевості 2102 1423 1341 1137 54,1 

Кількість ринків на кінець року 108 141 141 137 126,9 

Роздрібний товарооборот, 

всього, млн грн 
1820,4 5530,5 6882,9 9472,5 у 5,2 р. 

на одну особу, грн. 683 2141 2675 3694 у 5,4 р. 

Роздрібний товарооборот 

продовольчих товарів, млн грн.  
863,1 2056,7 2426,0 3097,5 у 3,6 р. 

Індекс фізичного обсягу, % 0 210,1 239,9 310,9 - 

*
 Розраховано автором на основі даних [116]. 

 

Хоча роздрібний товарооборот за досліджуваний період зріс на 

7652,1 млн грн, у тому числі на одну особу у 5,4 раза, проте наявна 

динаміка об’єктів роздрібної торгівлі, на нашу думку, з одного боку, 

загострює проблему недостатнього кількісного забезпечення підприємст-

вами торгівлі населення, а з іншого – зменшення їх кількості є причиною  

можливого зниження обсягів реалізації сільськогосподарської продукції. 

Кількість ринків у 2007 р. зросла на 29 одиниць порівняно з 2000 р., але 

зменшилася на 4 порівняно з 2006 р., а торговельних місць  зросла на 

15199 порівняно з 2000 р.  
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Кількість крамниць за відповідний період зросла на 2576, палаток та 

кіосків – на 16946 (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Мережа інфраструктурних елементів роздрібної торгівлі у  

Львівській області
* 

 

Показник 
2000р. 2005р. 2006р. 2007р. 

2007р. до 

2000р., +,-  

Всього ринків, од. 108 141 141 137 29 

   у них торговельних місць 17549 32248 31654 32748 15199 

Критих ринків, од. 26 25 25 26 - 

   у них торговельних місць 3088 3125 2877 3013 -75 

Крамниці, од. 59 1712 2299 2635 2576 

Павільйони, од.  38 50 50 40 2 

  у них торговельних місць 1434 1510 1447 1315 -119 

Палатки та кіоски, од.  991 16001 16724 17932 16946 

Криті та відкриті столи, п. м.  13618 13659 12421 12560 -1058 

  у них торговельних місць 13027 10153 9378 9231 -3796 

Середньооблікова кількість 

працівників ринків, осіб 
1712 1914 1867 1912 200 

*
 Розраховано автором на основі даних [116]. 

 

Проте кількість торговельних місць має не таку чітку тенденцію до 

зростання. У 2007 р. вона зросла всього на 2125  порівняно з 2005 р. 

Темпи зростання кількості торгових місць для забезпечення 

товаропросування продукції від виробника до споживача є недостатніми. 

На користь доцільності збільшення кількості торгових місць свідчить те, 

що виручка з одного торгового місця у 2007 р. була на 56233 грн вищою 

проти 2005 р. За умови рівня виторгу 2005 р. введена в дію у 2007 р. 
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кількість торгових місць забезпечила збільшення товарообороту на 1855,1 

млн грн або виторг на 1 місце зріс у 13,1 раза.  

Важливою умовою покращання руху сільськогосподарської 

продукції до споживача є розвиток спеціалізованої мережі торгівлі. Це є 

об’єкти дрібнороздрібної торгівлі: кіоски, палатки, лотки. 

Загалом роздрібний товарооборот у спеціалізованих підприємствах 

роздрібної торгівлі у 2007 р. зріс на 248,8 млн грн порівняно з 2000 р., а 

роздрібний товарооборот продовольчими товарами на одну особу за 

відповідний період збільшився у 3,7 раза (табл. 2.16).  

Таблиця 2.16 

Товарорух продовольчої продукції у Львівській області
*
  

 

Показник 
2000р. 2005р. 2006р. 2007р. 

2007р. до 

2000р., % 

Неспеціалізовані підприємства 

роздрібної торгівлі, переважно з 

продовольчим асортиментом, 

од.   

1339 843 725 659 49,2 

Роздрібний товарооборот, млн 

грн.  
467,6 1618,4 1765,3 2201,6 у 4,7 р. 

Спеціалізовані підприємства 

роздрібної торгівлі продоволь-

чими товарами, од. 

118 140 165 170 144,1 

 фруктами і овочами 5 2 3 - - 

 хлібом, хлібобулочними та 

кондитерськими виробами 
53 10 9 7 13,2 

 напої 56 125 145 156 у 2,8 р. 

 інші види продовольчих 

товарів 
24 3 8 7 29,2 

Роздрібний товарооборот, млн 

грн  
39,6 106,8 238,7 288,4 у 7,3 р. 

Роздрібний товарооборот 

продовольчими товарами на 

одну особу, грн.  

367 881 1051 1345 у 3,7 р. 

*
 Розраховано автором на основі даних [116]. 

 



112 

У структурі товарообороту спостерігається стійка тенденція до 

зниження частки виторгу від реалізації продовольчих товарів у загальному 

обсязі (табл. 2.17). 

Таблиця 2.17 

Товарна структура товарообороту продовольчих товарів
* 

 

Показник 
2000р. 2005р. 2006р. 2007р. 

2007р. до 

2000р., п. 

Продовольчі товари 50,63 38,73 36,73 33,97 -16,66 

в т.ч.  

- м’ясо та птиця 
0,79 1,60 1,48 1,49 0,7 

- м’ясо копчене, солене та ковбаси 1,58 1,06 1,02 1,16 -0,42 

- молоко та молочні продукти 1,30 1,48 1,26 1,27 -0,03 

- яйця 0,32 0,31 0,24 0,28 -0,04 

- цукор 0,70 0,36 0,51 0,41 -0,29 

- картопля 0,08 0,03 0,07 0,09 0,01 

- овочі 0,23 0,51 0,51 0,52 0,29 

- плоди та ягоди 0,19 0,79 0,87 0,84 0,65 

Непродовольчі товари 49,37 61,27 63,27 66,03 16,66 

*
 Розраховано автором на основі даних [116]. 

 

У 2007 р. названа частка знизилася на 16,7 пункту порівнянно з    

2000 р. Середньорічні темпи зниження частки продовольчих товарів у 

структурі товарообороту протягом 2000 – 2007 рр. становила 1,42 %. 

Проте в розрізі окремих видів продукції рівень зниження є строкатим. 

Якщо відхилення частки від реалізація молока та молочних продуктів і 

яєць у 2007 р. є незначними порівняно з 2000 р. і сягають відповідно 0,03 і 

0,04 пункту, то у фізичній кількості товарообороту це складає 2841,8 тис 

грн, а за виручкою від яєць – 3789,0 тис. грн. 

Це означає, що населенням Львівської області за рівнем 

закупівельних цін на молоко 2007 р. недоспожито близько 1859,5 тонн. 
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Недоспожито у 2007 р. і близько 14595,5 тис. шт. яєць. Основною 

причиною є неспроможність інфраструктури забезпечити постачання цих 

видів продукції до споживача, точок роздрібної торгівлі, оскільки 

товарність реалізації  молока складає 31,8 %, а яєць – лише 25,1 %.   

Водночас, спостерігається позитивне збільшення частки реалізації 

інших видів сільськогосподарської продукції, зокрема м’яса та птиці, 

овочів, плодів та ягід. Так, у 2007 р. частка реалізації м’яса та птиці зросла 

на 0,7, плодів та ягід – на 0,65, овочів – на 0,29 пунктів порівняно з 2000 р. 

Разом з тим,  за відповідний період відбулося зниження частки реалізації 

копчених м’ясних виробів та ковбас на 0,42 і цукру на 0,29 п. Зростання 

частки реалізації картоплі, овочів, плодів та ягід свідчить про підвищення 

результативності функціонування інфраструктури ринку сільськогоспо-

дарської продукції, оскільки за 2007 р. споживачам поставлено і 

реалізовано овочів на 11052,2 т, а плодів і ягід на 37129,1 т більше проти 

2000 р.  

У реалізації окремих видів продукції з 2001 р. намітилася стійка 

тенденція до зростання частки продажу непродовольчих товарів. У 2007 р. 

непродовольчих товарів реалізовано на 27,2 пункту більше, ніж 

продовольчих (рис. 2.3).  

Таке зростання спричинили насамперед стабілізація цін на 

сільськогосподарську продукцію та невиправданий ріст цін на товари  

непродовольчого характеру, які в основному є іноземного походження і їх 

ціна, як правило, була „прив’язаною“ до долара США. З іншого боку, 

зростання доходів населення зумовило можливість виділення більшої 

частки грошей на придбання непродовольчих товарів.  

Найважливішим показником, що характеризує результативність 

функціонування елементів інфраструктури ринку сільськогосподарської 

продукції, є фізичний обсяг роздрібного товарообороту продовольчих 

товарів з розрахунку на одну особу. Цей показник залежить від 
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платоспроможності споживачів, доступності споживачів до ринку, якості 

продукції тощо. Але найважливішими чинниками виступають наявність і 

рівень пропозиції та мережа торгових підприємств.  
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Рис. 2.3. Динаміка співвідношення реалізації за видами товарів
*
. 

*
 Розраховано автором на основі даних [116].
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Нами зроблена спроба виявити регресійну залежність між рівнем 

роздрібного товарообороту продовольчих товарів на одну особу та іншими 

чинниками (табл. 2.18). 

Таблиця 2.18 

Чинники впливу на рівень роздрібного товарообороту 

продовольчих товарів на одну особу у Львівській області
* 

 

Показник 2000р. 2005р. 2006р. 2007р. 

Роздрібний товарооборот на одну особу – 

всього, грн 
683 2141 2675 3694 

Роздрібний товарооборот продовольчих 

товарів, млн грн 
863,1 2056,7 2426,0 3097,5 

          - на одну особу, грн 367 881 1051 1345 

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі, од.   7254 5180 4958 4794 

Кількість торгових місць, од. 36148 64749 64379 66874 

Індекс фізичного обсягу роздрібного 

товарообороту продовольчих товарів  
104,6 121,4 111,4 117,2 

Індекс роздрібних цін на продовольчі товари 126,3 110,8 105,8 108,9 

Доходи на одну особу, грн 2239,7 6203,1 7394,7 9335,0 

*
 Розраховано автором на основі даних [116].

 

 

Застосування кореляційного аналізу показало, що  рівень 

роздрібного товарообороту продовольчих товарів на одну особу 

перебуває в прямій залежності від кількості об’єктів роздрібної торгівлі:  

       

 Y = -313,23 + 2,35 Х1 – 3,97 Х2 – 0,20 Х3 + 1,62 Х4 + 0,15 Х5,          (2.2) 

 

де   Y – роздрібний товарооборот продовольчих товарів на одну  

             особу, грн; 
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       Х1 – кількість об’єктів роздрібної торгівлі, од.;   

       Х2 – кількість торгових місць, од.; 

       Х3 – індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту  

               продовольчих товарів; 

       Х4 – індекс роздрібних цін на продовольчі товари; 

       Х5 –  доходи на одну особу, грн. 

Коефіцієнт множинної кореляції між зазначеними чинниками і 

результатом складає 1,0 і засвідчує, що зв’язок між ознаками дуже 

високий. Коефіцієнт при х показує, що зростання кількості об’єктів на 

роздрібному ринку на одиницю підвищує роздрібний товарооборот 

продовольчих товарів з розрахунку на одну особу на 2,35 грн.   

Підвищення індексу роздрібних цін на один відсоток знижує  

роздрібний товарооборот продовольчих товарів з розрахунку на одну 

особу на 0,20 грн. Зростання ж доходів на одну особу підвищує 

роздрібний товарооборот продовольчих товарів з розрахунку на одну 

особу на 0,15 грн.  

Парадоксально, але немає позитивного впливу на роздрібний 

товарооборот продовольчих товарів з розрахунку на одну особу  

зростання кількості торгових місць. Існує обернена залежність між 

кількістю торгових місць на ринку сільськогосподарської продукції і 

роздрібним товарооборотом продовольчих товарів з розрахунку на одну 

особу, яка показує, що із збільшенням на одне торгове місце товарооборот 

зменшується на 3,97 грн.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Наявна кількість інфраструктурних елементів на ринку 

сільськогосподарської продукції у Львівської області, з погляду 

надійного забезпечення її просування, є надзвичайно слабкою. 

Поширеною складовою інфраструктури є заготівельні пункти, які 
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закуповують продукцію за вигідною формою розрахунків – 

виключно за готівку, наближають мережу закупівлі 

сільськогосподарської продукції до її виробників та забезпечують 

формування певних обсягів у визначеному місці, що сприяє 

інтенсивнішому просуванню продукції до споживачів. Зменшення 

кількості заготівельних пунктів молока зумовлено різким 

скороченням поголів’я корів і зменшенням заготівлі молока на одну 

корову у господарствах населення.  

2. Реалізація, як складова частина відтворення, виступає критерієм 

перевірки узгодження споживання з виробництвом. У процесі 

реалізації для виробника відбувається зміна товарної форми 

продукту на грошову, а для споживача – навпаки. Реалізація для 

виробника – це насамперед відчуження продукту своєї праці 

внаслідок продажу його з метою задоволення потреб суспільства, а 

також щоб повернути затрачені  і  сформувати кошти для 

продовження циклу виробництва.  

3. Транспорт є зв’язуючою ланкою і одним з елементів 

інфраструктури, за допомогою якої відбувається переміщення 

сільськогосподарської продукції від виробника на переробні 

підприємства, місця оптової і роздрібної торгівлі та іншим 

споживачам. Переміщенням завершується процес матеріального 

виробництва продукції і водночас частково відбувається сфера 

обігу. Час перебування продукції на шляху переміщення займає 

переважну його частку у загальному періоді обігу.  

