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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інфраструктурна ланка товарних ринків в

Україні відіграє надзвичайно важливу роль як
сегменту, відповідального за фінансово-логі-
стичне обслуговування інших секторів. Ефек-
тивний розвиток сировинного та виробничого
секторів товарних ринків забезпечується у пер-
шу чергу за рахунок належного відтворення
інвестованого капіталу шляхом організованого
просування товарів до споживачів та раціональ-
ного розподілу зворотних фінансових потоків.
Особливої актуальності проблема відтворення
інвестиційного потенціалу підприємств реально-
го, зокрема продовольчого, сектору економіки
України набуває в сучасних умовах фактичної
самоокупності інвестиційного процесу, коли
одним з головних джерел капіталовкладень за-
лишаються власні кошти підприємств.

Україна з її надзвичайно сприятливими клі-
матичними умовами та родючими землями має
необхідні передумови для ефективного розвит-
ку агросектору. Однак відсутність ефективно-
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го ринку збуту сільськогосподарської продукції
стримує можливості аграрних підприємств та
інших господарств в нарощуванні продуктив-
ності та обсягів виробництва. Тому актуальним
питанням стає створення ефективної чи транс-
формація діючої інфраструктурної ланки, особ-
ливо на ринках стратегічно важливої продукції
з метою організації роботи ефективних оптових
операторів, спроможних забезпечувати в необ-
хідних обсягах реалізацію продукції, відтворен-
ня інвестованих коштів та сприяти втіленню в
життя державної регуляторної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, пов'язані з розвитком ринкової
інфраструктури ринку сільськогосподарської
продукції, знайшли відображення в працях та-
ких науковців, як Дж. Трейсі-Уайт, Р. Корінець,
М. Бєлявцев, І.Кириленко, Ю. Коваленко, П. Саб-
лук, А. Тарасюк, О. Ярмоленко та інших фахів-
ців.
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Маловивченими залишаються питання ство-
рення та забезпечення ефективного функціо-
нування в Україні регіональних оптових ринків,
товарних бірж, агроторгових домів та інших
інфраструктурних елементів ринку сільсько-
господарської продукції з урахуванням вітчиз-
няних економічних реалій та зарубіжного дос-
віду, що обумовило вибір напряму даного до-
слідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Основними завданнями проведеного до-

слідження виступили:
— розкриття сутності та складу інфра-

структури ринку сільськогосподарської про-
дукції в Україні;

— характеристика і визначення ролі основ-
них складових ринкової інфраструктури в аг-
рарному секторі;

— аналіз ключових стримуючих чинників
інфраструктурного забезпечення збуту про-
дукції сільського господарства і напрямів ви-
рішення нагальних проблем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Продукція сільськогосподарського вироб-

ництва має свою специфіку, що вимагають ви-
користання особливих умов реалізації сирови-
ни, готового продукту, організовану взаємодію
з усіма учасниками збутового процесу. У аг-
раріїв об'єктивно виникає необхідність скорис-
татись послугами та працею спеціалізованих
комерційних структур, що дає змогу зосереди-
ти зусилля лише на основній діяльності, вивіль-
нитись від невластивих функцій або від функцій,
для виконання яких їм бракує досвіду. В Україні
необхідно розвивати інфраструктуру ринку
сільськогосподарської продукції, покликану
забезпечити прозору стабільну взаємодію всіх
ринкових суб'єктів, вільне просування про-
дукції, упереджувати цінові ризики та виявляти
реальні ціни, що сприятиме збільшенню доходів
сільськогосподарських підприємств [1].

 Інфраструктура складається з галузей, які
надають суб'єктам господарської діяльності
матеріальні й нематеріальні послуги, забезпе-
чують їх ефективне функціонування в ринко-
вих умовах.

Інфраструктура ринку сільськогосподарсь-
кої продукції — це сукупність галузей, що об-
слуговують ринок і забезпечують безперерв-
ність його функціонування, створюючи умови
нормального просування продукції від виробни-
ка до споживача й у такий спосіб формування
ринкових відносин на усіх стадіях виробництва,
розподілу, обміну та споживання [2].

Призначення ринкової інфраструктури по-
лягає у створенні належних умов для ефектив-
ного функціонування продовольчого ринку,
забезпеченні стабільної та прибуткової робо-
ти аграрних підприємств внаслідок зниження
підприємницького ризику і вивільнення безпо-
середніх виробників сільськогосподарської
продукції від невластивих їм функцій. Саме
інфраструктура, вдосконалюючи взаємовідно-
сини і взаємозв'язки, створює умови для пере-
ходу підприємств та агропромислового комп-
лексу в цілому на якісно вищий організаційний
рівень розвитку.

