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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою умовою ефективного розвитку

будь�якої держави є ефективний розвиток рин�
кової економіки, оскільки це дасть змогу дер�
жаві зміцнити свої позиції на зовнішньому рин�
ку, покращити інвестиційний клімат, збільши�
ти обсяги виробництва і т.д. Але для того щоб
розвивалася ринкова економіка в країні, необ�
хідно щоб розвивалися всі її складові, зокрема
ринок та його інфраструктура. В свою чергу
ефективний розвиток інфраструктури ринку,
можливий лише за умови вдалого її формуван�
ня. Дуже часто при формуванні інфраструкту�
ри аграрного ринку не враховуються принци�
пи та умови її формування, що призводить до
створення певних незручностей при купівлі
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споживачами аграрної продукції, недоотри�
мання капіталу та послабленні зв'язків між ви�
робниками та споживачами. Тому сьогодні
дуже важливим є дослідження питання форму�
вання інфраструктури аграрного ринку, адже
вдало сформована інфраструктура аграрного
ринку — це запорука його стабільного та ефек�
тивного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти функціо�
нування аграрного ринку та розвитку його
інфраструктури знайшли відображення у ряді
праць таких вчених: В.Г. Андрійчука, О.С. Бонда�
ра, П.І. Гайдуцького, Б.В. Губського, Б.П. Дмит�
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рука,  Ю.С. Коваленка, І.І. Лотоцького,
П.М. Макаренка, М.Й. Маліка, Н.М. Міщенка,
В.Я. Мессель�Веселяка, П.Т. Саблука, О.М. Шпи�
чака та інших [4].

Таким чином, дослідження формування
інфраструктури аграрного ринку є актуальним
і вимагає подальшого опрацювання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою цієї статті є дослідження основних

умов та принципів формування інфраструкту�
ри аграрного ринку в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Забезпечення продовольчої безпеки держа�

ви та підвищення життєвого рівня населення Ук�
раїни багато в чому залежить від цілеспрямова�
ної роботи та організації цивілізованого аграр�
ного ринку, особливо на рівні регіонів. Ця робо�
та передбачає створення ринкової інфраструкту�
ри, формування продуктових ринків та адекват�
них механізмів функціонування ринку [1].

Досліджуючи умови та принципи форму�
вання інфраструктури аграрного ринку, необ�
хідно перш за все з'ясувати суть таких понять
як "ринок" та "інфраструктура ринку".

Отже, ринок — це економічна категорія
товарного виробництва, що являє собою сфе�
ру обміну з певною системою ринкових відно�
син між продавцями і покупцями [3]. В свою
чергу інфраструктура ринку — це інфраструк�
тура, що забезпечує функціонування ринку,
включає оптові підприємства, біржі, брокерські
фірми, банки, фінансові інститути, податкову
систему, транспортні засоби, зв'язок тощо [3].
Аграрний ринок та його інфраструктура дуже
тісно пов'язані між собою, оскільки від того
наскільки вдало сформована інфраструктура
аграрного ринку і буде залежати наскільки
ефективно аграрний ринок буде розвиватися.

Досліджуючи формування інфраструктури
аграрного ринку, доцільно буде згадати коли
почався цей процес. Процес формування
інфраструктури аграрного ринку в Україні роз�
почався ще на початку 90�х років, коли відбув�

ся перший етап відродження біржової торгівлі,
організаційно — правові засади якої були зак�
ладені в законі України "Про товарну біржу",
який вийшов 1991 року [5].

При формуванні інфраструктури аграрно�
го ринку необхідно дотримуватись певних
умов, які випливають з умови формування са�
мого ринку (рис. 1).

Суспільний поділ праці при формуванні
інфраструктури аграрного ринку є тією умо�
вою, яка дасть змогу визначити спеціалізацію
кожного елемента інфраструктури аграрного
ринку, їхню роль на ринку, основні функції та
завдання.