4. Обсяг транспортних затрат залежить від місця розташування 

господарства відносно пунктів збуту. Низький коефіцієнт 

використання вантажопідйомності зумовлений невідповідністю 

обсягів продукції, призначеної для перевезення, і тоннажністю 

машин. У  сільськогосподарських підприємствах необхідно мати 
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машини такої вантажопідйомності і з такими властивостями, які б 

відповідали певним особливостям транспортованої сільськогоспо-

дарської продукції. 

5. Основними причинами  низької результативної діяльності товарних 

бірж на Львівщині є складна процедура оформлення угод як з 

рухомим, так і нерухомим майном, яку потрібно засвідчити у 

нотаріуса, сплатити відповідні збори тощо. Недостатня 

зацікавленість біржовою торгівлею сільськогосподарських 

товаровиробників пояснюється труднощами у зберіганні готової 

продукції, не гарантованою щодо порядності поведінкою партнерів 

з торгів та наданням переваг чиннику термінового одержання 

готівкових грошей. 

6. Завершальну стадію процесу товарно-грошового обміну становить 

роздрібна торгівля, у процесі якої товари передаються з рук в руки. 

Найважливішим показником, що характеризує результативність її 

функціонування, є фізичний обсяг роздрібного товарообороту 

продовольчих товарів з розрахунку на одну особу. Цей показник 

залежить від платоспроможності споживачів, доступності 

споживачів до ринку, якості продукції тощо. Але найважливішими 

чинниками є наявність і рівень пропозиції та мережа торгових 

підприємств.  

7. Розвиток роздрібної мережі в площині доступності і створення 

умов привабливості реалізації продовольчих товарів в Україні 

відбувається, як правило, спонтанно. Через це на ринку 

продовольчих товарів ще не достатньо магазинів сучасних 

торговельних форматів і дуже мало їх є на регіональному ринку, 

особливо у сільській місцевості, внаслідок чого відбувається 

деформація товароруху. У містах зосереджено близько 70 % 

роздрібних підприємств і відбувається близько 92 % товарообороту, 
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через що й велика кількість жителів сільської місцевості змушена 

закуповувати продовольчі та інші товари у містах.  

8. У ринковій економіці характерними є вибір як прямих каналів 

продажу, так і опосередкованих. Виходячи на ринок власник 

товару, товаровиробник чи підприємство-посередник повинні мати 

чітке уявлення про схему реалізації та відомості про підприємства і 

організації з якими матиме стосунки, стосовно добросовісності 

дотримання ними чинного законодавства та правил у процесі 

просування продукції до споживача. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

3.1. Гармонізація виробництва, попиту і руху 

       сільськогосподарської продукції  

        

Ринок сільськогосподарської продукції належить до чистої 

монополії, і його формування характеризується величезною кількістю 

невизначеностей, особливо на завершальній стадії обміну, де функціонує 

велика кількість елементів інфраструктури з просування продукції та 

підприємств роздрібної торгівлі, які через високу незлагодженість у діях 

спричиняють до неузгодженості і неврівноваженості пропозиції товарів 

стосовно попиту.  

У нинішніх умовах на ринку, як внутрішньому, так і зовнішньому, 

діють жорсткі умови конкуренції і підхід до виробників лише з позиції 

збільшення обсягу виробництва спричиняє дефіцит однієї продукції й 

унеможливлює реалізацію іншої. Конкурентоспроможність торговельних 

підприємств визначається можливістю і вмінням конкурувати, вступаючи 

у боротьбу за споживача та місце на ринку. Досягнення високого рівня 

цього показника є можливим лише за умови пошуку, з одного боку, нових 

технологій і способів організації руху товарів та регулярного здійснення 

моніторингу зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на результативність 

діяльності торговельних підприємств, а з іншого – удосконалення 

механізму регулювання потоків на мікрорівні, щоб забезпечити 

реалізацію вимог збалансованості товарних ресурсів, товарообороту й 

попиту населення на товари при обов’язковому його задоволенні згідно з 

науково обґрунтованими нормами.  
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Перспективний напрям розвитку обсягу і структури асортименту 

продукції можна визначити тільки за допомогою вивчення глибинних 

процесів, які мають місце у сфері виробництва і потреб населення у 

продукції, що  дозволяє сформувати структуру асортименту та обсягів 

продукції і відповідну інфраструктуру ринку, елементи якої могли б 

забезпечити її просування в необхідних обсягах і високої якості. 

Первинний ринок сільськогосподарської продукції передусім 

забезпечує потреби населення за рахунок власного внутрішнього 

виробництва сільськогосподарських товаровиробників. Доповненням до 

забезпечення необхідного рівня у споживанні окремих видів продукції в 

певних обсягах можуть стати імпортні закупівлі. Але під час формування 

перспективних обсягів окремих видів продукції доцільно абстрагуватися 

від конкретних змін, які можуть мати місце на регіональному рівні, 

обмежившись кількісними показниками власного виробництва. Тобто 

пропозиція кожного виду продукції, яка постачатиметься на ринок, має 

бути забезпечена обсягами виробництва продукції в країні з урахуванням 

необхідного споживання. 

Під час аналізу співвідношень, що складаються на ринку, 

формалізуючи їх, можна за допомогою додавання обсягів власного 

виробництва продукції за певний проміжок часу, який позначимо Рv, і 

імпортних, тобто зовнішніх надходжень через (Рz), визначити загальний 

обсяг ресурсу Qi, який дорівнюватиме: 

Qi = Рv + Рz.                                                                              (3.1) 

 

Оскільки показники імпорту на перспективу належать до 

невизначених, можуть мати суттєві відмінності і коливання, то для 

забезпечення потреб внутрішнього ринку для споживання населення слід 

орієнтуватися лише на результати власного виробництва, а для 

розрахунку товароруху доцільно виключити також продукцію, яка буде 

використаною підприємствами для потреб на виробничі цілі. Такий 

методичний підхід доцільний і зумовлений необхідністю формування 
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інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції, зорієнтованої 

лише на забезпечення руху тієї продукції, яка йде на споживання як 

продовольча. Адекватно викладеному застереженню доцільно було б 

записати, що:  

Qi = Рv.                                                          (3.2) 

 

Тоді рівень забезпечення потреб населення регіону власним 

виробництвом можна представити у такому вигляді: 

 

Кv = Qi  / Рv х 100                                               (3.3) 

 

Показник, більший за 100 %, означатиме, що на визначеному 

проміжку пропозиція продукції перевищуватиме попит. Щоб досягти і 

врегулювати обсяги пропозиції на рівні потреб населення регіону, 

необхідно здійснити моделювання сільськогосподарського виробництва 

за умови максимального використання земельних ресурсів і виробництва 

продукції відповідно до потреб за науково обґрунтованими нормами. 

Незважаючи на те, що в сільському господарстві може бути 

багатоваріантність моделей, що зумовлено значною кількістю можливих 

напрямів використання ресурсів, невелика кількість видів продукції та 

однорідність сільськогосподарських підприємств як за технологією, так і 

використовуваними засобами робить оптимальні моделі наочними й 

ефективними.  

Прогнозуюча здатність моделі із застосуванням економіко-

математичних методів, у нашому випадку, має бути спрямованою на 

раціональне використання ріллі з метою одержання оптимального 

виробництва продукції, яке забезпечило б потреби населення відповідно 

до науково обґрунтованих норм споживання. Тому постановка задачі 

повинна бути сформульована так, щоб виявити можливості 

сільськогосподарських товаровиробників у  забезпеченні   потреб   

населення   області   продукцією   власного виробництва. Цього можна 
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досягти за допомогою розрахунку структури посівів основних видів 

сільськогосподарських культур, у тому числі кормових, виходячи з 

необхідних обсягів виробництва сільськогосподарської продукції з 

урахуванням науково обґрунтованих норм споживання на душу 

населення. 

Для складання такої економіко-математичної моделі задачі треба 

використати наступну інформацію: 

 кількість населення Львівської області; 

 потреба в обсягах продукції; 

 площа ріллі, яка відводиться під посів сільськогосподарських 

культур; 

 урожайність сільськогосподарських культур, середньодобовий 

приріст худоби, надій на корову, яйценосність курей; 

 затрати кормів на виробництво одиниці продукції.  

У процесі розв’язання задачі одержуємо відповідь:  

 яка повинна бути площа під окремими сільськогосподарськими 

культурами для забезпечення необхідного рівня виробництва 

продукції, розрахованої за нормативними показниками;  

 про можливість забезпечення необхідного обсягу виробництва 

продукції (табл. 3.1);  

 проявити рівень використання землі як виробничого ресурсу 

(залишок чи нестачу) і в результаті можемо з’ясувати, чи в області 

достатньо ріллі для виробництва зазначеного обсягу продукції. 

Структурний запис моделі задачі виражає як мету задачі, так і 

формалізацію умов, які накладаються на змінні невідомі величини. 

Для формулювання обмежень задачі в математичному записі не-

обхідно прийняти відповідні умовні позначення: 

І. Індекси: 

j - порядковий номер змінних; 

i - порядковий номер обмежень: 
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Таблиця 3.1 

 

Розрахункова потреба продукції для забезпечення населення  

Львівської області  

Вид продукції 
Потреба в 

продукції, т 

Оптимальна 

продуктивність 

землі, тварин 

М’ясо і м’ясопродукти 212463,4 0,8 гр./добу 

Молоко і молокопродукти 972724,0 4000 кг/рік 

Яйця 742,3 275 шт./рік 

Хліб і хлібопродукти 258539,8 45 ц/га 

Картопля 317415,2 250 ц/га 

Овочі 412127,8 250 ц/га 

Плоди 230382,0 35 ц/га 

Цукор 97472,4 400 ц/га 

 

ІІ. Можини: 

N - змінні, які означають розмір галузей рослинництва і 

тваринництва: 

N1 - змінні, які означають розмір галузей рослинництва; 

N2 - змінні, які означають розмір галузей тваринництва; 

Μ1 - обмеження з використання земельних угідь; 

M2 - обмеження з виробництва і використання кормів;                             

Μ3 - обмеження із забезпечення необхідного обсягу виробництва 

сільськогосподарської продукції: 

 ІІІ. Змінні і постійні показники моделі: 

Xj - відшукуваний розмір j-ї галузі рослинництва і тваринництва; 

Cj - оцінка на одиницю змінної; 

bij - коефіцієнт, який позначає потребу і-го виду землі на одиницю   

j-го виду діяльності (сільськогосподарської культури); 
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dij - вихід поживних речовин і-го виду на одиницю j-ї змінної; 

d'ij - потреба в поживних речовинах і-го виду на одиницю j-ї змінної 

у тваринництві; 

qij - вихід валової або товарної продукції і-го виду на одиницю j-ї 

змінної в рослинництві і тваринництві; 

Вi - площа земельних угідь  і-го виду; 

Qi  - необхідний обсяг виробництва  і-го виду продукції: 

 

Математичний запис  умов з використання земельних угідь має 

вигляд: 

)( 1

1

MiBxb ij

Ni

ij 


.                                     (3.4) 

 

Тип обмеження в даних умовах доцільно ставити  ””  (не більше). 

Обмеження у використанні ріллі можна формулювати одним 

математичним співвідношенням,  якщо  немає  суттєвих  відмінностей  у 

якості ґрунтів. Якщо ж одні угіддя суттєво відрізняються за своєю якістю, 

то умови їх використання слід формулювати  різними  обмеженнями. 

У групі обмежень із забезпечення необхідного розміру галузей 

(площ посіву, поголів’я, виробництва продукції) техніко-економічні 

коефіцієнти означають вихід  продукції на одиницю змінної.  Константи в 

правій частині обмеження означають  потреби чи завдання з виробництва 

відповідної продукції (зерна, цукрових буряків, картоплі, овочів, молока, 

м’яса, яєць тощо). 

Запис обмежень цієї групи може мати такий вигляд: 

 

)( 3MiQxq ij

Ni

ij 


.                                        (3.5) 

 

Не виключено, що за окремими видами продукції обмеження можна 

вводити ”зверху” і ”знизу” або навіть тільки ”зверху”. Це, передусім, 

стосується ефективних у даних умовах видів продукції. 
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Група  обмежень з виробництва і використання кормів 

формулюється  як обмеження  з виробництва кормів та їх потреби за 

загальною поживністю: 

 

)(0 2

21

Mixdxd j

Nj

ijj

Nj

ij  


.                               (3.6) 

 

Запис означає,  що кількість  вироблених і придбаних кормів 

повинна забезпечувати потреби тваринництва за елементами  загальної 

поживності. 

Запис цільової функції, якщо за критерій оптимальності прийняти 

показник мінімуму ріллі для забезпечення виробництва продукції, буде 

такий: 

 

min


j

Nj

j xC .                                             (3.7) 

 

Усі змінні невідомі величини повинні бути невід’ємними:   

.0jx  

Для реалізації задачі необхідно ввести систему змінних невідомих 

(які визначаються) величин: 

Х1 – площа пшениці, га; 

Х2 – площа картоплі, га; 

Х3 – площа під овочевими культурами, га; 

Х4 – площа під плодовими культурами, га; 

Х6 – валове виробництво молока, ц; 

Х7 – валове виробництво м’яса, ц; 

Х8 – виробництво яєць, млн шт.; 

Х9 – площа ріллі загалом, га; 

Х10 – площа під кормовими культурами, га. 

Мета задачі – мінімум ріллі для виробництва продукції (табл. 3.2): 
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Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + Х10 

при умовах:         

Таблиця 3.2 

Економіко-математична модель оптимальної структури посівних 

площ у сільськогосподарських підприємствах Львівської області 

 

        

Невідомі  

Обмеження зе
р
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о

в
і 
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ар
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о
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м
’я
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я
й

ц
я 

р
іл

л
я Обсяги і тип 

обмеження  
Ві 

Змінні Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х10 Х6 Х7 Х8 Х9  

Площа 

посіву, га 
1 1 1 1 1 1     

≤797400 

 

Виробництво 

зернових, ц 
45          ≥258539,8 

Виробництво 

картоплі, ц 
 250         

≥317415,2 

 

Виробництво 

овочів ц 
  250        ≥412127,8 

Виробництво 

плодів, ц 
   35       

≥230382,0 

 

Виробництво 

цукрових 

буряків, ц 

    400      ≥97272,4 

Виробництво 

кормів, ц 

корм. од. 