Усю ринкову інфраструктуру, відповідно до
взаємодії її елементів із господарюючими
структурами на шляху просування товару від
виробника до споживача, доцільно поділити на
три підсистеми:

— кредитно-фінансову;
— інформаційно-організаційну;
— регулювальну.
До кредитно-фінансової підсистеми нале-

жать ті елементи інфраструктури, що обслуго-
вують сферу нематеріальних послуг. Це ко-
мерційні банки, страхові, лізингові організації
та факторингові компанії.

До інформаційно-організаційної підсисте-
ми належать ті, які забезпечують просування
товару на ринку. Це торговельні доми та пала-
ти, біржі, гуртово-роздрібні організації, аук-
ціони, виставки, брокерські контори, маркетин-
гові, консалтингові, юридичні й аудиторські
компанії, підприємства оперативного зв'язку,
рекламні агенції тощо.

До регулювальної підсистеми відносять
владні структури, податкові, митні та інші дер-
жавні органи, асоціації підприємців, громадські
організації [5].

Елементи інфраструктури в створенні умов
просування сільськогосподарської продукції
до споживача, забезпечення розвитку й ефек-
тивного функціонування ринку набувають
особливого значення. Адже, незважаючи на
позитивні зрушення, які останнім часом відбу-
лися на ринку сільськогосподарської про-
дукції, пов'язані з приватизацією заготівельних
і переробних підприємств, а також підприємств
торгівлі, формування ефективної пропозиції на
ньому, особливо продукції галузі рослинницт-
ва, гальмується незадовільним функціонуван-
ням каналів її розповсюдження. Наявна части-
на інфраструктури потребує не лише структур-
ного вдосконалення, а й зміни форми діяль-
ності у прискоренні реалізації сільськогоспо-
дарської продукції та скороченні втрат і за-
трат.
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На інфраструктуру ринку сільськогоспо-
дарської продукції покладаються важливі
функції: опосередкувати взаємини ринкових
суб'єктів, забезпечити безперебійність госпо-
дарських зв'язків і руху продукції та фінансо-
вих ресурсів, а також регулювання їх потоків,
здійснення фінансового і правового контролю.
Інфраструктура акумулює інформацію, яка
надходить від постачальників, партнерів, кон-
курентів, споживачів, і передає її виробникам,
пов'язуючи виробництво, посередництво і спо-
живання в єдиний комплекс.

Чинне законодавство країни, яке норматив-
но забезпечує функціонування ринкових відно-
син, з одного боку, регламентує поведінку гос-
подарюючих суб'єктів, а також діяльність
інституційних елементів інфраструктури. З
іншого боку, повідомлення про внутрішні про-
цеси в глибинах інфраструктури є джерелом
інформації зворотного зв'язку між нею й еко-
номічною системою, що й забезпечує її функ-
ціонування.

З урахуванням призначення і складу інфра-
структури ринку сільськогосподарської про-
дукції на неї покладено наступні функції:

— правове, інформаційне і фінансове забез-
печення;

— мобілізація ресурсів підприємств та
підвищення їх оборотності;

— гармонізація взаємодії учасників ринку;
— підвищення оперативності й ефектив-

ності діяльності ринкових суб'єктів;
— підтримка і стимулювання конкуренції;
— сприяння впровадженню прогресивних

методів і форм реалізації продукції;
— розвиток міжнародного обміну і підви-

щення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції.

Реалізація визначеної кількості певного
виду і високої якості сільськогосподарської
продукції, упорядкування цін, створення про-
зорої системи реалізації сільськогосподарської
продукції, правовий і економічний захист ви-
робників можливі з використанням різних еле-
ментів ринкової інфраструктури. Її складови-
ми є товарні біржі, гуртові ринки, торгові доми,
маркетингові обслуговуючі кооперативи, заго-
тівельні пункти, транспортні організації.

Біржа — це місце, де оперативно уклада-
ються угоди для партнерів купівлі-продажу
товарів. Вона є організаційною формою ринку,
на якому відбувається вільна торгівля, кулівля-
продаж цінних паперів, валюти та масових то-
варів, що реалізують за стандартами або зраз-
ками. Особливу роль у розвитку ринкових
відносин і забезпечення вільного та прозорого

просування сільськогосподарської продукції
від товаровиробника до споживача відіграють
товарні біржі. Вони діють на основі самоокуп-
ності з метою надання посередницьких послуг
із укладенням торгових угод, упорядкування
торгівлі товарами, регулювання торгових опе-
рацій і розв'язання торгових спорів, збирання
і публікації відомостей про стан виробництва
й інших факторів, які впливають на ціни. Це
комерційне підприємство, що організовує ри-
нок однорідних товарів (зерно, цукор) може
бути публічним або приватним.

