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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На теперішній час аграрні формування функціонують у

складних економічних умовах, які характеризуються відсут'

ністю належної державної підтримки, посиленням диспари'

тету цін на промислову та сільськогосподарську продукцію,

високими темпами подорожчання виробничих запасів, зро'

станням конкуренції з боку зарубіжних постачальників, і в

цілому — обмеженою купівельною спроможністю населен'

ня.
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Розглянуто стан інфраструктурного забезпечення збутової діяльністі аграрних формувань, а

також визначено напрями державного сприяння впровадженню механізму виробництва і реа�

лізації сільськогосподарської продукції. У результаті проведеного дослідження визначено, що

найбільш доступними й гарантованими ринками збуту для сільськогосподарських підприємств
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чити структурну перебудову товароруху в напрямі формування організованих конкурентних ка�

налів просунення (розподілу) продукції від товаровиробників до кінцевих споживачів та освоє�

ння нею нових прогресивних форм і механізмів торгівлі.

The paper deals with the state of infrastructure provision of agricultural enterprises sales activities

as well as the directionsin the governmental support in the mechanism of agricultural products

production and sales implementation. As a result, The author has found out that agricultural

cooperatives and wholesale food markets are the most affordable and guaranteed markets for

agricultural enterprisese.

Generalisation of the results of agricultural enterprises sales activities analysis gives grounds to

conclude that the development of wholesale products sales, raw materials and food in the domestic

market is expected to forsee restructuring of goods movement towards the formation of organized

competitive products distribution channel from producers to the ultimate consumers and the its

development of new advanced trade forms and mechanisms.
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Забезпечення ефективного збуту сільськогосподарсь'

кої продукції для сільськогосподарських підприємств є важ'

ливим, оскільки від результатів цієї діяльності залежить

організація виробництва, його матеріально'технічне забез'

печення, а також величина доходів, прибутків, рентабель'

ності.

Через монополізацію ринку посередницькими струк'

турами немає прозорих і доступних шляхів реалізації вироб'

леної сільськогосподарської продукції.
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Покупці, для яких сільськогосподарська продукція є

сировиною, через слабкий рівень фінансово'кредитного

забезпечення, не можуть її придбати.

Своєчасність та необхідність розв'язання проблем по'

в'язаним із збутом продукції аграрних формувань, спо'

нукає до наукового пошуку та вироблення практичних ре'

комендацій щодо удосконалення інфраструктурного се'

редовища, яке має забезпечити ефективність виробничої

і збутової діяльності сільськогосподарських товаровироб'

ників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні положення щодо вирішення проблем діяль'

ності інфраструктури аграрного ринку розкрито в наукових

працях таких зарубіжних вчених, як: П. Самуельсона, В. Нор'

дсауса О. та вітчизняних — О.Шпичака, І. Свиноуса, В.

Збарського, Д. Крисанова, О. Шпикуляка, М. Маліка, О. Гуд'

зінського. Праці зазначених вчених стали основою для по'

будови інфраструктури, необхідної сільськогосподарським

товаровиробникам. Проте ще недостатньо функціонують

механізми діяльності інфраструктури аграрного ринку.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи було дослідження організаційно'еконо'

мічного забезпечення ефективності збутової діяльності

сільськогосподарських підприємств та науково обгрунтова'

ного механізму його реалізації. Для досягнення цієї мети

було поставлено завдання розробки комплексу основних

організаційно'економічних заходів щодо розвитку торгово'

посередницької та розподільчої інфраструктури.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Матеріалом дослідження є праці вітчизняних науковців,

а також практика збутової діяльності аграрних формувань

та підприємств інфраструктури ринку. Для реалізації досяг'

нення поставленої мети використовувалися наступні мето'

ди та прийоми: монографічний, вибірковий, порівняльний,

абстрактно'логічний.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Формування збутової інфраструктури та на її основі

організованого товароруху сільськогосподарської про'

дукції, сировини і продовольства є об'єктивною необ'

хідністю для вітчизняних сільськогосподарських

підприємств. Це пояснюється двома групами чинників, пер'

ша з яких пов'язана із забезпечення продовольчої безпеки

країни, підвищенням конкурентоспроможності товарови'

робників та продукції, а друга — з глобалізацією світової

економіки, вступом України до СОТ, розвитком міждержав'

них і міжрегіональних зв'язків.