      50 -1,2 -7 -1,6 = 0 

Виробництво 

молока, ц 
      1    ≥9727240 

Виробництво 

м’яса, ц 
       1   ≥2124614 

Виробництво 

яєць, тис. шт. 
        1  ≥742300 

Баланс ріллі, 

га 
1 1 1 1 1 1    -1 = 0 

Мінімум 

ріллі, га 
1 1 1 1 1 1      
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1. Використання ріллі, га 

Х9 ≤ 797400 

2. Виробництво зерна, ц 

45 Х1 ≥ 2585398 

3. Виробництво картоплі, ц 

250 Х2  ≥ 3174152 

4. Виробництво овочів, ц 

250 Х3  ≥ 4121278 

5. Виробництво плодів, ц 

35 Х4  ≥ 2303820 

6. Виробництво цукру, ц 

100 Х5  ≥ 972724 

7. Баланс ріллі, га 

Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + Х10  - Х9 = 0 

8. Виробництво молока і молокопродуктів, ц 

Х6 ≥ 9727240 

9. Виробництво м’яса і м’ясопродуктів, ц 

Х7 ≥ 2124634 

10. Виробництво яєць, тис. шт. 

Х8 ≥ 742300 

11. Виробництво і використання кормів, ц корм. од. 

50Х10 – 1,2Х6 - 7Х7 – 1,6Х8 ≥ 0. 

 

Розв’язання задачі проводилося комплексним методом. Розрахунки 

показують, що зазначені структура і посівні площі окремих культур забез-

печать виробництво тих обсягів, які необхідні для населення Львівської 

області відповідно до науково обґрунтованих норм споживання на одну 

особу. Межа обсягів виробництва встановлена на рівні потреб населення, 

яка розрахована виходячи з його кількості і науково обґрунтованих норм 

споживання певного виду продукції. 
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Результати розв’язку розробленої економіко-математичної моделі 

задачі переконливо засвідчують гарантований обсяг виробництва 

продукції з урахуванням науково обґрунтованих норм споживання на 

душу населення. При цьому з наявної площі 797399,3 га ріллі в області 

буде використано 709546,4 га (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Виробнича програма розрахованої посівної площі та її структура 

 

Змінні Культура 
Площа посіву, 

га 

Структура 

посівів, % 

Х1 Посіви зернових 57453,3 7,3 

Х2 Посіви картоплі 12696,6 1,6 

Х3 Посіви овочів 16485,1 2,1 

Х4 Площі під плодовими 

насадженнями 
65823,4 8,3 

Х5 Посіви цукрових буряків 2431,8 0,1 

Х10 Посіви кормових культур 554656,1 69,6 

 Незасіяна площа 87853,0 11,0 

 Разом 797399,3 100,0 

 

Тобто резерв 88 тис. га можна використати для виробництва 

більшої кількості продукції, трансформувати в інші угіддя або вважати як 

страховий фонд у випадку не врожайного року, недосягнутого рівня 

урожайності чи інших природних катаклізмів. 

Розрахунки засвідчують, що у структурі посівних площ чільне місце 

(69,6 %) треба відвести під посів кормових культур для виробництва 

власної продукції тваринництва і птахівництва, що на сьогодні є дуже 

актуальним. У розраховану кормову площу включено також посіви 

зернових для зазначених цілей. 

Таким чином, розрахункова посівна площа та її структура 

показують, що наявні земельні угіддя Львівської області спроможні 
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виробити необхідні обсяги основних видів сільськогосподарської 

продукції, щоб забезпечити власним виробництвом потреби населення у 

продуктах харчування.  

Однак необхідною передумовою задоволення попиту населення в 

продуктах харчування в сучасних умовах є раціональна організація 

елементів інфраструктури певних видів і необхідної кількості для 

забезпечення просування та ефективної реалізації продукції. Від 

організації руху продукції і необхідної для цього кількості елементів 

інфраструктури залежить повнота і стабільність асортименту продукції на 

роздрібних торгових підприємствах, швидкість обігу товарів та їх запасів, 

розмір витрат з доведення продукції до підприємств реалізації тощо.   

Система руху продукції виступає як складний багатоетапний процес 

взаємодії елементів інфраструктури на ринку сільськогосподарської 

продукції. Сюди залучаються суб’єкти господарської діяльності – 

підприємства – виробники, транспортні організації, оптові і роздрібні 

підприємства тощо, які послідовно виконують певні функції і 

різноманітні заходи із забезпечення потреби переробних підприємств, 

оптових і торгових ринків та роздрібної торгівельної мережі в 

сільськогосподарській продукції.  

Гармонізація виробництва, попиту і руху сільськогосподарської 

продукції повинна базуватися на принципах плановості, безперебійності, 

оперативності, технологічності і економічності (рис. 3.1).  

Принцип плановості реалізації продукції передбачає підготовку до 

відправки або завезення її власним транспортом у визначені пункти за 

укладеними угодами, в яких визначено асортимент, кількість і частоту 

завезення.  

Принцип безперебійності полягає в регулярному відповідно до угод 

і домовленостей чи графіка завезенні продукції, які унеможливлюють 
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перебої роботи переробного підприємства або торгівлі певним видом 

продукції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Гармонізація виробництва, попиту і руху сільськогосподарської 

продукції
*
. 

*
 Джерело: власні дослідження автора. 
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бази, 

склади 

зберігання 

продукції 

           С П О Ж И В А Ч І – П О П И Т 
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Принцип оперативності передбачає завезення продукції на оптовий 

ринок, у торгові доми, складські приміщення, торговельну мережу на 

умовах, передбачених угодами, і повинен відповідати динаміці реалізації 

товарів залежно від сезонних та інших коливань.  

Принцип технологічності реалізації продукції передбачає 

застосування новітніх рішень на всіх ланках руху продукції від виробника 

до споживача. Основним напрямом дотримання цього принципу є 

впровадження прогресивних технологічних рішень на транспорті, в 

оптовій і роздрібній торговельній мережі, застосування пакетно-

модульних і контейнерних систем доставки продукції. 

Принцип економічності передбачає мінімізацію грошових і 

людських затрат на організацію сортування й формування партій 

продукції, її завезення і зберігання. В основу досягнення результативності 

дії цього принципу має бути покладено оптимальність використання 

транспортних засобів, механізацію операції завантаження і 

розвантаження, оперативне оформлення документації на відпуск товарів, 

їх оплату та приймання.   

Транспорт – це один з найважливіших елементів інфраструктури 

ринку,  задіяний у виробничу сферу, який тісно взаємодіє з усіма іншими 

елементами ринку сільськогосподарської продукції, здійснює фізичне 

переміщення готової продукції, виконує роль зв’язуючої ланки між 

фазами виробництва і обміну та забезпечує безперервність процесів 

матеріальних потоків.  

Для здійснення руху сільськогосподарської продукції на ринку 

регіонального і локального рівня використовуються автомобільний і 

гужовий транспорт і трактори з причепами. Вони можуть бути власністю 

виробників, споживачів, а також залученими в інших суб’єктів ринку. На 

регіональному рівні для завезення на окремі ринки та в торгову мережу 

оптових партій продукції галузі рослинництва, яка не потребує особливих 
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умов для транспортування, найкраще використовувати транспорт 

середньої потужності (3-5 т). Можуть також використовуватися причепи з 

відкритим кузовом та гужовий транспорт для перевезення сільськогоспо-

дарської продукції до місць формування великих партій. Перевезення 

молока, яєць, птиці, м’яса, продукції овочівництва тощо здійснюється 

спеціально обладнаними транспортними засобами із закритим кузовом 

або наявністю цистерн та холодильних установок.  

Для забезпечення гармонізації руху продукції відповідно до потреб 

споживання необхідно визначити потрібну кількість транспортних 

засобів, яку можна розрахувати за формулою 

аQ
загQ

загА  ,                                                (3.8) 

де  Азаг – загальна кількість транспортних засобів, шт.;  

     Qзаг – загальна кількість продукції, що підлягає перевезенню, т; 

     Qа – продуктивність транспортного засобу. 

Однак при перевезенні в регіоні продукції від виробників до 

споживачів за лінійними маршрутами необхідно врахувати, що вантажі 

переміщуються на неоднакову відстань, різні види транспортних засобів 

мають неоднакову швидкість руху, неоднаковий час навантаження і 

розвантаження окремих видів продукції тощо. За таких умов для 

розрахунку потреби в транспортних засобах використовують добову їх 

продуктивність, яку обчислюють за формулою [75, с. 249]: 

  нрТV60L2

внвКнВ60рмT
aQ




 ,                                  (3.9) 

де  Трм – час роботи автомобіля, год;  

      Вн – вантажопідйомність автомобіля, т; 

      Квнв – коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля; 

      L – середня відстань від місця виробництва до споживача, км;  

      V – середня швидкість руху транспортного засобу, км/год; 
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      Тнр – час простою автомобіля під навантаженням і розвантаженням,     

                хв. 

Використовуючи зазначену методику та фактичні дані показників 

роботи автотранспортних засобів у підприємствах КТ„Его“ та ФГ „Клен“, 

проведено наближені розрахунки кількості транспортних засобів, яка 

необхідна для перевезення сільськогосподарської продукції від 

виробників до споживачів (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Необхідна кількість транспортних засобів для перевезення 

сільськогосподарської продукції у Львівській області  

 

Вид продукції 

Обсяг, що 

підлягає 

перевезенню, т  

Наявність 

транспортних 

засобів, шт.  

Необхідна 

кількість, 

шт.  

Різниця  

(+,-) 

М’ясо і 

м’ясопродукти 
212463,4 

1130 1810 -680 

Молоко і 

молокопродукти 
972724,0 

240 370 -130 

Яйця 742,3 504 810 -306 

Картопля 317415,2 6420 2645 +3775 

Овочі 412127,8 6420 3434 +2986 

Плоди 230382,0 4138 1280 +2858 

 

Як показують наближені розрахунки, для переміщення від 

виробників до споживачів визначеного обсягу сільськогосподарської 

продукції, що підлягає перевезенню, необхідно залучити до 10,5 тис. 

транспортних одиниць. Проте слід врахувати, що одні й ті ж транспортні 

засоби можуть використовуватися на транспортуванні різних видів 

продукції в іншому часі і просторі, та й частина сільськогосподарської 

продукції від виробників до місць реалізації може завозитися гужовим 

транспортом або вивозитися транспортом споживачів. Тому наявна 
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кількість, за винятком  транспорту спеціального  призначення, в 

основному відповідає потребам сільськогосподарських виробників для 

транспортування їх продукції до споживачів. 

Уся продукція сільськогосподарських товаровиробників є 

високоліквідною. Але якщо продукція тваринництва виробляється 

протягом року і її збут, в основному, відбувається на переробні 

підприємства за встановленими зв’язками, то продукція галузі 

рослинництва здебільшого є сезонного виробництва і виробники не мають 

чітко визначеного каналу збуту. Вони можуть реалізувати продукцію на 

оптовий регіональний і локальний ринки, безпосередньо у торгову 

мережу, закладам громадського харчування тощо. Водночас споживання 

сільськогосподарської продукції рослинництва відбувається рівномірно 

протягом року від урожаю до урожаю.  

Виробники можуть передбачити продовження строку реалізації 

продукції, зберігаючи її у за при наявності складських приміщень і в разі 

наявності попиту можуть відправляти у торговельну мережу. Таку 

продукцію, як картопля, овочі, фрукти тощо, споживачі можуть придбати 

безпосередньо у виробників в період або після збирання урожаю на 

повсякденне використання і про запас. Її також можна придбати і в 

торговельній мережі для щоденного споживання. Ціни ж на продукцію 

рослинництва під дією сезонності змінюються залежно від попиту і 

пропозиції. Але до ціни продукції, яку купують споживачі в міжсезоння, 

долучаються не лише витрати, понесені на транспортування, а й витрати 

на зберігання, які несуть виробники, посередники чи організації зі 

складування і зберігання сільськогосподарської продукції тощо. 

Складське господарство є невід’ємною частиною матеріальної бази 

локального оптового ринку. Склад – це допоміжне підприємство, 

основним призначенням якого є зберігання сільськогосподарської 

продукції, що перебуває у сфері обігу. У складах можуть відбуватися 
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сортувально-розподільчі або транзитно-перевалочні операції, і вони 

можуть бути сезонного та довготермінового зберігання.  

Операції транзитно-перевалочного характеру сільськогосподарської 

продукції будь-якого асортименту – а це в основному і призначення 

локального оптового ринку – зводяться до приймання і формування за 

кількістю крупних партій, проведення вибіркової перевірки якості та за 

необхідністю підсортування з наступним відправленням споживачам. 

Зберігання продукції, якщо забезпечуються кількісні і якісні параметри і 

за згодою виробників, може відбуватися протягом тривалого часу. Це є 

дієвим і доцільним заходом утримати продукцію в період обвалу цін на 

неї і реалізувати у більш вигідний міжсезонний період.  

Зміст реалізації продукції найбільш стисло зводиться до того, що 

сільськогосподарський товаровиробник на замовлення оптовика повинен 

відібрати, скомплектувати партію продукції у кількості й асортименті, 

визначених за угодою або достатніх для забезпечення безперебійності 

роботи підприємств торгівлі, підготувати і доставити замовлену 

продукцію власним або найманим транспортом до визначеного пункту 

або ж надати її споживачеві для самостійного вивезення. Як правило, 

процес реалізації завершується оплатою за продукцію готівкою за ціною 

домовленості або за рівнем, який склався на певний момент на 

регіональному ринку сільськогосподарської продукції. В окремих 

випадках, у разі необхідності, можливе документальне оформлення 

купівлі-продажу продукції. 