Товарна біржа характеризується такими
рисами:

— здійснення купівлі та продажу не товарів
як таких, а контрактів на їх поставку;

— продаж контрактів лише на стандарти-
зовані види товарів, тобто такі, що можуть бути
продані великими партіями за зразками або
технічним описом;

— регулярність торгів, яка дає змогу зосе-
редити на біржі велику кількість покупців та
продавців і виявити ринкові ціни;

— вільна купівля і продаж контрактів та дія,
ринкових цін, що формуються під впливом
реального співвідношення попиту та пропо-
зиції;

— здійснення торгів за єдиними біржовими
правилами;

— активна й безпосередня участь у торгах
біржових посередників;

— наявність типізації, контрактів і мінімаль-
них поставок, що спрощує ведення торгів.

Як засвідчує світова практика, біржі є про-
стою і класичною структурою узгодження
відповідності попиту та пропозиції, репрезен-
тативних ринкових цін, навколо котрих відбу-
вається узгодженість взаємозв'язків і дій між
виробниками та споживачами.

Важливу роль у просуванні сільськогоспо-
дарської продукції відіграють гуртові ринки.
Гуртовий ринок — це місце, де формуються
великі партії сільськогосподарської продукції
для перепродажу її іншим підприємствам. Си-
стема гуртових ринків має опиратись на роз-
винену мережу інфраструктури аграрного рин-
ку в сільській місцевості, де виробляють про-
довольство і формують первинні ланки його
заготівлі, збуту та просування до регіональних
і національних ринків. Вона має стати основою
запровадження засад вільного і прозорого
ціноутворення з обов'язковим застосуванням
ринкових механізмів державного регулювання.

Аукціони — форма продажу у визначений
час і у конкретному місці товарів, попередньо
виставлених для ознайомлення. Зазвичай ці
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товари користуються підвищеним попитом, і
продавець несе обмежену відповідальність за
їх якість. Для сільськогосподарських товаро-
виробників аукціони використовуються здеб-
ільшого для продажу реальних товарів — сор-
тового насіння, племінної худоби, птиці.

Важливим елементом у просуванні сільсь-
когосподарської продукції на біржовому рин-
ку могли б стати агроторгові доми, котрі б за-
безпечили основний потік її продажу.

Агроторговий дім — це комерційна струк-
тура, що займається закупівлею товарів у ви-
робників переважно своєї країни і перепрода-
жем їх переробним підприємствам, посеред-
ницьким структурам. Вони можуть здійснюва-
ти торгівлю сільськогосподарською та промис-
ловою продукцією, зокрема реалізують на-
сіння, добрива, засоби захисту рослин і под.

Основною перевагою агроторгових домів є
те, що їх діяльність зосереджена в окремому
регіоні, який має особливості розвитку і харак-
терний спеціалізацією підприємств на вироб-
ництві певних видів продукції. За таких умов
вони здатні координувати дії товаровиробників,
накопичувати та реалізовувати сільськогоспо-
дарську сировину через систему товарних бірж.

У ринкових умовах з високою конкуренцією
та низьким рівнем розвитку інфраструктури
сільськогосподарських товаровиробників роз-
виваються кооперативні відносини у сфері ре-
алізації продукції. Створення заготівельно-
збутових кооперативів дає їм можливість ре-
тельно відстежувати рух своєї продукції від
виробництва до реалізації, контролювати ситу-
ацію на ринку, уникати впливу посередницьких
комерційних структур. Функціонування коопе-
ративу, створеного самими товаровиробника-
ми, на практиці є продовженням їх виробничої
діяльності з забезпеченням вигідних умов реа-
лізації продукції.

Проведені дослідження дозволили сформу-
вати перелік причин, які стримують розвиток
ринків сільськогосподарських товарів, а відтак
і продовольчих товарів. На поточному етапі у
агросекторі найбільш проблемним є застаріла
інфраструктура та недосконала логістика то-
варопотоків [3]. Як на національному, так на
регіональних рівнях спостерігаються невисокі
темпи розвитку ринкової інфраструктури. Най-
більшою є потреба у послугах, котрі надають
банки, комерційні посередники, страхові ком-
панії. Проте вони неспроможні повністю задо-
вольнити інтереси суб'єктів сільськогоспо-
дарського ринку, а рівень розвитку інших еле-
ментів інфраструктури не здатний у повній мірі
задовольнити збутові потреби виробників.

На сучасному етапі через біржову систему
в Україні здійснюється мізерна частина угод з
реалізації сільськогосподарської продукції.
Основною причиною недостатньої зацікавле-
ності біржовою торгівлею сільськогосподарсь-
ких товаровиробників є їх труднощі в збері-
ганні готової продукції та надання переваг фак-
тору термінового одержання готівкових гро-
шей.