 Особливістю сільськогосподарської продукції є те, що

її необхідно реалізувати в короткі проміжки часу, що має

враховувати збутова інфраструктура. Відповідно до класи'

фікаційних ознак товарного та інфраструктури агропродо'

вольчого ринку доцільно провести групування елементів

збутової інфраструктури, яка у свою чергу є складовою

інфраструктури агропродовольчого ринку.

До першої групи нами віднесено торгово'посередницькі

й торгово'розподільчі організації. До торгово'посередниць'

ких входять оптові та оптово'роздрібні ринки агропродо'

вольчої продукції; сільськогосподарські кооперативні рин'

ки, магазини роздрібної торгівлі; товаровиробники сільсько'

господарської продукції та продовольства; кіоски, палатки;

лотки; торгові автомати; підприємства громадського харчу'

вання; пересувна торгівля і т.д. До торгово'розподільчих

організацій віднесено товарні біржі; торгові доми; вистав'

ки; аукціони; дилерські, брокерські організації та фірми;

споживчі спілки; торгово'промислові палати; продовольчі

корпорації; постачальницько'збутові та споживчі коопера'

тиви.

До другої групи входять організації з надання послуг

— транспортно'експедиторські компанії; прокатні органі'

зації; спеціалізовані сервісні центри; організації, що нада'

ють в оренду нерухомість; склади; підприємства системи

зв'язку; підприємства з надання транспортних послуг. До

складу організацій з ресурсного забезпечення віднесено

організації з трудового забезпечення (біржі праці, комітети

із зайнятості населення; навчальні заклади у сфері профес'

ійної освіти; кадрові й рекрутингові агентства); фінансові

організації (комерційні банки, страхові компанії, кредитні

кооперативи). Дорожня система представлена всіма вида'

ми доріг. До організацій з матеріально'технічного забезпе'

чення належать підприємства сфери постачання паливно'ма'

стильними матеріалами; підприємства енерго' і газопоста'

чання.

Третя група об'єднує інформаційні служби й аналі'

тичні організації — це виставки, рекламні агентства,

інформаційно'довідкові служби, логістичні та маркетин'

гові центри. До складу контролюючих організацій входять

податкові інспекції, інспекції по торгівлі, митні служби,

юридичні організації, організації по захисту прав спожи'

вачів.

Чинниками формування збутової інфраструктури агро'

продовольчого ринку є: ринкові відносини і форми госпо'

дарювання у сільському господарстві; поглиблення світо'

вої співпраці із зарубіжними країнами; інвестиції в будівниц'

тво підприємств інфраструктурного сектору, короткі термі'

ни окупності фінансових вкладень; розвиток підприємниць'

кого сектору і комерційні відносини в аграрній економіці;

створення умов для забезпечення продовольчої безпеки

країни.

Збутова інфраструктура агропродовольчого ринку

розглядається як комплекс підприємств торговельно'по'

середницької сфери діяльності, що забезпечують умови

для оптимізації процесу руху товару сільськогосподарсь'

кої продукції і продовольства з урахуванням інтересів учас'

ників ринку. У результаті проведеного дослідження виз'

начено, що найбільш доступними й гарантованими ринка'

ми збуту для сільськогосподарських підприємств є

сільськогосподарські кооперативні та оптові продовольчі

ринки.

Узагальнення результатів проведеного аналізу розвит'

ку збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

дало підстави зробити висновок про те, що розвиток опто'

вої торгівлі продукцією, сировиною та продовольством на

вітчизняному ринку в перспективі має передбачити струк'

турну перебудову товароруху в напрямі формування орган'

ізованих конкурентних каналів просунення (розподілу) про'

дукції від товаровиробників до кінцевих споживачів та ос'

воєння нею нових прогресивних форм і механізмів торгівлі.

Організована конкурентна система товароруху повинна

сприяти скороченню ланцюгів і зниженню витрат обігу,

підтримці стабільних ринкових цін, збереженню кількісних

та якісних параметрів продукції та прискоренню часу її про'

сування, можливості налагодженню податкового контролю

над грошовими потоками та ін. У ланцюгу оптового збуту

сільськогосподарської продукції має активізуватися роль

товаровиробників.