Роздрібна реалізація сільськогосподарської продукції відбувається в 

мережі найрізноманітніших за видом і форматом та організаційно-

правовою формою підприємств. Проте під час оперативної оцінки 

торговельного обслуговування населення та діяльності закладів 

торговельної мережі беруться до уваги не лише обсяги товарообороту, а й 

надання покупцям найсприятливіших умов для придбання товарів, і 
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найбільший вплив на це має забезпеченість торговельною площею. Проте 

забезпеченість торговельною площею роздрібної мережі не відповідає 

потребі (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Розрахунок потреби в торговельній площі роздрібної мережі 

Львівської області* 

 

Показник 

2007 р. 2015 р. 
Норматив  

2015 р. до 

наявності 

2007 р., % 

н
о
р

м
ат

и
в
 

н
ая

в
н

іс
ть

 

н
о
р

м
ат

и
в
 

потреба в новому 

будівництві з 

урахуванням 

вибуття 

Торговельна площа 

крамниць, тис. кв. м 
811,5 425,6 1089,8 

 

528,0 

 

в 2,6 р. 

у тому числі: 

          міські поселення 
490,7 355,9 658,8 

 

242,9 

 

185,1 

          сільські поселення 320,8 69,7 431,0 285,1 в 6,2 р. 

Торговельна площа на 

1000 осіб населення, кв. м 
317 166 441 Х в 2,7 р. 

у тому числі: 

          міські поселення 
317 230 441 Х 191,7 

          сільські поселення 310 69 431 Х в 6,2 р. 

*
 Розраховано автором на основі даних [89; 121].

 

 

Розрахунки на основі методики “Порядок застосування нормативів 

забезпеченості населення торговельною площею у магазинах” (наказ 

Міністерства економіки України від 02.09.2008р. № 409) показують, що 

населення Львівської області не забезпечене, достатньою мірою 

торговельною площею крамниць. У 2007 р. наявна торговельна площа 

крамниць складала лише 52,4 % до нормативу. 

Особливо низька забезпеченість торговельною площею крамниць у 

сільській місцевості, яка відповідно складає  лише 21,7 %. Перспективні 

розрахунки показують, що у 2015 р. торговельну площу крамниць у 
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цілому в області необхідно збільшити у 2,6 раза, і в тому числі в сільській 

місцевості у 6,2 раза.   

Таким чином, досягнення гармонізації і відповідності виробництва і 

споживання сільськогосподарської продукції населенням за науково 

обґрунтованими нормами споживання на одну особу у Львівській області 

є можливим лише за умови участі різних елементів інфраструктури ринку, 

які забезпечать належні умови постачання і реалізації продукції.    

 

3.2. Розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції 

на локальному рівні 

 

У ринкових умовах кожен виробник сільськогосподарської 

продукції стає рівноправним учасником аграрного бізнесу як 

підприємець. Підставою для його ініціативної підприємницької діяльності 

є нормативно-правові акти чинного законодавства України, і зокрема 

Господарський кодекс України, положення якого встановлюють і такі 

принципи, як:  

 вільний вибір виду діяльності; 

 залучення на добровільних засадах для здійснення 

підприємницької діяльності свого майна і коштів фізичних та 

юридичних осіб; 

 на свій розсуд формування програми діяльності; 

 можливість наймання працівників; 

 вільне розпорядження прибутком, що залишається після сплати 

обов’язкових платежів згідно з чинним законодавством; 

 вільний вибір каналу просування продукції до споживача. 

Сільськогосподарські товаровиробники, як учасники агробізнесу, у 

якому окремі галузі тісно пов’язані між собою, визначають, з одного боку, 

рівень розвитку галузей виробництва засобів виробництва, а з іншого – 
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організаційно-правових структур з переробки продукції та задають 

основні параметри формування і функціонування інфраструктури ринку 

сільськогосподарської продукції. 

Серед принципів підприємницької діяльності особливе місце 

посідає вільний вибір способу й каналу просування продукції до 

споживача. Це означає, що кожний виробник сільськогосподарської 

продукції, як і кожний її покупець, може незалежно обирати вигідний та 

прийнятний для нього спосіб і елемент інфраструктури, за допомогою 

якого здійснюватиметься реалізація продукції. Цей процес можна 

розглядати і звести до простої контактної операції товарно-грошових 

відносин між виробниками сільськогосподарської продукції і 

споживачами  за умови  збуту продукції безпосередньо, а можна 

розглядати як явище на ринку сільськогосподарської продукції, в процесі 

якого відбувається розподіл і збут продукції через багатоканальну 

систему, адаптовану до оптового ринку. В будь-якому разі основними 

критеріями, що визначатимуть дії виробників, мають стати оптимальне 

співвідношення між якістю продукції та рівнем ціни і надійність 

партнерів та зручний вид оплати за продукцію. 

Трансформаційні процеси, що відбулися в аграрній сфері, 

спричинили значну диференціацію виробників за розмірами угідь, фор-

мою власності та рівнем забезпеченості матеріально-технічними ресурса-

ми, що породило великі відмінності в обсягах виробництва ними сільсько-

господарської продукції, а відтак це зумовлює й різні обсяги та форми її 

реалізації. Внаслідок цього реалізація продукції сільськогосподарських 

підприємств Жовківського району Львівської області характеризується 

неупорядкованою і нестабільною динамікою обсягів за окремими 

каналами (рис. 3.2).  

Дані графіка свідчать, що у 1990 р. майже всю продукцію 

сільськогосподарські підприємства реалізовували переробним підприєм-
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ствам. У 2007 р. за таким каналом реалізовано лише 20 % від загального 

обсягу. Вагоме зменшення обсягу збуту продукції переробним 

підприємствам зумовлене розривом певних установлених взаємостосунків 

між виробниками та переробними підприємствами, що мали місце 

відповідно до вимог планової економіки, та втратою партнерської довіри з 

боку сільськогосподарських товаровиробників.  
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Рис. 3.2. Канали реалізації продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Жовківського району Львівської області
*
  %.  

 
*
 Розраховано автором на основі даних [112]. 

 

Прикро, але в умовах переходу до ринкової економіки переробні 

підприємства стали на шлях здирництва, диктували (і диктують) 

неприйнятні умови і низькі ціни сільськогосподарським виробникам, що 
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зумовило зменшення кількості реалізації за цим каналом і відповідно 

скорочення виробництва сільськогосподарської продукції. 

Намагання крупних сільськогосподарських підприємств органі-

зувати міні-переробні підприємства сільськогосподарської продукції у 

власному господарстві, що сприяло б скороченню безробіття, зменшенню 

витрат і втрат, улагодженню сезонних коливань та вирішенню багатьох 

соціальних проблем на селі, на жаль, у багатьох випадках не довели свою 

життєздатності у конкурентній боротьбі з великими переробними 

підприємствами, внаслідок чого реалізація сільськогосподарської 

продукції стала нестабільною і зумовлює дисбаланс попиту і пропозиції 

на всіх рівнях ринку. Судячи з того, що останнім часом відбувається 

вирівнювання товарно-грошових відносин між виробниками та 

переробними підприємствами, поступово зникнуть ці негативи і даний 

канал реалізації стане привабливим.  

Досить непрактичною є  реалізація продукції в рахунок оплати 

праці, яка є вимушеною і водночас надзвичайно соціально шкідливою, 

оскільки, наприклад, ціна, за якою власники сільськогосподарських 

підприємств Жовківського району у 2005 р. реалізували зерно в рахунок 

заробітної плати своїм працівникам, є на 57,8 грн вищою за 1 тонну, ніж 

на ринку, та на 169,2 грн вищою, ніж переробним підприємствам.  

Строкатим за кількістю є збут продукції на торговому ринку. У 2007 

році підприємствами Жовківського району продукції було реалізовано на 

2,9 відсоткового пункту більше, ніж у 2001 р., і на 6,4 пункту менше, ніж 

у  2003 р. Такі коливання в динаміці реалізації продукції на торговому 

ринку зумовлюються потребою обігових коштів для здійснення 

господарської діяльності сільськогосподарськими товаровиробниками, з 

одного боку та відсутністю сталих і надійних партнерів-заготівельників – 

з іншого. За таких умов сільськогосподарські товаровиробники змушені 

продавати свою продукцію навіть за дещо заниженими цінами. У 2005 р. 
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ціна 1 т зерна, що реалізоване на торговому ринку, була на 148,1 грн 

нижчою, ніж переробним підприємствам [83, с.284].  

На фоні загальних обсягів реалізованої продукції простежується 

зростання частки „за іншими каналами“. У 2007 р. вона була на 32,5 

пункту вищою, ніж у 2001 р. В основному „за іншими каналами“ означає, 

переважно, реалізацію продукції комерційним структурам і всіляким 

випадковим посередникам. Відносини, що складалися між виробниками і 

посередниками, були непростими. Посередники, користуючись тим, що 

виробники сільськогосподарської продукції не мають досвіду в 

комерційній діяльності і у них бракує часу на здійснення операцій з 

реалізації продукції, намагалися в різний спосіб зменшити кількість, 

занизити її якість, ціну і в такий спосіб придбати продукцію дешевше, 

через що у багатьох випадках виробники ставали ошуканими. Проте, 

незважаючи на значні недоліки у відносинах між названими суб’єктами 

ринку, виробники сільськогосподарської продукції змушені були 

здійснювати реалізацію частини виробленої продукції саме через них.  

З розвитком ринкових відносин відбувалося скорочення кількості 

випадкових посередників, які займалися експортними операціями або ви-

конували функції лише купівлі та продажу продукції переробним під-

приємствам. Скороченню посередників сприяло утворення вертикально 

інтегрованих структур, що безпосередньо займалися заготівлею і перероб-

кою продукції та відправляли її внутрішнім споживачам або на експорт. 

На ринку сільськогосподарської продукції відсутні тривалі і 

стабільні зв’язки між її виробниками і споживачами, і дійсність засвідчує, 

що існуючі канали реалізації продукції сільського господарства не 

формують співвідносну структуру рівності попиту і пропозиції та визна-

чення узгоджених ринкових цін, які стали б надійним джерелом форму-

вання сталого і вигідного доходу для її виробників. Водночас більшість 

виробників не має достатніх навичок у пошуку вигідних каналів збуту 
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своєї продукції, а мережа посередницьких структур, яка б забезпечувала 

достатню прозорість, надійність і порядність у відносинах із товаровироб-

никами, а відтак і гарантувала їм вигідність, поки що відсутня. 

Через це всі суб’єктивні негативи, що супроводжують реалізацію 

продукції сільськогосподарськими товаровиробниками, – а це заниження 

якості продукції, її обсягів, ціни при закупівлі, диктування умов оплати, 

вимагання давальницьких засад співпраці тощо, – які мали і мають місце 

у відносинах між сільськогосподарськими підприємствами, посередни-

цькими структурами, підприємствами з переробки сільськогосподарської 

продукції та іншими каналами реалізації, спричинили певний спад 

виробництва основних видів продукції та зумовили його переміщення у 

сектор господарств населення, що стали, по суті, основними виробниками 

картоплі, овочів, молока та інших видів продукції.   

Господарства населення в ринкових умовах набули повноправної 

чинності господарювання. У нинішніх умовах господарювання вони є не 

лише основою матеріального добробуту сільського жителя, а й 

виступають певною мірою як товарне господарство. Грошові доходи від 

реалізації продукції стали основними доходами у багатьох господарствах 

населення. Тому вони націлені не скорочувати обсяги виробництва та 

реалізації продукції, а підвищити рівень товарності.  

Однак на рівень товарності продукції у господарствах населення 

негативний вплив має цілий спектр чинників, серед яких найсуттєвішими 

є: обмежена доступність до ринків збуту; відсутність відповідної 

інформації про попит і пропозицію та ціну на окремі види продукції; 

слабка забезпеченість транспортними засобами; відсутність пунктів 

заготівлі, складських приміщень, сховищ тощо.  

Частина продукції, що виробляється у господарствах населення, 

набуває товарної форми, але продаж її дрібними партіями переробним 

підприємствам чи реалізація оптовикам пов’язані також із складнощами 
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організаційного і фінансово-економічного характеру. Обставини, в яких 

опинилися господарства населення, та й невеликі фермерські, потребують 

співпраці зі споживачами сільськогосподарської продукції на умовах 

еквівалентності та взаємовигідного обміну. Взаємовигідна співпраця мала 

б забезпечити надійність обміну та зменшення трансакційних витрат 

виробників і одержання заслуженої винагороди.  

Тому нині в Україні доцільно розвивати надійну інфраструктуру 

ринку сільськогосподарської продукції, покликану забезпечити прозору і 

стабільну систему вільного просування продукції, знизити цінові ризики 

шляхом формування реальних цін і тим самим сприяти збільшенню 

доходів аграрних підприємств всіх організаційно-правових структур і 

форм власності.  

Визначальним завданням інфраструктури, як зазначено в Указі 

Президента України від 6 червня 2000 р. №767 „Про заходи щодо 

забезпечення формування та функціонування аграрного ринку“ [97], є 

безперебійне забезпечення функціонування аграрного ринку, яке дало б 

змогу різним сільськогосподарським товаровиробникам об’єднати свій 

товар у великі партії для зберігання і продажу шляхом прозорого 

просування сільськогосподарської продукції від товаровиробника до 

споживача, використовуючи різні її елементи. Такими структурними 

одиницями можуть бути  товарні біржі, агроторгові доми, аукціони, 

збутові кооперативи тощо.  

За кордоном, як засвідчує світова практика, біржі є основною 

простою і класичною структурою узгодження відповідності попиту і 

пропозиції, формування ринкових цін, навколо яких відбувається 

узгодженість взаємозв’язків і дій між виробниками і споживачами.  