Агроторговим домам легше здійснювати
товарно-грошові розрахунки, беручи до уваги
інтереси товаровиробників і споживачів сіль-
ськогосподарської продукції. Однак ефек-
тивність функціонування агроторгових домів
через недосконалість нормативно-правової
бази та невідпрацьованість економічного меха-
нізму їх діяльності призводить до недовіри то-
варовиробників до цієї структури і небажання
реалізувати їм свою продукцію.

У процесі формування елементів інфра-
структури ринку сільськогосподарської про-
дукції велике значення має поєднання ринко-
вого механізму з державним регулюванням.
Воно може здійснюватися економічними, ін-
формаційно-орієнтувальними, законодавчими
й адміністративними методами [4]. На жаль,
варто констатувати той факт, що вітчизняна
державна політика в напрямі розвитку інфрас-
труктури сільськогосподарського ринку не
відзначається системністю і послідовністю.

У країнах з розвиненою економікою гуртові
ринки, біржі, торгові доми виступають дієвими
і авторитетними учасниками ринкових відно-
син. Збут сільськогосподарської продукції в
Україні здійснюється переважно через торго-
вих посередників (трейдерів) або ж переробним
підприємствам. Монополізація ринків закупівлі
сільськогосподарської сировини і переробної
промисловості призвела до того, що досить ча-
сто продукція закуповується за цінами, ниж-
чими за собівартість. Кошти від переробних
підприємств та торгівельних організацій надхо-
дять до виробників із запізненням. Зростає за-
боргованість сільськогосподарських підпри-
ємств постачальникам. Посилюються тенденції
відмови від послуг інших організацій та від по-
купки багатьох видів продукції для забезпечен-
ня поточних потреб. Власна грошова виручка
не відшкодовує витрат на придбання пального,
запасних частин, інших видів матеріальних за-
трат.

Одним з основних завдань державної по-
літики на сьогодні є налагодження виробничо-
економічних зв'язків між сільським господар-
ством та галузями, що здійснюють переробку
сільськогосподарської сировини, службами
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виробничо-технічного обслуговування і мате-
ріально-технічного забезпечення, торговими
підприємствами. Розвиток інфраструктури
дозволить розширити межі каналів розподілу
продукції, збільшить варіативність збуту, спри-
ятиме підвищенню конкуренції за можливість
придбання сільськогосподарської продукції.

Становлення ринку сільськогосподарської
продукції та його ефективне функціонування
зумовлює необхідність організації управління
ринковою інфраструктурою в контексті вироб-
ничої потреби, комплектності та цілісності
організації самого ринкового середовища.
Особливо важливою є потреба у створенні низ-
ки спеціалізованих страхових, банківських
структур, агенцій з нерухомості й оцінки ри-
зиків, агробірж, торгових домів, аукціонів, ви-
ставок, інформаційних і консалтингових ком-
паній тощо. Інвестиційна підтримка інфра-
структури дозволяє впровадити сучасні техно-
логії сприятиме зберіганню та накопиченню
оптових партій надлишкової сільгосппро-
дукції, що дасть змогу спрямовувати її потоки
на експорт, і таким чином отримувати додат-
кові доходи, а також відмовитись від негатив-
ної практики стримування зростання обсягів
виробництва сільгосппродукції з метою утри-
мання її оптимальної внутрішньої ціни. Такий
підхід до розвитку інфраструктури на загаль-
нодержавному рівні беззаперечний і зумовле-
ний масштабністю розвитку ринку сільськогос-
подарської продукції.

ВИСНОВКИ
Узагальнення результатів проведених до-

сліджень дає підстави стверджувати те, що
інфраструктура ринку сільськогосподарської
продукції відіграє важливу роль у забезпеченні
ефективного функціонування системи товаро-
руху держави. Організаційними елементами
інфраструктури виступають кредитно-фінан-
сова, інформаційно-організаційна, регулю-
вальна підсистеми. В перспективі товарні біржі,
гуртові ринки, торгові доми, маркетингові об-
слуговуючі кооперативи, заготівельні пункти,
транспортні організації мають стати активни-
ми суб'єктами процесу взаємовигідного пере-
міщення товару від виробника до споживача.

Ключовими стримуючими чинниками в роз-
витку інфраструктури вітчизняного ринку
сільськогосподарської продукції виступають
непослідовність державної політики в цій
сфері, монополізація ринку посередницькими
структурами і переробними підприємствами,
ринкова інертність та недовіра до новостворе-
них структур з боку виробників.

Формування ефективної інфраструктури
ринку є комплексним процесом, що передбачає
використання світового досвіду, врегулювання
нормативної бази, стимулювання інвестицій-
них потоків, узгодження інтересів всіх учас-
ників ринкових відносин, підвищення ділової
мобільності виробників сільськогосподарської
продукції.
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