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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Україна обрала шлях трансформації еконо�

міки від командно�адміністративної до ринко�
вої. Перші кроки вже зроблено, але чи ефек�
тивними вони були? Факти свідчать, що держав�
на політика, яка здійснювалась в даному на�
прямі, не сприяла формуванню економічної
системи, яка відповідала б всім ознакам ринко�
вої. Мету визначено, а от при визначенні за�
собів, форм та методів управління часто не вра�
ховувалась динаміка змін, що відбувались на
фоні прискорення зовнішнього середовища. Це
і стало основою причиною того, що термін
"ринкова" втілює теоретичне прагнення Украї�
ни до соціально�економічної стабільності та
безпеки, а от вітчизняній економіці властива
низка ознак економіки перехідного періоду.

Як відомо, визначальною ознакою ринкової
економіки є розвинутий ринок з відповідною
інфраструктурою. Проте проблемою є те, що в
Україні досі немає розвиненої інфраструкту�
ри, в тому числі ринку сільськогосподарської
продукції. І це при тому, що аграрну галузь виз�
нано пріоритетним напрямом вітчизняної еко�
номіки, що має першочергове соціально�еконо�
мічне значення.

На українському ринку є фірми, які працю�
ють з великими партіями імпортної продоволь�
чої продукції, але немає таких, які працювали
б за тим же принципом з українською продук�
цією. Через це складається абсурдна ситуація:
продукцію, яку український виробник не може
вигідно продати, українські ж супермаркети
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закуповують за кордоном лише тому, що на
внутрішньому ринку немає підприємств поста�
чання великих оптових партій цієї продукції.
Сьогоднішня інфраструктура аграрного ринку
не зорієнтована на швидке просування такої
продукції до споживачів.

У зв'язку з цим вивчення ролі та місця
підприємства оптового постачання аграрного
сектора в інфраструктурі оптового ринку як
активної частини сфери обігу і важливого ва�
желя маневрування матеріальними ресурсами
є надзвичайно важливим та актуальним в сучас�
них умовах становлення ринкової економіки.

Мета дослідження — визначити найбільш
актуальні проблеми формування інфраструк�
тури оптового ринку в аграрному секторі Ук�
раїни та описати напрямки їх вирішення.

Мета передбачає вирішення таких завдань:
— визначити роль та значення оптової

торгівлі на ринку;
— розглянути сучасну інфраструктуру аг�

рарного ринку України;
— описати види суб'єктів, що займаються

оптовим розподілом сільгосппродукції;
— розглянути основні організаційні форми

підприємств оптової діяльності;
— висвітлити актуальні проблеми, що стриму�

ють розвиток аграрного сектора, зокрема в на�
прямі формування розвинутої інфраструктури;

— визначити політику уряду та описати вжи�
ті заходи в напрямі покращення інфраструктури
оптової торгівлі, зокрема щодо створення оп�
тових ринків сільськогосподарської продукції.
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Важливу роль в процесі становлен�

ня ринкової економіки відіграє ринок.
Будучи сполучною ланкою між вироб�
ником і споживачем, він забезпечує оп�
тимальне поєднання потреб покупців і
пропозиції продавців з метою якнай�
кращого їх задоволення.

Визначальна роль на товарному рин�
ку належить оптовій торгівлі. Саме че�
рез неї посилюється дія споживача на
виробника, з'являються реальні можли�
вості досягти відповідності між попи�
том і пропозицією, забезпечити кожно�
му споживачу змогу купувати продук�
цію в межах своїх фінансових можли�
востей і відповідно до потреб [6, с. 124].

Щодо аграрного сектора, то тут оп�
това торгівля охоплює діяльність у сфері про�
дажу сільськогосподарської продукції тим, хто
її купує, для подальшого перепродажу (розд�
рібна торгівля) або професійного використан�
ня (промислові підприємства, організації). По�
пит та пропозиція на купівлю�продаж оптових
партій сільгосппродукції зустрічаються на оп�
товому ринку (далі — ОРСП).