Самостійність та економічна відпові�
дальність елементів інфраструктури ринку доз�
волить посередникам, оптовим та роздрібним
підприємствам, банкам, фінансовим інститу�
там, транспортним організаціям, консалтинго�
вим компаніям та іншим елементам інфраструк�
тури ринку діяти самостійно в прийнятті конк�
ретних рішень у межах закону та нести відпов�
ідальність за їх прийняття і виконання.

Наявність різних форм власності є вкрай
необхідною умовою формування інфраструк�
тури аграрного ринку, оскільки дозволяє еле�
ментам інфраструктури ринку вибирати фор�
му власності відповідно до сфери діяльності та
вимог законодавства.

Конкуренція як одна з умов формування
інфраструктури аграрного ринку дасть пози�
тивний ефект при формуванні даної інфраст�
руктури, оскільки підприємства, які будуть вхо�
дити в інфраструктуру аграрного ринку будуть
змушенні створити максимум вигод як для ви�
робників, так і для споживачів, для того щоб
зайняти місце в цій інфраструктурі.

Вільне ціноутворення дасть змогу зробити
спільними інтереси виробника і споживача, ос�
кільки виробник буде зацікавлений у продажу
товару чи послуги за вигідною ціною, а спожи�
вач — в купівлі якісного та відносно недорого�
го товару чи послуги.

При наявності стабільної грошової систе�
ми під час процесу формування інфраструкту�

Рис. 1. Умови, що забезпечують формування ринку
Джерело: [2].
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ри аграрного ринку, вигоду отримають всі еле�
менти інфраструктури аграрного ринку, оск�
ільки будуть мати певні гарантії того, що їхній
бізнес буде вдалим і стабільним. Споживачі ж
при наявності стабільної грошової системи на
аграрному ринку зможуть мати інструменти
впливу на виробника.

Процес формування інфраструктури аграр�
ного ринку повинен відповідати певним прин�
ципам, але перед тим, як визначати основні
принципи формування інфраструктури аграр�
ного ринку, проаналізуємо основні принципи
формування ринку.

Отже, основними принципами функціону�
вання ринку можна вважати такі: економічну
самостійність суб'єктів ринку, що передбачає
свободу вибору форм власності і господарю�
вання, планування господарської діяльності,
розпоряджання майном, доходами і так далі;
економічну рівність, тобто рівні економічні
умови господарювання для всіх форм власності
й господарств, рівні умови і принципи ціноут�
ворення, оподаткування, розподілу прибутку і
кредитування; економічну відповідальність,
тобто відповідальність за результати роботи,
якість продукції, що надходить на ринок; сво�
боду вибору — це означає, що власники гро�
шових і матеріальних ресурсів можуть викори�
стовувати їх на свій розсуд [2].

Відповідно до основних принципів функці�
онування ринку основними принципами фор�
мування інфраструктури аграрного ринку бу�
дуть такі: економічна самостійність інфраст�
руктурних елементів аграрного ринку, еконо�
мічна рівність, відповідальність, географічний
принцип, демографічний принцип, законність,
маркетинговий принцип, принцип системності,
принцип адаптованості до сучасних умов, дер�
жавна підтримка (рис. 2).

Принцип економічної самостійності інфра�
структурних елементів аграрного ринку при
формуванні інфраструктури аграрного ринку,

дозволить підприємствам, які входять в інфра�
структуру аграрного ринку самостійно плану�
вати господарську діяльність, розпоряджати�
ся доходами та майном.

Принцип економічної рівності дасть мож�
ливість вирівняти права інфраструктурних еле�
ментів аграрного ринку у відповідності до час�
тки, яку вони займають у даній інфраструктурі.

Принцип відповідальності при формуванні
інфраструктури аграрного ринку дозволить
дотримуватися встановлених умов та норм щодо
формування інфраструктури аграрного ринку.

Дуже важливе значення при формуванні
інфраструктури аграрного ринку має географ�
ічний принцип. Його суть полягає у тому, що
інфраструктура ринку повинна формуватися
на відносно невеликій відстані від самого рин�
ку. Це дозволить мінімізувати витрати при
транспортуванні, зберіганні, упакуванні та ре�
алізації продукції.