У нашій країні з метою формування і дії біржового механізму була 

прийнята низка урядових постанов, проте нині через цю систему здійс-

нюється мізерна частина угод з реалізації сільськогосподарської продук-
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ції. Основною причиною недостатньої зацікавленості біржовою торгівлею 

сільськогосподарських товаровиробників є труднощі у зберіганні готової 

продукції, не гарантована щодо порядності поведінка партнерів з торгів та 

надання переваг чиннику термінового одержання готівкових грошей. 

Виходячи з природи ринкової економіки, на всі елементи 

інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції покладаються 

важливі функції: опосередкувати взаємини економічних суб’єктів і 

забезпечити безперебійність господарських зв’язків і руху продукції та 

фінансових ресурсів, а також регулювання їх потоків та здійснення при 

цьому фінансового і правового контролю.  

Функціонування інфраструктури, як і самого ринку, є стихійним 

через анархічний характер в організації структурних підрозділів і їх 

роботи. І як такої підпорядкованості в рамках сукупності всіх видів 

елементів ринкової інфраструктури, щоб складалася між ними певна 

залежність чи підлеглість, немає. Їх функціонування нормативно 

забезпечує чинне законодавство країни відповідно до ринкових відносин і 

відповідно регламентує поведінку і діяльність інституційних елементів 

інфраструктури, як і всіх господарюючих суб’єктів. Ринкова 

інфраструктура Львівської області на ринку сільськогосподарської 

продукції може бути представлена за такою структурою організаційно-

технологічних елементів (рис. 3.3). 

У структурі каналів реалізації сільськогосподарської продукції в 

останні роки з’явилися нові елементи інфраструктури – оптові 

продовольчі ринки, метою яких є покращання зручності та умов і 

прискорення просування продукції фермерських та господарств 

населення до роздрібної торгівлі і зменшення тіньового сектора 

товароруху. На таку торгову мережу в сучасних умовах покладається 

завдання щодо забезпечення динамічної рівноваги сукупного попиту і 
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пропозиції, організації господарських зв’язків, створення раціональної 

системи товаропросування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Структура регіонального ринку сільськогосподарської 

продукції. 
*
 

 

*
 Джерело: власні дослідження автора. 
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Оптові ринки сільськогосподарської продукції являють собою 

структуризовані організаційно-правові форми, основним завданням яких є 

формування оптових партій сільськогосподарської продукції до реалізації.  

На відміну від інших об’єктів інфраструктури, оптовий ринок на засадах 

взаємодії і співпраці залучає значну кількість фізичних та юридичних осіб 

різних організаційно-правових форм, таких як: сільські товаровиробники, 

посередники, підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, 

мережа торгових ринків, підприємств роздрібної торгівлі тощо, діяльність 

яких спрямована на задоволення інтересів кожного.  

Але оптові ринки, які набули статусу регіональних, поки що не 

розглядаються як суб’єкти купівлі-продажу сільськогосподарської 

продукції і можливої промислової переробки її частини з певних причин, 

а лише як місце, де зустрічаються продавці і покупці, вирішуючи свої 

завдання і досягаючи мети в результаті формування взаємовигідної ціни 

на основі попиту і пропозиції.  

Великі оптові ринки, які розташовані зазвичай в обласних центрах, 

відіграють значну роль у забезпеченні населення регіону продукцією 

власного виробництва і надають можливість реалізувати завезену з інших. 

Вони стимулюють поліпшення якості сільськогосподарської продукції, 

запроваджуючи її сортування і пакування, створюють умови простого і 

дешевого моніторингу попиту і пропозиції, забезпечують рівноправний і 

спрощений доступ виробників до можливого і близького контакту зі 

споживачами та розширення робочих місць.  

Однак мережа оптових ринків сільськогосподарської продукції в 

Україні поки що є недостатньою. Найбільш вираженим представником 

цієї сфери в інфраструктурі товарного ринку на сьогодні у Львівській 

області є гуртовий продуктовий ринок „Шувар“ у м. Львові, який активно 

співпрацює як з великими, так і з дрібними виробниками, у тому числі 

господарствами населення, здійснюючи цілодобово торгівлю сільськогос-
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подарською продукцією. Нині він набув статус регіонального аграрного 

центру (РАЦ). Це один з небагатьох в Україні оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, який діє у величині багатофунк-

ціонального логістичного комплексу, що поєднує виробничий, 

складський, торговельний та офісний формат. Його територія сягає  понад 

20 га. Основними функціями центру є: створення національної системи 

моніторингу ринків сільськогосподарської продукції; удосконалення 

чинних каналів збуту продукції; активізація ринкових механізмів гуртової 

торгівлі; стимулювання процесу кооперації та асоціювання виробників; 

формування ціни тощо [115, с. 115]. 

Система регіональних оптових ринків має опиратись на розвинену 

мережу локальних оптових ринків у сільській місцевості, де виробляється 

сільськогосподарська продукція і формуються первинні ланки її заготівлі, 

збуту та руху до торгової мережі регіональних і національних ринків. Їх 

створення збумовлене багатогалузевим характером діяльності 

підприємств і організацій регіону, різноманітними формами їх власності, 

масштабністю виробництва та високою розосередженістю їх на території і 

необхідністю наближення споживачів сільськогосподарської продукції до 

її виробників.  

Локальні оптові ринки, як інфраструктурні елементи ринку 

сільськогосподарської продукції, мають стати у сільській місцевості 

визначальною базою запровадження ефективної співпраці виробників і 

споживачів та засад вільного і прозорого ціноутворення на ґрунті дії 

ринкового механізму, складовими якого є попит і пропозиція, ціна та 

конкуренція. Їх діяльність сприятиме вирішенню проблеми відповідності 

стандартів та сертифікації якості продукції європейським і світовим 

нормам та зняттю перешкод у просуванні сільськогосподарської 

продукції на загальнонаціональному ринку і виходу на зовнішній. 
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Вибір і створення організаційної правової форми локального 

оптового ринку сільськогосподарської продукції повинен відбуватися в 

рамках чинного законодавства. Вони можуть формуватися на території  

підприємств будь-якої форми власності, фермерських господарств, 

закупівельних організацій тощо, які володіють виробничою базою, 

придатною для зберігання продукції і організації її купівлі-продажу, і 

дають згоду. Створення такого локального оптового ринку має 

відбуватися без додаткових капітальних вкладень і його організаційно-

функціональна структура може мати такий вигляд (рис. 3.4). Діяльність 

локальних оптових ринків повинна регламентуватись Статутом і 

положеннями про оптову торгівлю та іншими нормативними 

документами, що визначають діяльність підприємств. 
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Рис. 3.4. Організаційно-функціональна  структура оптового локального 

ринку сільськогосподарської продукції
*
. 

*
 Джерело: власні дослідження автора. 
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Держава не повинна втручатися у функціонування чи організацію 

зазначених ринків. Підставою для їх організації є рішення засновників, в 

основу якого покладено раціональне поєднання місця виробництва і 

концентрації продажу сільськогосподарської продукції та доцільний 

напрям і мінімізація трансакційних витрат на її просування з урахуванням 

рівномірного і достатнього забезпечення продовольчими товарами 

населення міст і сіл.   

Локальні оптові ринки сільськогосподарської продукції, які 

забезпечені в повному обсязі засобами для здійснення купівлі-продажу 

сільськогосподарської продукції, мали б функціонувати на постійній 

основі. Їх завданням є: 

 організація продажу продукції відповідно до встановлених 

правил торгівлі; 

 дотримання вимог якості продукції і відповідного асортименту; 

 дослідження та маркетинговий аналіз ринків збуту; 

 формування замовлень на сільськогосподарську продукцію із 

виробниками та укладення відповідних угод; 

 формування великих партій і їх реалізація споживачам; 

 встановлення рівня взаємовигідних цін, виходячи з попиту і 

пропозиції та кон’юнктурних міркувань, улагодження 

протистояння інтересів товаровиробників певного виду 

продукції і даного регіону; 

 прозорість товарно-грошових відносин та доступність до 

ринкової інформації всіх суб’єктів цього ринку. 

Базовими принципами організації оптових локальних ринків 

сільськогосподарської продукції мають бути: 

 рівномірне розосередження в регіоні з урахуванням природних 

умов і комунікацій; 
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 дотримання раціональних розмірів і надходження відповідного 

обсягу та асортименту продукції; 

 доступність споживачів до купівлі-продажу продукції; 

 оптимальна забезпеченість потреб виробників;  

 врахування потужності сировинної зони відповідно до наявних 

підприємств з переробки сільськогосподарської продукції; 

 природне тяжіння сільськогосподарських виробників до даного 

населеного пункту, з урахуванням його соціально-економічного 

розвитку та наявної транспортної мережі.  

Принцип рівномірності розосередження локальних оптових ринків 

сільськогосподарської продукції зводиться до розміщення ринку терито-

ріально, і його формат повинен відповідати рівню концентрації окремих 

видів продукції у сировинній зоні, з розрахунку розвитку внутріш-

ньовидової конкуренції між сільськогосподарськими товаровиробниками. 

Формат локального оптового ринку сільськогосподарської 

продукції характеризується сукупністю організаційних і технологічних 

ознак. Зокрема місцем розташування, наявністю складів, тари, місця 

зважування продукції, спеціалізацією, розміром торговельної і сировинної 

площі, характером обслуговування тощо. Такий підхід максимально 

сприяє не лише виробництву однотипної продукції, а й дозволяє 

збільшувати кількість потенційних покупців і врахувати їх потреби за 

окремим асортиментом продукції. Місце розміщення локального оптового 

ринку слід вибирати ретельно і зважено. Раціональний вибір місця 

розташування забезпечує йому тривалу конкурентну діяльність стосовно 

інших суб’єктів ринку. Такі ринки створюються у місцях, де зручно 

зустрічатися покупцям і продавцям. 

У с. Артасів Жовківського району Львівської області протягом 

періоду збирання картоплі та овочевої продукції функціонує стихійний 

локальний ринок з їх реалізації.  
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Уже кілька років поспіль з навколишньої території у межах до 10 

кілометрів сільськогосподарські товаровиробники (а це фермерські і 

господарства населення) власним транспортом завозять продукцію у 

визначене місце біля господарських будівель місцевого фермера Вовкуна 

Андрія Васильовича. Місце розташування стихійного оптового ринку 

зумовлене наявністю високотоннажної ваги, яку надає її власник для 

користування сільським товаровиробникам безкоштовно.  

Невеликі партії сільськогосподарської продукції з ринку вивозяться 

споживачами малотоннажними автомобілями для потреб санаторіїв, 

закладів громадського харчування та з метою подальшої роздрібної 

реалізації. Формуються також великі партії окремих видів 

сільськогосподарської продукції для постачання на оптовий регіональний 

ринок „Шувар“ та в інші регіони України. Зокрема сільськогосподарська 

продукція таких видів, як капуста, морква, картопля, вивозиться в 

Одеську, Миколаївську, Закарпатську, Вінницьку та інші області.  

За багаторічну співпрацю встановилися контакти споживачів з 

інших регіонів з місцевими товаровиробниками і здійснюються 

узгоджувальні домовленості в часі на предмет формування великих партій 

сільськогосподарської продукції і їх вивезення. Ціна на продукцію 

визначається на рівні ринкової з урахуванням її якості, а розрахунки 

здійснюються готівкою. Можливі відхилення від ринкової ціни за 

взаємною згодою сторін, особливо у період, коли пропозиція значно 

переважає попит. Протягом періоду торгів щорічний загальний обсяг 

різноманітної продукції, що реалізується на стихійному локальному 

ринку, сягає понад 6 тисяч тонн. Великим недоліком у діяльності такого 

ринку є щоденне очікування покупців власниками господарств населення, 

які мають незначні обсяги продукції до реалізації.   

Під місцем розташування локальних ринків сільськогосподарської 

продукції слід розуміти вибрану точку окремого регіону, де є відповідні 
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сприятливі умови для облаштування і здійснення торговельних операцій. 

Регіон його функціонування визначається параметрами частини певної 

території, а його масштаби зумовлюються достатньою постачальницько-

реалізаційною можливістю сільськогосподарських товаровиробників і 

перспективами розвитку. Опанування локальними ринками території 

залежить від природних умов та комунікаційного забезпечення.  

Створення локального оптового ринку сільськогосподарської 

продукції на території кожного окремого регіону має узгоджуватись з 

доступністю встановлення його прямих зв’язків із виробниками 

сільськогосподарської продукції і її споживачами. Вибираючи місце 

розташування ринку, необхідно врахувати наявність і стан навколишньої 

дорожньої мережі. Перевагу слід надавати тим місцям, які розміщені на 

магістральних шляхах або на незначній відстані від них, де є можливість 

використання всіх наявних видів транспорту виробників. Враховувати 

слід також транспортні витрати, які понесуть виробники на доставку 

продукції на ринок, і витрати на транспортування продукції споживачам.  

З позиції виробників і споживачів транспортні витрати можна 

поділити на дві групи: 

 транспортні витрати, пов’язані з доставкою продукції на ринок – 

це витрати сільськогосподарських товаровиробників; 

 транспортні витрати, пов’язані з доставкою продукції споживачам. 

Розмір транспортних витрат може суттєво змінюватися залежно від 

місця розташування ринку на обслуговуваній території. Розміщення 

ринку на периферії сировинної зони є нераціональним, оскільки 

транспортні витрати зустрічних перевезень сільськогосподарської 

продукції виробниками на ринок призведуть до збільшення сукупного 

значення транспортних витрат (рис. 3.5) і раціональним, який виключає 

односторонній приток продукції на ринок від виробників, а сукупні 

транспортні витрати на вивезення продукції споживачам зменшуються.  
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          а ) нераціональний                         б) раціональний  

                                                                                                      

 - потоки продукції товаровиробників; 

                                            - потоки продукції споживачам. 