Як зазначають економісти, ОРСП — це цивіл�
ізоване місце зустрічі оптових пропозицій
сільськогосподарської продукції та відповідного
попиту, де визначається ціна товару, вирівнюєть�
ся її коливання, переміщуючи товарні потоки [21].

Слід зазначити, що на перехідному етапі до
ринкової економіки на ОРСП чільне місце як
суб'єкти оптової торгівлі займають сільсько�
господарські виробники чи їх представники —
професійні об'єднання товаровиробників, ко�
оперативи, підприємства оптової торгівлі. Оп�

тові підприємства виконують цілий ряд функцій
(торгівля, накопичення, переробка, транспор�
тування тощо) [10 , с. 15—18].

Вирізняють такі види суб'єктів, що займа�
ються оптовим розподілом сільськогосподар�
ської продукції:

 — оптовий ринок споживчого типу (поста�
чальний);

— оптовий ринок виробничого типу;
— оптовий ринок змішаного типу;
— аукціони;
— оптовий продаж типу "Кеш&керрі";
— товарна біржа.
За ОРСП споживчого типу, на який товар від

виробника потрапляє безпосередньо до оптови�
ка (агента, представника об'єднання вироб�
ників). Учасниками цих ринків є оптові торговці,
які продають свою продукцію підприємствам
громадського харчування, незалежним роздрі�

бним торговцям, інституційним
клієнтам та ін.

ОРСП виробничого типу збира�
ють сільгосппродукцію у виробників
і накопичують її. Продукція на цих
ринках продається, як правило, за
аукціонною системою.

Змішана модель — це оптовий
ринок, який поєднує майже всі еле�
менти споживчого та виробничого
типу ринків. На такому ринку є виз�
начене місце, де здійснюють продаж
безпосередньо "з машин".

Аукціон — це місце, де за наявності
товару продається партія однорідно�
го продукту через публічні торги.

Продаж типу "Кеш&керрі" —
сучасна форма оптового та напів�
оптового продажу. Прикладом та�

Рис. 2. Динаміка зміни кількості суб'єктів
інфраструктури аграрного ринку України

Рис 1. Організаційні форми оптової діяльності
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ких фірм є "METРО",
"Сільпо", де пропонують
повний асортимент про�
дуктів.

Вирізняють такі ор�
ганізаційні форми опто�
вої діяльності (рис. 1) [14].

— через оптові підроз�
діли фірм�виробників;

— через незалежних
оптових посередників;

— через залежних оп�
тових посередників

Динаміку зміни кіль�
кості суб'єктів інфраст�
руктури аграрного ринку
України за період 2004 —
2010 років наведено на
рис. 2 [21].

Сьогодні в Україні оптовою торгівлею
сільгосппродукції займаються переважно збу�
тові кооперативи, аукціони, торгові центри та
оптові ринки (без посередницьких структур) [8,
с. 63]. І чи не найперспективнішою формою оп�
тової торгівлі вважаються саме збутові коопе�
ративи.

Проте, вітчизняні товаровиробники, зокре�
ма особисті селянські та фермерські господар�
ства, стикаються з наступною проблемою: через
відсутність системних маркетингових каналів
збуту велика частина продукції (овочі, фрукти,
молоко, м'ясо тощо), які вони виробляють, особ�
ливо у віддалених від приміської зони селах, зго�
довується худобі або просто пропадає.

Одним із шляхів подолання цієї проблеми є
створення мережі місцевих заготівельно�збу�
тових постачальницьких об'єднань сільськогос�
подарських товаровиробників всіх форм госпо�
дарювання на кооперативних засадах, тобто за�
готівельно�збутових кооперативів, а також ре�
гіональних оптових плодоовочевих
ринків (ринків виробничого типу)
та аукціонів живої худоби.

Функції, які покладаються на
заготівельно�збутові кооперативи:
заготівля; зберігання; дії на ринку.

Модель інтеграції сільськогос�
подарських товаровиробників,
підприємств переробної та харчо�
вої промисловості, закладів торгів�
лі як основа розвитку регіональних
гуртових ринків наведено на рис. 3
[10, с. 50].