Суть демографічного принципу полягає у
тому, що потужну, конкурентоспроможну
інфраструктура необхідно формувати у тому
регіоні, де велика густота населення.

При формуванні інфраструктури аграрного
ринку чи будь�якого іншого ринку потрібно дот�
римуватися чинного законодавства. Законність,
як один із принципів формування інфраструк�
тури аграрного ринку, дасть змогу зменшити
сектор тіньової економіки, тим самим збільшив�
ши надходження коштів у місцеві бюджети.

Дотримання маркетингових умов при фор�
муванні інфраструктури аграрного ринку доз�
волить вивчити смаки та уподобання спожи�
вачів, організувати ефективну рекламу, стиму�
лювати збут сільськогосподарської продукції
та здійснювати пропаганду.

Будь�яка діяльність, яка здійснюється на
ринку, повинна бути системною. При форму�
ванні інфраструктури аграрного ринку сис�
темність має велике значення, оскільки, коли
всі інфраструктурні елементи аграрного рин�

Рис. 2. Принципи формування інфраструктури аграрного ринку
* Вдосконалено автором на основі [2].
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ку будуть здійснювати свою діяльність органі�
зовано та будуть працювати для однієї мети,
тоді і в цілому аграрний ринок буде працювати
ефективно.

Вміння адаптуватися до сучасних умов доз�
волить підприємствам, які входять до інфраст�
руктури аграрного ринку, зменшити свої збит�
ки, зекономити час та виправити недоліки в
своїй діяльності, оскільки формування інфра�
структури аграрного ринку процес довготри�
валий і потребує постійного вдосконалення.

При формуванні інфраструктури аграрно�
го ринку важливе значення має роль держави
як регулятора цього процесу. Держава повин�
на бути зацікавлена в формуванні та розвитку
аграрного ринку в цілому та його інфраструк�
турних елементів. Вона повинна підприємствам,
які входять до інфраструктури аграрного рин�
ку зменшити ставку податку, видавати різного
роду дотації, стимулювати до ефективної пра�
ці, оскільки тільки аграрний сектор здатен
підняти Україну на новий рівень економічного
розвитку.

Важливим аспектом при формуванні інфра�
структури аграрного ринку є використання іно�
земного досвіду. Адже новітні технології да�
дуть можливість зекономити час при купівлі�
продажу товару чи послуги, збільшити прибут�
ки та модернізувати аграрний ринок.

Таким чином, для того щоб сформувати
ефективний та конкурентоспроможний аграр�
ний ринок не тільки в Україні, а й в Європі та
світі, необхідно дотримувати основних умов та
принципів формування його інфраструктури,
потрібно використовувати як науковий, так і
практичний досвід.

ВИСНОВКИ
Отже, будь�який механізм працює злагод�

жено тільки тоді, коли ефективно та продук�
тивно працюють його складові. Так само аграр�
ний ринок зможе працювати ефективно тільки
тоді, коли буде мати потужну інфраструктуру.
На даний час інфраструктура аграрного ринку
суттєво відстає від вимог як виробника, так і
споживача. Тому для вирішення цієї проблеми
потрібно сформувати нову, більш адаптовану
до сучасних умов інфраструктуру аграрного
ринку. Це можливо лише при дотриманні ос�
новних умов та принципів формування цієї
інфраструктури. Ці завдання мають вирішува�
ти як виробник, так і інфраструктурні елемен�
ти аграрного ринку (підприємства оптової та
роздрібної торгівлі, фінансові організації, за�
готівельні організації, транспортні підприєм�
ства і т.д.), а також держава, яка має створити

всі необхідні умови для розвитку аграрного
бізнесу.

Таким чином, тільки економічна самос�
тійність та рівність суб'єктів аграрного ринку,
їхня відповідальність та адаптованість до су�
часних умов на засадах законності, системності
та стабільній грошовій системі і політичній си�
туації, дозволить сформувати в нашій державі
ефективний аграрний ринок з відповідною
інфраструктурою.
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