Зарубіжний досвід і передова вітчизняна практика до'

водять, що для сільськогосподарських товаровиробників

перехід на організовані ринки товароруху передусім, пов'я'

заний із формуванням вертикальних (ВМС) і горизонталь'

них (ГМС) маркетингових систем.

Складний фінансовий стан більшої частини сіль'

ськогосподарських підприємств у країні є причиною появи і

функціонування такої корпоративної ВМС як агрохолдин'
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ги. У цих системах канали розподілу належать інвестору або

переробному підприємству, яке орієнтується на формуван'

ня гарантованої сировинної бази, або оптовому продавцю.

Практика функціонування таких ВМС переконує, що у них

сільськогосподарські товаровиробники повністю відмежо'

вані від участі у збуті продукції.

 Нині в Україні функціонує близько 80 оптових продо'

вольчих ринків, де 40—60% асортименту займає плодоово'

чева продукція. Існує один принцип розташування оптових

ринків, одне місто — один оптовий ринок. На сьогодні в

кожній області України є 3—4 оптових продуктових ринки.

На державному рівні передбачено створення спеціалізова'

них оптових плодоовочевих ринків.

Відповідно до державної програми зі створення опто'

вих ринків існує два шляхи досягнення програмних цілей:

розвиток оптово'ринкової мережі за допомогою інвестицій

і позик та допомога у створенні сприятливих умов для по'

дальших інвестицій. Переважно це спрощення процедури

отримання землі для оптового сільськогосподарського рин'

ку. Серед основних завдань і планів програми — створення

оптових ринків за рахунок державного фінансування (1200

млн грн.), а також фінансування з інших джерел (3800 млн

грн.) [1].

Нині в Україні чотири ринки отримали статус "сільсько'

господарського оптового ринку", кожен із яких розташова'

ний поряд із великим містом. Згідно з однією із класифі'

кацій ці ринки можна віднести до регіональних оптових

ринків: "Шувар" (м. Львів), "Столичний ринок" (м. Київ),

Оптовий ринок ТОВ "Агробізнес'Запоріжжя" (м. Запоріж'

жя). Сільськогосподарські товаровироб'ники як учасники

оптового ринку отримують можливість одержувати прибу'

ток не за рахунок підвищення ціни, а за рахунок підвищен'

ня товарообігу. При цьому оптовий покупець має можливість

закупівлі продукції дрібними партіями і в асортименті з оп'

тового агропродовольчого ринку щодня, тому немає потре'

би мати товарні запаси, не відволікаючи на це обігові кош'

ти.

 Основними джерелами фінансування розвитку оптових

ринків сільськогосподарської продукції є плата за надання

торгових площ продавцям, а також від надання послуг, по'

в'язаних зі збутом сільськогосподарської продукції, оскіль'

ки основний агропродовольчий ринок позиціонує себе як

сервісна підприємницька структура.

Отже, оптові ринки слід оцінювати не стільки як еле'

мент комерції, а як елемент аграрної інфраструктури. Заз'

начимо, що у 1992 р. в Польщі плодоовочевий кооператив

із Познані за власні кошти і грант швейцарського уряду в

сумі 10 млн швейцарських франків за 14 міс. побудував

перший спеціалізований оптовий ринок, який відповідав

європейським стандартам. За рік його роботи частка

польської продукції на ринку зросла до 20 %, а через три

— до 90 %. Більш того, її почали експортувати в країни

Європи [2].

Ґрунтуючись на результатах дослідження, можна ствер'

джувати, що розвиток оптових ринків сільськогосподарсь'

кої продукції приведе до часткової ліквідації стихійних про'

довольчих ринків, оскільки рівень послуг на ОПР відпові'

дає європейським стандартам, а саме: послуги ветеринар'

ної лабораторії, митної служби, банків та послуг із розвит'

ку бізнесу операторів тощо. Користувачами послуг оптових

ринків сільськогосподарської продукції будуть потенційні

покупці та продавці із стихійних ринків.

Слід зазначити, що продавцями сільськогосподарської

продукції на ОПР можуть буди не тільки великі сільськогос'

подарські товаровиробники, які є співвласниками ОПР че'

рез придбання цінних паперів, а також фермери, які можуть

орендувати торгові площі.