Наведена схема співпраці спо�
живачів і виробників дає мож�
ливість:

— залучити кредитні ресурси для сільсько�
господарських виробників;

— стимулювати утворення збутових коопе�
ративів;

— стимулювати контрактні відносини щодо
кількісного та якісного замовлення на вироб�
ництво;

— виробникам — планувати свою виробни�
чу діяльність на основі кількісних та якісних за�
мовлень;

— стабілізувати цінову ситуацію;
— забезпечити доступ продукції дрібних то�

варовиробників на полиці супермаркетів за ра�
хунок формування однорідних партій товару;

— дрібним товаровиробникам — доступ до
сконцентрованих оптових покупців і навпаки;

— забезпечити населення якісною, безпеч�
ною, доступною за ціною та свіжою сільсько�
господарською продукцією.

За даними Міністерства аграрної політики,
станом на 01.01.09 р. в Україні зареєстровано
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Рис. 3. Модель інтеграції — основа розвитку
регіональних гуртових ринків
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496 сільськогосподарських обслуговуючих ко�
оперативів, а станом на 01.01.10 р. їх кількість
сягнула 645 одиниць (рис.4) [19].

У розрізі областей найбільше обслуговуючих
кооперативів зареєстровано в Житомирській,
Вінницькій та Хмельницькій областях, найменше
їх — в Луганській, Дніпропетровській, Мико�
лаївській, Тернопільській та Харківській облас�
тях. У Київській області станом на 01.01.10 р. на�
лічується 19 кооперативів, що на 5 одиниць
більше, ніж станом на аналогічну дату 2009 року.
Отже, "вузьким місцем" інфраструктури залиша�
ються формування закупівельно�збутового при�
значення. І напрямом вирішення даної проблеми
є створення збутових кооперативів [7, с. 95].

Створення мережі кооперативів є основою
розвитку регіональних оптових ринків сіль�
ськогосподарської продукції і продовольства,
які повною мірою відповідають рівню та харак�
теру розвитку виробничих сил в АПК.

Формою оптової торгівлі, яка присутня в
Україні на ринку племінної худоби, є аукціон�
ний продаж [9, с. 121—123]. Однак за відсут�
ності налагодженого механізму загальний об�
сяг продажу великої рогатої худоби через аук�
ціони незначний. Для стимулювання продажу
товарної худоби через аукціон необхідна відпо�
відна система економіко�правових відносин
щодо аукціонної діяльності.

Наказом Міністерства аграрної політики Ук�
раїни та Української академії аграрних наук зат�
верджено Положення про організацію та прове�
дення аукціонів живої худоби та птиці, яке рег�
ламентує порядок їх організації та проведення.

За ініціативою і наказами Міністерства аг�
рарної політики України проведено кілька аук�
ціонів (племінних овець, великої рогатої худо�
би м'ясних порід тощо) та виставок. Проте ак�
тивність на них не була високою [21].

На сьогодні в Україні практично не існує
організованої оптової торгівлі свіжими овоча�
ми, фруктами та ягодами, і потреба створення
такої організованої інфраструктури є досить
високою. Проте зараз майже кожен обласний
центр має стихійні оптові ринки у формі базарів
[8, с. 63]. Ці ринки невеликі за розмірами і, як
правило, не дотримуються основних принципів
функціонування оптових.

У сучасних умовах господарювання реалі�
зація та збут сільськогосподарської продукції,
а також доставка її до споживача здійснюєть�
ся і через біржовий товарний ринок. На біржах
посередники реалізують сільськогосподарську
продукцію переробним підприємствам.

Станом на 1 квітня 2010 року в Україні за�
реєстровано 543 біржі, серед них 17 агропро�

мислових, частка укладених угод на яких скла�
дає 12,4% від загальної кількості, коефіцієнт
ліквідності яких становить 78,3% [16].