 

Рис. 3.5. Варіанти розміщення центру оптового локального ринку 

сільськогосподарської продукції
*
 . 

*
 Джерело: власні дослідження автора. 

 

Транспортні витрати виробників сільськогосподарської продукції на 

доставку її на локальні оптові ринки можуть слугувати підставою для 

визначення території ринку. Критичну відстань, на яку доцільно довозити 

продукцію товаровиробниками на ринок, можна розрахувати за 

допомогою графічно-математичного методу  (рис. 3.6).  

Використавши вихідні дані за умов, наприклад, ціна на оптовому 

ринку картоплі – 90 грн/ц, собівартість виробництва 1 ц – 75 грн та  

витрати 1,5 грн на кілометр транспортування одного центнера до ринку – 

одержимо точку перетину прямих суми сукупних витрат на виробництво і 

реалізацію і оптової ціни, що відображатиме для виробника рівень 

беззбитковості виробництва і реалізації цієї продукції. Це буде критична 

відстань, на яку може доставляти сільськогосподарський виробник свою 

продукцію на локальний оптовий ринок, що забезпечить йому 

прибутковість. Отже, сумарні витрати на виробництво і транспортування 
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продукції не повинні перевищувати рівень оптової ціни на одиницю 

продукції.  

75 75

90

75 75

9391,5
90

88,587

85,584
82,58179,57876,5

90

90

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 км

грн.

Собівартість продукції

Сумарні витрати на виробництво і транспортування

Оптова ціна продукції на локальному ринку

 

Рис. 3.6. Визначення критичної відстані на доступність постачання 

продукції на локальний оптовий ринок товаровиробниками
*
. 

*
 Джерело: власні дослідження автора. 

 

Виходячи з територіальної доступності виробників до місця 

розташування локального оптового ринку, усю територію можна поділити 

на чотири зони:  

 зона недоступності – територія, де собівартість і транспортні 

витрати виробників на одиницю продукції перевищують ринкову 

ціну;  

 зона ризику – територія, де собівартість і транспортні витрати 

виробників на одиницю продукції будуть рівними або вищими за 

ринкову ціну; 

 зона сприятливості – територія, де собівартість і транспортні 

витрати виробників на одиницю продукції будуть нижчими від 

ринкової ціни;  
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 зона надійності – територія, де собівартість і транспортні витрати 

виробників на одиницю продукції будуть значно нижчими за 

ринкову ціну (рис. 3.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Версії зон постачання продукції сільськогосподарськими 

виробниками на локальний оптовий ринок
*
   

*
 Джерело: власні дослідження автора. 

 

Формат кожного окремого оптового локального ринку 

сільськогосподарської продукції не може слугувати як стандарт і бути 

обраним для усіх варіантів їх організації на регіональному рівні, оскільки 

не враховує реальної кількості населення і домогосподарств, що 

знаходяться у межах його діяльності та забезпеченості транспортом 

виробників і споживачів. Використання певного формату як зразка також 

ускладнюється природними умовами окремої території, оскільки 

передгірська чи гірська зона як комунікаціями, так і за кількістю 

населення значно відрізняються від території зон полісся чи лісостепу. 
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Вибираючи місце розташування локального оптового ринку, необхідно 

врахувати сировинну зона сільськогосподарської продукції, наявність 

підприємств з її переробки тощо. 

Локальні оптові ринки мають створюватися шляхом добровільного 

об’єднання господарств населення та інших організаційно-правових 

структур, що є виробниками сільськогосподарської продукції, на основі 

договірних відносин. Виробники зберігають свою господарську 

самостійність та юридичну відокремленість. Але вибір взаємовідносин 

зумовлюється можливістю кожного з виробників маневрувати своєю 

діяльністю, що дає шанс ефективніше здійснювати кожному свою 

господарську діяльність.  

Адміністрація ринку може формуватися з числа фермерів, 

приватних підприємців або навіть керівників сільськогосподарських 

підприємств, діяльність яких відбувається на даній території і вони є 

учасниками ринку. Прерогативу у формуванні адміністрації мають особи, 

які надали місце під розташування ринку.   

Економічні відносини між виробниками і адміністрацією мають 

відбуватися на основі укладених попередньо узгоджених договорів, в 

яких чітко обумовлені всі організаційно-економічні питання щодо 

термінів та умов постачання продукції виробниками, її якості, обсягів, 

асортименту, певної черговості тощо, а встановлення цін відбувається на 

основі ринкових, що склалися на конкретний момент.  

Для успішного функціонування локального ринку його 

адміністрація повинна здійснювати моніторинг ринкових цін, рівня 

попиту і пропозиції на окремі види продукції, визначати канали реалізації 

та впорядковувати збутову діяльність, передбачити розрахункові схеми. 

На нашу думку, серед багатьох питань, які повинні бути чітко викладені у 

договорах, важливе місце мають посідати питання розподілу кінцевих 

економічних результатів діяльності суб’єктів локального ринку, з 
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оптимальним поєднанням їх інтересів. Аналогічні договори укладаються 

адміністрацією локального ринку із споживачами сільськогосподарської 

продукції.  

Для сільськогосподарських виробників ефективність функціону-

вання локального оптового ринку мала б означати забезпечення 

гарантованого збуту їх продукції, узгодження взаємоприйнятного рівня 

збутових цін, а для інших суб’єктів – споживачів, з якими укладаються 

угоди, гарантоване постачання у визначений строк необхідної кількості 

продукції, особливо це важливим є для забезпечення сировиною 

переробних підприємств.  

Модель можливої організації та механізму взаємовідносин на 

локальному оптовому ринку сільськогосподарської продукції подано на 

схемі (рис. 3.8).   

Раціональна організація та оптимальне поєднання діяльності 

виробників і оптового ринку може забезпечити реалізацію всієї продукції, 

а умовне встановлення і закріплення зон за локальними оптовими 

ринками дасть змогу зберігати частину продукції в місцях виробництва, 

зокрема із зон недоступності і ризику, і одержувати її в міру необхідності. 

Умови, які сприятимуть успішному функціонування локального 

оптового ринку, є такі: 

 приміщення, які надані для складування продукції і її обробки 

використовуються виключно за призначенням; 

 формування крупних партій продукції згідно замовлення 

споживачів; 

 усі витрати з доставки продукції на оптовий ринок несуть 

виробники; 

 ціна на всі види продукції оптового локального ринку 

встановлюється на рівні ринкової у конкретний момент; 
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Рис. 3.8. Організація та механізм взаємовідносин на локальному оптовому ринку
*
. 

*
 Джерело: власні дослідження автора. 
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 комісійний збір використовується на утримання складських 

приміщень та витрат з організації робіт на локальному ринку; 

 функціонування локального ринку є безприбутковим. 

Усі операції, пов’язані з формуванням великих партій та 

організацією  реалізації продукції, мала б здійснювати група найманих 

осіб, за певну винагороду, з числа жителів населеного пункту, де 

розміщений оптовий ринок. Вони мали б забезпечити створення належних 

організаційних умов для проведення оптових зручних торгів за участі 

споживачів та  товаровиробників сільськогосподарської продукції.  

Адміністрація локального оптового ринку повинна володіти 

ринковою ситуацією стосовно цін і запитів споживачів сільськогос-

подарської продукції, які можуть бути партнерами оптового ринку, 

здійснювати контроль за якістю поставленої продукції виробниками та 

дотриманням правил торгівлі. У разі необхідності окремим 

сільськогосподарським виробникам на їх замовлення можуть надаватися 

транспортні послуги та торгова техніки для здійснення операцій 

навантажувально-розвантажувального характеру.  

Модель зв’язків, що  формуються на оптовому локальному ринку, 

відображає взаємозалежну систему відносин, націлену на задоволення 

однаковою мірою інтересів сільськогосподарських товаровиробників, 

споживачів і працівників ринку (рис. 3.9). Адміністрація повинна 

забезпечити рівноправність усіх товаровиробників і споживачів, їх 

мінімальний ризик, доступність кожному із учасників до інформації щодо 

ціни і якості продукції.  

У процесі розробки організаційно-економічного механізму 

функціонування локального оптового ринку сільськогосподарської 

продукції важливим є пошук узгодження економічних інтересів 

виробників і споживачів шляхом врегулювання цінової політики. В 

окремих ситуаціях допускається можливе відступлення від ринкової ціни.  
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На основі домовленостей та угод між адміністрацією ринку, 

виробниками та споживачами на окремі види продукції можливе 

формування ціни на перспективу, як сталої, на основі ринкової ціни в 

певний момент. Варіант можливого розв’язання зазначеного питання 

може коливатися в досить широкому діапазоні від встановлених за 

домовленостями та нижчих відносно цін конкурентів на ринку 

сільськогосподарської продукції, а також із врахуванням обсягів 

реалізованої продукції і понесених оптовим ринком витрат, пов’язаних з 

організацією заготівлі і реалізації продукції.  

Загалом, у договорах доцільно передбачити й захистити інтереси 

кожного з партнерів локального оптового ринку та виробити юридично-

правові наслідки відповідальності за невиконання або неповне виконання 

умов співпраці.  

 У будь-якому разі, оплата за поставлену продукцію 

сільськогосподарськими товаровиробниками на локальний оптовий ринок 

відбудеться лише тоді, коли здійсниться безпосередній процес її продажу 

за готівку споживачам. Адміністрація оптового ринку повинна 

забезпечити розрахунки із сільськогосподарськими товаровиробниками в 

день реалізації їх продукції, реквізувавши не більше ніж 1,5 – 2 % від 

виручки кожного виробника, як кошти, сплачені за послуги локального 

ринку та на оплату його працівникам.  

Оптові ринки мають стати не лише елементом інфраструктури 

ринку сільськогосподарської продукції, а й первинною ланкою і 

організаційно-технологічною одиницею економіки держави. На 

регіональному рівні оптові ринки повинні перерости в аграрні центри, де 

покупці і продавці зможуть купити чи продати продукцію, провести 

розрахунки та одержати кредит, мати повну інформацію про ціни, попит 

та пропозицію на продукцію.  
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Рис. 3.9. Економічний механізм взаємовідносин на локальному аграрному ринку
*
. 

 

*
 Джерело: власні дослідження автора. 
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Проте формування мережі оптових ринків на регіональному і 

локальному рівнях зіткнулося з рядом проблем, таких як: 

 відсутність необхідного законодавчого і нормативно-правового 

регулювання; 

 відсутність готових управлінських рішень, а також необхідних 

матеріальних і людських ресурсів; 

 недостатня увага до цієї проблеми з боку усіх гілок влади. 

Локальні оптові ринки сільськогосподарської продукції мають 

працювати на громадських засадах, мати статус безприбуткових, але їх 

створення потребує державної підтримки, зокрема у забезпеченні 

нормативно-правовою базою. Потрібно прийняти Закон України „Про 

оптові ринки“, який би своїми положеннями регламентував певні функції 

ринку, що не регулюються ринковим середовищем, наприклад, 

недопущення монопольної ціни на імпортні фрукти. 

 Таким чином, формування оптових ринків на регіональному та 

локальному рівнях, як елементів інфраструктури, є доцільним. Для 

сільськогосподарських виробників ефективність функціонування 

локального оптового ринку мала б означати забезпечення гарантованого 

збуту їх продукції та узгодження взаємоприйнятного рівня збутових цін, а 

для інших суб’єктів – споживачів, з якими укладаються угоди, 

гарантоване постачання у визначений строк певного обсягу продукції 

відповідного асортименту і якості.  

 

3.3. Формування інформаційної служби локального ринку 

       сільськогосподарської продукції 

 

Через недостатній рівень інформаційного забезпечення рух 

сільськогосподарської продукції в Україні продовжує залишатись 

закритою сферою економіки, що унеможливлює формування системи 

продовольчого і цінового моніторингу на ринку продовольчих товарів, 
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який передбачає збір, аналіз і поширення інформації споживачам і 

виробникам на внутрішньому та зовнішньому ринках. Така ситуація на 

ринку сільськогосподарської продукції виключає розробку перспективних 

параметрів науково обґрунтованого і реалістичного прогнозу 

переміщення продукції і формування цін на основні її види. Відповідно є 

відсутньою єдина інформаційна база про умови функціонування 

учасників ринку сільськогосподарської продукції. Розосередженість 

інформації та неуніфікованість суттєво ускладнює системні аналітичні 

дослідження поведінки як споживачів продовольчих товарів, так і  

товаровиробників, обмежує ступінь її доступності.  

Ефективний же розвиток сільськогосподарського виробництва 

можливий лише за умови прийняття товаровиробниками оптимальних 

управлінських рішень. Раціональне інноваційне рішення, яке є підставою 

у розв’язанні різних протиріч, що виникають при спробі послідовного 

нарощування можливостей агробізнесу, як правило, впроваджується з 

осторогою. Тому для впровадження нових технологій вибору 

пріоритетних цілей господарської діяльності, а також методів ринкового 

характеру задля того, що виробляти і кому реалізувати продукцію, 

сільськогосподарські виробники потребують допомоги.  

Крупному сільськогосподарському підприємству, де працює велика 

кількість спеціалістів, що мають вищу освіту і окремі спрямування у своїй 

діяльності, значно простіше вирішувати ці проблеми, ніж фермеру чи 

окремому господарству населення, що самотужки займаються 

виробництвом продукції.  

Фермери чи власники господарств населення не можуть через 

обмеженість фінансових ресурсів утримувати у своєму штаті кілька 

спеціалістів, і їм одноосібно доводиться вирішувати питання виробничого 

характеру, маркетингової діяльності, реалізації кінцевому споживачеві  

сільськогосподарської продукції, покращання її транспортування тощо.  
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Крім того, далеко не всі фермери, а тим більше власники господарств 

населення, мають спеціальну сільськогосподарську освіту, яка дозволяє 

самостійно і кваліфіковано вести господарську діяльність і успішно 

вирішувати зазначене коло питань.  