Одним із перспективних напрямів функціонування рин'

ку є оптова торгівля за замовленнями через розподільчо'

логістичні центри. Економічна доцільність запровадження

цього виду торгівлі полягає у створенні додаткових зручно'

стей для оптового покупця шляхом доведення до нього не'

обхідної інформації про товар. Ця форма торгівлі передба'

чає доставку продукції споживачеві відповідно до його за'

явки комп'ютерною системою.

В Україні логістичні центри не повністю виконують по'

кладені на них функції. Зазначимо, що колишні плодоово'

чеві бази Укрспоживспілки, які є у кожному обласному

центрі, виконують окремі функції "логістичних центрів".

Більш потужні плодоовочеві компанії, імпортери продукції

(УФК, Аркадія, Тропік) у повному обсязі виконують функції

логістичних центрів і сформували власні представництва

(філії). Наприклад, компанія УФК має 17 філій в 17 облас'

тях, компанія Тропік — 9, Аркадія 14 філій.

Зазначимо, що більшість сучасних плодоовочевих схо'

вищ в Україні використовуються оптовиками як розподільчі

центри. Нині вони можуть використовуватися і для тривало'

го зберігання, але для цього потрібні додаткові інвестиції.

Здебільшого подібні сховища збудовані для перевантажен'

ня імпортної продукції.

Значна частина потужностей зі зберігання розміщена

на півдні України. Це пояснюється тим, що сільськогоспо'

дарські підприємства цього регіону мають значні інвестиції

для вирощування овочів і фруктів.

У більшості регіонів України повністю використовують

наявні потужності сховищ, головним чином підприємства

оптової торгівлі та сільськогосподарські товаровиробники.

Незважаючи на відносно низький рівень наповненості

сховищ у більшості регіонах відчувається їх дефіцит. В Ук'

раїні сертифіковані склади для овочів можуть вміщувати

лише 550 тис. тонн продукції. Через відсутність овочесхо'

вищ та переробних потужностей до 30 % вирощених овочів

втрачається під час зберігання.

При здійсненні розрахунків потреб в сховищах по збе'

ріганню та овочевої продукції нами враховано наступні фак'

тори: обсяги реалізації через роздрібну мережу, включаю'

чи роздрібні продовольчі ринки та обсяги переробки, рівень

самозаготівлі, обсяги виробництва та їх фактична наявність

(табл. 1).

 Розширення мережі логістичних центрів і формуван'

ня логістичних систем на регіональних рівнях дасть змогу

підвищити ефективність використання транспортних за'

собів, прискорити та здешевити процес переміщення про'

дукції.

Одним із найважливіших завдань транспортно'ло'

гістичних центрів є розробка, організація й реалізація раці'

ональних схем руху товарів на території країни та інших дер'

жав на основі організації єдиного технологічного й інфор'

маційного процесу, що об'єднує діяльність постачальників і

споживачів продукції, різних видів транспорту, банків, мит'

них і страхових організацій. Економічна основа діяльності

логістичних розподільних центрів зумовлюється вибором їх

організаційно'правової форми, від якої залежать умови

формування початкового капіталу та результати господарсь'

кої діяльності.

Переважною правовою формою регіональних логістич'

них центрів є акціонерне товариство, засновниками якого

можуть стати сільськогосподарські підприємства, переробні

підприємства, організації оптової торгівлі та ін. Як переко'

нує світовий досвід, логістичні центри є високорентабель'

ними підприємствами із терміном окупності капітальних

вкладень протягом 4—5 років.

У процесі дослідження нами зроблено висновок про

наявність потреби як у формуванні великих логістичних

центрів з метою експортних поставках сільськогоспо'

дарської продукції, так і логістичних комплексів ре'

гіонального значення, а також спеціалізованих комплек'

сах.
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Зарубіжний досвід підтверджує, що у створенні регіо'

нальних логістичних центрів важлива роль належить дер'

жаві. Так, успішне будівництво логістичних центрів у Німеч'

чині та Італії зумовлено, перш за все, участю державного

сектора. Крім нього до розвитку логістичних центрів слід

залучати приватні компанії, торгові та транспортні органі'

зації, банки, страхові фірми, акумулюючи грошові кошти че'

рез використання різних моделей фінансування. Для цього

необхідно створити інвестиційну привабливість проектів, по'

в'язаних із формуванням логістичної системи, для приват'

них інвесторів.