Проте, домінування на ринку сільськогоспо�
дарської продукції неорганізованих посеред�
ницьких структур, що монопольно встановлюють
ціни, багаторазовий перепродаж товарів цими
структурами призводять до втрат доходів вироб�
ників сільськогосподарської продукції та втрат
споживачів через завищення роздрібних цін.

Отже, сьогодні в Україні певна інфраструк�
тура оптового ринку сільгосппродукції вже існує.
Проте її стан та розвиток можна визначити як
недостатній. Через це має місце нестабільна ціно�
ва ситуація на аграрному ринку, відсутність ци�
вілізованих прозорих каналів просування сіль�
ськогосподарської продукції від виробника до
кінцевого споживача на вигідних для учасників
процесу умовах. При цьому збитків зазнають і
товаровиробники, які змушені використовувати
неорганізовані канали збуту з непрозорими умо�
вами купівлі�продажу та диктатом посередника,
і споживачі, які змушені купувати продукцію ча�
сто сумнівної якості за вищими цінами.

Одним із напрямків вирішення цієї пробле�
ми є створення оптових ринків сільськогоспо�
дарської продукції, як основного елемента
інфраструктури аграрного ринку. Це елемент
інфраструктури регіону, що впливає на зако�
номірний потік продовольчих товарів між ви�
робником та споживачем [12, с. 4—12].

У створенні оптових ринків сільськогоспо�
дарської продукції зацікавлені всі — від вироб�
ника до кінцевого споживача. Проте сьогодні
розвиток гуртових ринків стримується неврегу�
льованістю нормативних актів, що стосуються
їх діяльності, зокрема щодо виділення земель�
них ділянок, оподаткування тощо. [11, с. 3—10].

 З метою врегулювання цих питань прийнято
цілу низку нормативно�правових актів: Закон Ук�
раїни "Про оптові ринки сільськогосподарської
продукції" [1], постанова КМУ "Про затверджен�
ня Державної цільової програми створення опто�
вих ринків сільськогосподарської продукції" [2],
постанова КМУ "Про затвердження державної
цільової економічної програми підтримки розвит�
ку сільськогосподарські обслуговуючих коопера�
тивів до 2015р." [3] та ін. Дані нормативно�правові
акти створюють законодавчі передумови для роз�
будови мережі оптових ринків і визначають стра�
тегію їх розміщення та функціонування.

Відповідно до Державної цільової програми
створення оптових ринків сільськогосподарської
продукції планується побудувати 25 сільськогос�
подарських оптових ринків, розмістивши їх те�
риторіально в усіх регіонах України [4].
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На сьогодні в м. Львів (ринок "Шувар" — пер�
ший український ОРСП, що створений у 2000 році
[17]), Херсонській, Полтавській та Хмельницькій
областях вже функціонують оптові ринки пло�
доовочевої продукції, у м. Жашків Черкаської
області — ринок "Чародій", перший і поки що
єдиний в Україні ринок оптової торгівлі худобою,
вирощеної здебільшого в особистих селянських
та дрібнотоварних господарствах [13].

Для виконання Державної цільової програ�
ми створення оптових ринків сільськогоспо�
дарської продукції реалізовується проект
"Створення "Південноукраїнського регіональ�
ного оптового продовольчого ринку".

У 2010 році розпочалось будівництво опто�
вого ринку "Столичний" (Київська обл., Києво�
Святошинський район) [18]. Будівництво решти
ринків планується розпочати у 2011 році. Очі�
кується, що до кінця цього року в Україні вже
запрацюють нові оптові ринки сільгосппродук�
ції у Львівській, Запорізький, Донецькій та
Харківській областях [19]. Згодом такі ринки
планують збудувати в Івано�Франківську та
інших областях [20]. Загалом реалізація заходів
із вдосконалення інфраструктури оптової
торгівлі сільськогосподарської продукції дасть
змогу вивести вітчизняний аграрний сектор на
новий рівень розвитку, а продукцію зробити як�
існою, доступною і конкурентоздатною не лише
на внутрішньому, а й на міжнародних ринках.
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