Не заперечуючи того, що лише товаровиробник, відповідно до 

місцевих умов і конкретної ситуації, сам приймає специфічні рішення,  

вони вирішуються на такому рівні, який відповідає лише колу інтересів 

виробника і мірі володіння ним ситуацією на ринку сільськогосподарської 

продукції. Досягти ж кращої результативності можна за рахунок ризику 

або одержання допомоги зі сторони.  

Існує значна кількість способів надання допомоги сільським 

товаровиробникам, але особливе значення в цьому має інформація. Вона 

вкрай необхідна керівникам сільськогосподарських підприємств, 

фермерам чи власникам господарств населення, щоб приймати рішення, 

які забезпечували б оптимальним способом мотивацію їх до праці і 

досягнення кращих результатів господарської діяльності та поставленої 

мети. Виробники можуть її одержати у вигляді послуг від інших 

організаційних структур і, зокрема, інфраструктури ринку. 

Інформаційно-організаційна підсистема є складовою ринкової 

інфраструктури і охоплює елементи, які сприяють просуванню продукції 

на ринку. До них належать торгові доми й палати, біржі, оптово-роздрібні 

організації, аукціони, виставки, брокерські контори, маркетингові, 

консалтингові, юридичні та аудиторські компанії, підприємства 

оперативного зв’язку, рекламні фірми тощо. Вони покликані створити 

належний інформаційний простір та умови для ефективного 

функціонування ринку сільськогосподарської продукції і забезпечити 

стабільну та прибуткову роботу безпосередніх виробників 

сільськогосподарської продукції внаслідок зниження підприємницького 

ризику. Формуючи інформаційну базу, елементи інфраструктури також 
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створюють умови для переходу підприємств АПК на якісно вищий 

організаційний рівень розвитку.     

Успішна робота інформаційно-організаційної підсистеми усуває  

невизначеність на ринку сільськогосподарської продукції, яка в багатьох 

випадках зумовлена складністю та обмеженістю можливостей отримання 

певної інформації. Вона створює умови для результативної діяльності  

сільських виробників та окремих елементів інфраструктури, що 

забезпечують рух продукції до споживачів. 

 Спрощується також зворотний процес, оскільки внутрішнє 

середовище на стадії виробництва та атмосфера підприємств – виробників 

сільськогосподарської продукції залишаються недоступними для 

зацікавлених осіб, що знаходяться за її межами. Виникає необхідність  

створення джерел інформації як у внутрішньому середовищі виробників, 

так і в зовнішній сфері споживачів, між якими повинні бути узгоджені дії 

і, які повинні функціонувати скоординовано. За таких умов стане 

можливим мінімізувати матеріально-грошові витрати і втрати продукції 

виробниками і споживачами в процесі обміну. Підприємства-виробники, а 

також ті підприємства, що реалізують сільськогосподарську продукцію і 

яким вдається понести на цей процес незначні власні матеріально-грошові 

витрати і затрати часу, зберегти якість і обсяги продукції, отримують 

відчутні конкурентні переваги і в часі, і в зиску.  

Використання даних інформаційних систем на стадії обміну 

забезпечує виробникам сільськогосподарської продукції інформацію:  

 про поведінку споживачів у разі зміни асортименту продукції і ціни 

на неї; 

 про споживацькі пріоритети; 

 про рівень витрат протягом всього ланцюга руху продукції; 

 для прийняття управлінських рішень з приводу володіння станом 

власного бізнесу. 
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Інформаційне забезпечення – це доведення до сільськогоспо-

дарських товаровиробників певних знань з аграрного виробництва, 

менеджменту, маркетингу і комерційного характеру для здійснення ними 

виробничо-фінансової діяльності. Воно передбачає: 

 створення бази даних товаровиробників певного регіону; 

 виявлення інформаційної потреби для товаровиробників, у тому 

числі для різних груп;  

 відпрацювання системи взаємодії на рівні виробників, споживачів; 

 організацію інформаційних потоків сільськогосподарської продукції 

і ресурсів для сільського господарства; 

 формування регіональної мережі збору й аналізу ринкової 

інформації; 

 організацію збору, обробки та розповсюдження інформації на 

локальному рівні. 

Уміння управляти власними інформаційними потоками, що 

підкріплене відповідними апаратно-програмними комплексами, 

технологією та кадрами, перетворюється нині на основний актив 

злагодженої діяльності виробників продукції і підприємств з її реалізації 

та переробки. Усі види інформації можуть бути у формі оглядової, 

експрес-інформації, прямого доведення до споживача з використанням 

телефонної мережі, телебачення, мережі Інтернет тощо. Інформаційні 

потоки особливо є важливими для ефективного функціонування 

локального оптового ринку сільськогосподарської продукції, на рівні 

якого формуються взаємовідносини різних суб’єктів, у яких є різні 

інтереси, завдання і мета (рис. 3.10). 

Для локального оптового ринку, як і для будь-якого суб’єкта 

господарювання, інформація має визначальне значення і повинна 

надходити, аналізуватися і надаватися керівникам спеціальними 

інформаційними службами, які є складовими інформаційної системи.  



168 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

Рис. 3.10. Структура інформаційної системи локального ринку 

сільськогосподарської продукції
*
. 

*
 Джерело: власні дослідження автора. 
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Інформаційна система локального ринку – це механізм, 

призначений для збору, зіставлення, аналізу і поширення даних у формі 

інформації.  

Інформаційна служба локального ринку створюється за рішенням  

товаровиробників, що є членами локального ринку сільськогосподарської 

продукції. Вона формується і управляється безпосередньо користувачами, 

що гарантує їм вищу ступінь якісного надання інформаційних послуг. Її 

діяльність має бути спрямована на розширення ринку збуту продукції і 

збільшення кількості клієнтів – споживачів сільськогосподарської 

продукції, оскільки саме від цих параметрів залежить товарообіг.    

Агенти системи виконують роль інформаційного посередника, 

передаючи інформацію фермерам, власникам селянських господарств та 

іншим виробникам щодо потреби певного асортименту і обсягу продукції 

і зворотну споживачам про наявність продукції.  

Орієнтуючись на дійсні проблеми сільських товаровиробників, вони 

надають послуги лише своїм членам і служать колективним їх інтересам. 

Володіючи інформацією про реальну ситуацію у сільськогосподарських 

товаровиробників і на ринку сільськогосподарської продукції, на основі 

діалогу з ними, дають рекомендації щодо прийняття правильного 

рішення. На інформаційну систему локального ринку покладається низка 

функцій (рис. 3.11): 

 збір інформації з проблем і потреб діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників у сфері реалізації їхньої 

продукції; 

 забезпечення взаємодії між сільськогосподарськими товарови-

робниками і локальним ринком сільськогосподарської продукції;   

 оцінка і надання інформації та рекомендацій сільськогосподарським 

товаровиробникам і керівництву локального ринку з питань руху 

продукції; 
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Рис. 3.11. Функції інформаційної служби локального ринку 

 сільськогосподарської продукції 
*
. 

*
 Джерело: власні дослідження автора. 
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 взаємодія з іншими локальними та регіональними ринками з обміну 

інформацією.     

До функцій інформаційної системи входить формування та 

доведення до товаровиробників комерційної інформації, що охоплює 

інтереси споживачів і поведінку партнерів різного спрямування на 

просторі регіонального ринку. Це вторинна ланка передачі інформації, яка 

береться лише з достовірних джерел. 

Формування зворотного потоку інформації повністю лежить на 

відповідальності інформаційних агентів і є їх прерогативою. Інформаційні 

потоки, що надходять із низових структур з числа запитів, пропозицій, 

ініціативи первинних товаровиробників, узагальнюються, обробляються і 

порівнюються із зустрічними потоками споживачів з єдиною метою – 

дати первинному користувачеві інформації вичерпну відповідь у 

принагідні строки.      

Однією з важливих функцій інформаційного бюро має стати процес 

узагальнення думок і запитів первинних товаровиробників з питань 

виробництва та збуту продукції, що їх цікавлять. За допомогою 

періодичного анкетування на території, що обслуговується окремим 

локальним ринком, можна виявити не лише єдність побажань щодо 

асортименту, строків і способів формування обсягів сільськогос-

подарської продукції, а й скоригувати пріоритети розвитку виробництва 

певних видів продукції в регіоні.  

Важливою функцією інформаційної служби є навчити 

сільськогосподарських товаровиробників правильно оцінити виробничу 

ситуацію і їх можливості щодо строків та обсягів реалізації продукції на 

локальний ринок, а також сформувати і викласти свою думку з існуючих 

проблем і приймати оптимальні рішення з їх виконання.  

Таким чином, силами інформаційної системи створюється реальна 

можливість, шляхом своєчасного і раціонального управління потоками, 
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забезпечити підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників у сфері реалізації їхньої продукції.    

Виконання зазначених функцій вимагає підбору агентів, які мали б 

достатній рівень знань і професійну підготовку і були здатними нести 

відповідальність за реалізацію поставлених завдань. Для успішної 

реалізації своїх функцій агенти інформаційної служби повинні добре 

володіти методами своєї роботи. 

Одними з найбільш доступних методів діяльності інформаційних 

служб можуть бути масові, які є важливими інструментами в їх 

діяльності. Ці методи являють собою різні види інформування як 

сільськогосподарських товаровиробників, так і споживачів їхньої 

продукції з допомогою засобів масової інформації. Масові методи 

передачі інформації забезпечуються радіо, телебаченням, друкованими 

виданнями тощо. З їх допомогою можна швидко і порівняно недорого, за 

умови, якщо це не буде на правах реклами, донести інформацію до 

великої кількості людей. Але така інформація повинна мати виключно 

застережливий чи суспільно необхідний характер, наприклад, потреба 

інформування сільськогосподарських товаровиробників:  

 про масове розповсюдження хвороб та шкідників рослин і 

тварин; 

 про заходи Уряду щодо підвищення зацікавленості 

сільськогосподарських товаровиробників у виробництві певних 

видів продукції;  

 про надання допомоги сільськогосподарським товарови-

робникам з ліквідації надзвичайних ситуацій; 

 з метою розповсюдження серед сільськогосподарських 

товаровиробників нових ідей і технологій з виробництва і 

реалізації продукції. 
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Але, вибираючи метод роботи із засобами масової інформації, не 

слід забувати про їх вибіркову дію. Вибірковість дії пояснюється тим, що 

не всі виробники можуть слухати передачу по радіо чи дивитися 

телебачення у момент її подачі. І зрозуміло, що корисність є невисокою. 

Тому агенти, що працюватимуть із засобами масової інформації, повинні 

мати особливий підхід до вибору інформації і способу її подачі в часі, 

щоб вона викликала у сільськогосподарських товаровиробників 

зацікавленість до обговорення прочитаного чи почутого з такими ж 

виробниками.  

Будь-яке повідомлення чи публікацію необхідно готувати так, щоб 

вона сприймалася належним чином тими, для кого вона призначена. Таку  

інформацію, перш ніж подавати на широку аудиторію, слід перевірити на 

невеликій групі її користувачів. Зацікавленість нею свідчитиме, що 

інформація підготовлена вдало, становить інтерес і сприймається 

правильно. 

Вибираючи засоби масової інформації, необхідно врахувати, які є у 

них позитивні сторони і переваги. До переваг слід зарахувати:  

 високий рівень компетентності журналістів з питань 

сільськогосподарського виробництва;  

 подання або видання зорієнтоване на сільськогосподарських 

товаровиробників;  

 масовість і високий наклад. 

 Достоїнства характеризуються такими ознаками: 

 рівнем розповсюдження інформації про стан на ринку 

сільськогосподарської продукції;  

 досягненням зміни поглядів сільськогосподарських товарови-

робників на економічні процеси; 

 посиленням рівня міжособистісного спілкування: 
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 зміцненням рівня зв’язків агентів інформаційної служби із 

сільськогосподарськими товаровиробниками і споживачами 

їхньої продукції. 

Щоб масові методи в діяльності інформаційних служб давали ефект,  

користувалися попитом та інтересом як у сільськогосподарських 

товаровиробників, так і споживачів їхньої продукції, представлена 

інформація повинна відповідати таким вимогам: 

 має бути викладена доступною мовою;  

 бути структурованою, мати ясну і чітку аргументацію; 

 головні та другорядні складові інформації мають відрізнятися 

одне від одного; 

 основні аспекти в інформації повинні формулюватися чітко і 

аргументовано, мають бути зорієнтовані на досягнення 

основного завдання; 

 повідомлення чи інформація повинні бути викладені так, щоб 

зацікавити сільськогосподарських товаровиробників.   

На відміну від масових методів, де використовуються різні засоби 

інформації, кращий результат одержуємо внаслідок прямого зв’язку 

агентів інформаційної служби із сільським товаровиробником чи 

споживачами. У такий спосіб будь-яка важлива інформація, одержана від 

інформаційної служби, доводиться негайно до користувачів і дає змогу 

оперативніше досягти бажаного ефекту.  

Особисті контакти агентів інформаційної служби із 

сільськогосподарськими товаровиробниками є дуже важливими і не 

замінні для встановлення й підтримки добрих відносин між ними. При 

добрій репутації працівників інформаційної служби особистий їх вплив 

може стати вирішальним чинником у момент прийняття 

сільськогосподарським товаровиробником принципового рішення.  
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Індивідуальні методи роботи агентів інформаційної служби можуть 

бути у формі співпраці в офісі інформаційної служби або відвідування 

агентами господарств сільськогосподарських товаровиробників. 

Безпосередні знайомства можуть сприяти більшій зацікавленості 

твоаровиробників і стимулювати їх до взаємовигідної партнерської 

співпраці.  

Важливим елементом в управлінні інформаційною службою є 

правильне і своєчасне прийняття управлінських рішень. Управлінські 

рішення – це крок у діяльності працівника інформаційної служби, 

спрямований на досягнення бажаної мети. 