Таким чином, модернізація діючих підприємств опто'

вої торгівлі, формування ефективної системи функціону'

вання оптових продовольчих ринків і розподільчих центрів

агропродовольства є одним із основних механізмів і на'

прямів удосконалення системи товароруху швидкопсув'

ної продукції та фактором зниження трансакційних вит'

рат.

Формування мережі продовольчих ринків створює такі

вигоди: для споживачів — своєчасне забезпечення дешев'

шими та якісними продуктами харчування, ринковою

інформацією; для товаровиробників — створення однако'

вих умов для виходу на конкурентний ринок; прискорення

або спрощення порядку просування продукції до спожи'

вача; забезпечення попиту на продукцію; збереження ро'

бочих місць; концентрація підприємницької діяльності в

одному місці; для фермерів і особистих господарств насе'

лення — можливість продавати без посередників; для оп'

товиків, які реалізують продукцію на ринку, — збільшен'

ня кількості оптових покупців; користування послугами

ринку без додаткових капітальних витрат на створення

своїх складів; зниження ризику; можливість порівняння цін

і якості товарів, що пропонуються конкурентами, і встанов'

лення реальних ринкових цін на свою продукцію; мож'

ливість вибору певної спеціалізації; налагодження комер'

ційних зв'язків із покупцями; для оптовиків, які закупову'

ють продукцію на ринку, — можливість порівняння цін та

якості товарів, що пропонуються різними продавцями (то'

варовиробниками й оптовиками); можливість вибору за

принципом "ціна'якість'обсяг закупівлі"; знижен'

ня ризику бути ошуканим чи закупити неякісну

продукцію; налагодження комерційних зв'язків

із великими торговельними компаніями і вироб'

никами; для інвесторів — можливість інвестуван'

ня під гарантії місцевих органів влади.

На продовольчому ринку оптова ланка

зв'язує сільськогосподарських товаровироб'

ників із суб'єктами роздрібної мережі, яким

надається можливість закуповувати продукти

в необмежених обсягах та широкого асорти'

менту, повніше використовувати складське гос'

подарство, оснащене сучасними технічними

засобами, збільшувати товарообіг, скорочува'

ти транспортні витрати, що сприятиме збіль'

шенню прибутку.

ВИСНОВКИ
Отже, розвиток збутової інфраструктури з

метою оптимізації каналів розподілу сільськогос'

подарської продукції слід зорієнтувати на струк'

турну перебудову товароруху в напрямі форму'

вання організованих каналів від товаровиробни'

ка до споживача й освоєння нових прогресивних

форм і механізмів торгівлі. Таким шляхом можна

створити цілісну оптимізовану систему товарору'

ху сільськогосподарської продукції, сировини і

продовольства від товаровиробника до спожива'

ча, сформованої із сукупності вертикальних і го'

ризонтальних маркетингових систем на первинно'

му етапі реалізації сільськогосподарської продукції та орган'

ізації цивілізованої оптової торгівлі через розвиток оптових

продовольчих ринків, логістичних розподільчих центрів, то'

варних бірж, аукціонів. Такий підхід забезпечить якісний

рівень функціонування збутової інфраструктури та виклю'

чить багатоланцюговість товароруху, високі трансакційні

витрати й підвищить на ринку роль безпосередніх товаро'

виробників.
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Таблиця 1. Розрахунок потреби в сховищах
для зберігання овочів

Джерело: розраховано на основі даних Міністерства аграрної політи'

ки і продовольства
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 70 53 70 0 0
 25 109 19 3 64

 42 74,9 42 0 0
 9 17,9 8 1 2,5

 4 8,3 2 2 5,9
 82 62 7 75 53,9

.-  20 20 11 9 7,5
 45 60 45 0 0

 29 48,5 29 0 0
 60 105 24 36 79,6 

 25 50 21 4 11,3
 61 95 52 9 15

 31 60 31 0 0
 10 20 10 0 0 

 15 161,6 4 11 8
 10 13,1 10 0 0

 24 55 20 4 26,7
 49 941,1 45 4 191,4

 12 6,3 12 0 0
 81 84 79 2 6

 10 13,1 9 1 12 
 2 2,5 2 0 0

 787 2157,3 619 169 498,9