 Кожен агент інформаційної служби повинен розпочинати роботу з 

оцінки комплексу зовнішніх і внутрішніх ситуаційних умов на ринку. 

Якщо на локальному ринку є нестача продукції в обсягах і асортименті, то 

негайно приймаються рішення з її усунення, доведенням такої інформації 

до товаровиробників. І навпаки, якщо на ринку є надлишок продукції, то 

дії агентів мали би бути спрямовані на співпрацю із споживачами.  

Обраний варіант стає підґрунтям для поточного планування 

ринкової діяльності. У процесі планування враховується вірогідність 

рішення відповідно до термінів виконання з урахуванням можливих 

побічних впливів на різні сторони цього процесу. Вибраний варіант в 

обов’язковому порядку обговорюється з керівництвом локального 

оптового ринку, вносяться необхідні уточнення, деталізуються. І, як 

правило, останнє слово у прийнятті рішення залишається у компетенції 

керівника локального ринку.  

Прийняття рішення і його виконання контролюються. У процесі 

моніторингу основна увага звертається на досягнення як проміжних, так і 

кінцевих результатів та вразі необхідності можна внести корективи в 

управлінське рішення. Основним завданням контролю є не лише 

встановлення відхилень програми дій, але й усунення причин цього 
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явища. Тому інформація про результати реалізації будь-якого рішення 

повинна здійснюватися на основі фактичних даних.  

Інформаційна служба повинна встановлювати кількісні й якісні 

показники, які можна перевірити в кожній сфері її діяльності. Результати 

діяльності працівників інформаційної служби оцінюються за рівнем 

досягнення рівноваги на локальному ринку в задоволенні попиту і 

пропозиції сільськогосподарської продукції.  

Інформаційна служба, що сформована з висококваліфікованих 

спеціалістів, може здійснювати низку ініціативних заходів, спрямованих 

на ефективне функціонування локального ринку сільськогосподарської 

продукції в цілому.  Але ця робота буде настільки результативною, 

наскільки кожен із агентів інформаційної служби розумітиме свою роль і 

завдання. Виявляючи найважливіші проблеми, з якими стикаються 

сільські товаровиробники у процесі реалізації сільськогосподарської 

продукції, агенти інформаційної служби можуть, вивчивши пріоритети й 

масштаби складності, видати цінні для виробників рекомендації.  

Спеціалізацію роботи окремих агентів інформаційної служби можна 

встановити за видами надання окремих послуг або відповідно до 

виробничого напряму діяльності товаровиробників. Можливе також 

закріплення окремих агентів за територіями або за певною групою 

сільськогосподарських товаровиробників і споживачами продукції. Групу 

агентів можна також формувати, виходячи з різних категорій споживачів 

сільськогосподарської продукції, наприклад, обслуговування переробних 

підприємств.  

Оцінка результатів діяльності інформаційної служби виражається 

наслідками діяльності в цілому локального оптового ринку 

сільськогосподарської продукції, його товарооборотом. Важливим 

результатом діяльності локального оптового ринку є здійснення його 

намірів, укладання й виконання договорів і відповідальність за повноту та 
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своєчасне виконання учасниками договірних зобов’язань як з боку 

товаровиробників, так і споживачів.  

Раціональною організацією діяльності локального оптового ринку 

може стати оптимальне поєднання реалізації сільськогосподарської 

продукції у період її збирання та можливості зберігання частини 

продукції в місцях її виробництва і її постачання на ринок у міжсезонний 

період в міру необхідності. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Ринок сільськогосподарської продукції належить до чистої 

монополії, і його формування характеризується значною кількістю 

невизначеностей, особливо на завершальній стадії обміну, де 

функціонує велика кількість елементів інфраструктури з просування 

продукції та підприємств роздрібної торгівлі, які через високу 

незлагодженість у діях спричиняють до неузгодженості і 

неврівноваженості пропозиції товарів стосовно попиту.  

2. Необхідною передумовою і сприянням у задоволенні попиту 

населення в продуктах харчування в сучасних умовах є раціональна 

організація елементів інфраструктури певних видів і необхідної 

кількості для забезпечення просування й ефективної реалізації 

продукції. Від організації руху продукції залежить повнота і 

стабільність асортименту продукції на роздрібних торгових 

підприємствах, швидкість обігу товарів та їх запасів, розмір витрат з 

доведення продукції до підприємств реалізації тощо.   

3. Земельні угіддя Львівської області спроможні виробити необхідні 

обсяги основних видів сільськогосподарської продукції, щоб 

забезпечити власним виробництвом потреби населення у продуктах 

харчування відповідно до науково обґрунтованих норм споживання. 
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4. Гармонізація виробництва, попиту і руху сільськогосподарської 

продукції повинна ґрунтуватися на принципах плановості, 

безперебійності, оперативності, технологічності та економічності.  

5. Частина продукції, що виробляється у господарствах населення, 

набуває товарної форми, але продаж її дрібними партіями 

переробним підприємствам чи реалізація оптовикам пов’язані зі 

складнощами організаційного і фінансово-економічного характеру. 

Обставини, в яких опинилися господарства населення, потребують 

співпраці з постійними споживачами сільськогосподарської 

продукції на умовах еквівалентності та взаємовигідного обміну.  

6. Оптові продовольчі ринки є новими елементами інфраструктури, 

метою яких є прискорення руху продукції, особливо господарств 

населення, до роздрібної торгівлі та зменшення тіньового сектора 

товароруху. На таку торгівлю в сучасних умовах покладається 

завдання щодо забезпечення динамічної рівноваги сукупного попиту 

і пропозиції, організації господарських зв’язків, створення 

раціональної системи товаропросування. 

7. Система регіональних оптових ринків має опиратись на розвинену 

мережу локальних ринків у сільській місцевості, наближених до  

виробників сільськогосподарської продукції, що зумовлено 

багатогалузевим характером діяльності підприємств і організацій 

регіону, різноманітними формами власності, масштабністю 

виробництва та високою розосередженістю їх на території.  

8. Локальні оптові ринки, як інфраструктурні елементи ринку 

сільськогосподарської продукції, мають стати первинними ланками 

її заготівлі, збуту та руху до регіональних і національних ринків, 

головною базою запровадження засад вільного і прозорого 

ціноутворення на ґрунті дії ринкового механізму, складовими якого 

є попит і пропозиція, ціна та конкуренція.  
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9. Локальні оптові ринки сільськогосподарської продукції, маючи в 

повному обсязі всі засоби для здійснення купівлі-продажу 

сільськогосподарської продукції, мали б функціонувати на постійній 

основі. Вони можуть формуватися на базі підприємств будь-якої 

форми власності, фермерських господарств, закупівельних 

організацій тощо, які володіють виробничою базою, придатною для 

зберігання продукції і організації її купівлі-продажу. Створення 

локального оптового ринку має відбуватися без додаткових 

капітальних вкладень. 

10. Під місцем розташування локальних ринків сільськогосподарської 

продукції слід розуміти вибрану точку окремого регіону, де є 

відповідні сприятливі умови для облаштування і здійснення 

торговельних операцій. Регіон його функціонування визначається 

параметрами частини певної території, а його масштаби 

зумовлюються достатньою постачальницько-реалізаційною 

можливістю сільськогосподарських товаровиробників і 

перспективами розвитку. Опанування локальними ринками 

території залежить від природних умов та комунікаційного 

забезпечення. 

11. У функцію інформаційної системи входить формування та 

доведення до товаровиробників комерційної інформації, що 

охоплює інтереси споживачів та поведінку партнерів різного 

спрямування на просторі регіонального ринку. Формування 

зворотного потоку інформації повністю лежить на відповідальності 

інформаційних агентів і є їх прерогативою.  

12. Масові методи передачі інформації забезпечуються радіо, 

телебаченням, друкованими виданнями тощо. З їх допомогою можна 

швидко і порівняно недорого, за умови, якщо це не буде на правах 

реклами, донести інформацію до великої кількості людей. Але така 
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інформація повинна мати суто застережливий чи суспільно 

необхідний характер, зокрема для інформування 

сільськогосподарських товаровиробників:  

13. Особисті контакти агентів інформаційної служби із 

сільськогосподарськими товаровиробниками є дуже важливими і 

незамінні для встановлення й підтримки добрих відносин між ними. 

При добрій репутації працівників інформаційної служби особистий 

їх вплив може стати вирішальним чинником у момент прийняття 

сільськогосподарським товаровиробником принципового рішення. 

Безпосередні знайомства можуть сприяти більшій зацікавленості 

товаровиробникам  і стимулювати їх до взаємовигідної партнерської 

співпраці.  

14. Оцінка результатів діяльності інформаційної служби виражається 

наслідками діяльності в цілому локального оптового ринку 

сільськогосподарської продукції, його товарооборотом. Важливим 

результатом діяльності локального оптового ринку є здійснення 

його намірів, укладання й виконання договорів та відповідальність 

за повноту і своєчасне виконання учасниками договірних 

зобов’язань як з боку товаровиробників, так і споживачів.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Елементи інфраструктури ринку забезпечують зміну власника 

товару і зумовлюють товаропросування сільськогосподарської 

продукції від виробників до місця продажу. Під інфраструктурою 

слід розуміти взаємозалежну сукупність інститутів, служб, 

підприємств та організацій, які на основі зв’язків і відповідних 

відносин виконують функцію товаропросування і своєю 

діяльністю забезпечують безперебійне та ефективне 

функціонування ринку сільськогосподарської продукції.  

2. Інфраструктура опосередковує процес відтворення в частині 

обміну і значною мірою впливає на обсяги й структуру товарної 

продукції на ринку. В умовах глибокого суспільного поділу праці 

вона виконує підготовчу і комерційну функцію, забезпечуючи 

достатнє розміщення на місцевому, регіональному та 

національному рівнях товарів, необхідних для задоволення попиту 

споживачів. 

3. У ринкових умовах реалізація проявляється у зміні товарної 

форми на грошову. Від виробника залежать обсяги виробництва, 

якість продукції, обсяг виробничих затрат. Наявність ринку збуту, 

визнання продукту як суспільно необхідного, формування 

суспільно необхідних затрат та ціни на продукцію перебувають за 

межами діяльності виробника. Процес реалізації успішно 

розвиватиметься лише у випадку, коли пропозиція товарів не 

протистоятиме купівельній спроможності населення.  

4. На оптовому ринку сільськогосподарської продукції формуються 

гуртові партії товарів для купівлі-продажу, що зумовлює активний 

вплив на товаровиробників. Їх  доцільно розвивати не лише на 

регіональному, а й на локальному рівні, які можуть стати 
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стратегічним підґрунтям системи переміщення товарів, шляхом 

формування великих партій готової продукції товаровиробників 

усіх форм власності і її подальшого руху з метою насичення 

місцевих ринків і забезпечення потреб у товарах в інших регіонах.  

5. Система оптових ринків має стати основною базою запровадження 

засад вільного і прозорого ціноутворення з обов’язковим 

застосуванням ринкових механізмів державного регулювання. На 

оптовому ринку немає чітко вираженого поділу суб’єктів ринку на 

продавців і покупців. З обох сторін стоять реальні люди і реальні 

товари, і ті, що придбали великим партіями продукцію, одночасно 

стають і її продавцями. 

6.  Кореляційний аналіз показав, що рівень роздрібного 

товарообороту продовольчих товарів на одну особу перебуває в 

прямій залежності від кількості об’єктів роздрібної торгівлі. Проте 

існує обернена залежність між кількістю торгових місць на ринку 

сільськогосподарської продукції і роздрібним товарооборотом 

продовольчих товарів з розрахунку на одну особу.  

7. У виборі місця розташування оптового локального ринку має бути 

враховано сировинну зону сільськогосподарської продукції, 

наявність потужних підприємств з її переробки і природне тяжіння 

сільськогосподарських виробників до даного населеного пункту, з 

урахуванням його соціально-економічного розвитку та наявної 

транспортної мережі. Сумарні витрати на виробництво і 

транспортування продукції не повинні перевищувати рівень 

оптової ціни на одиницю продукції. Їх перетин буде визначати 

критичний рівень відстані, на яку може доставляти 

сільськогосподарський виробник свою продукцію на локальний 

оптовий ринок.  
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8. Адміністрація оптового ринку повинна забезпечити розрахунки із 

сільськогосподарськими товаровиробниками в день продажу їх 

продукції, реквізувавши не більше ніж 1,5 – 2 % від виручки 

кожного виробника, як кошти, сплачені за послуги локального 

ринку. Робота локального ринку як організаційно-правової 

структури повинна мати статус безприбуткової. 

9. Для сільськогосподарських товаровиробників ефективність 

функціонування локального оптового ринку мала б означати: 

забезпечення гарантованого збуту їхньої продукції та узгодження 

взаємоприйнятного рівня збутових цін, а для інших суб’єктів – 

споживачів, з якими укладаються угоди, гарантоване постачання у 

визначений термін певного обсягу продукції відповідного 

асортименту й якості.  

10. Оптові ринки мають стати не лише елементом інфраструктури 

ринку сільськогосподарської продукції, а й первинною ланкою і 

організаційно-технологічною одиницею економіки держави, 

особливо на локальному рівні. На регіональному рівні оптові 

ринки повинні перерости в аграрні центри, де покупці і продавці 

зможуть купити чи продати продукцію, провести розрахунки та 

одержати кредит, мати повну інформацію про ціни, попит та 

пропозицію на продукцію.  

11. Інформаційно-організаційна підсистема є складовою 

інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції. Вона 

покликана створити належний інформаційний простір та умови 

для ефективного функціонування ринку і забезпечити стабільну та 

прибуткову роботу безпосередніх виробників 

сільськогосподарської продукції шляхом вільного і прозорого її 

просування та зниження підприємницького ризику.     
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