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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Регіональний оптовий ринок овочевої продукції є

важливою частиною загального продовольчого ринку, що

відображає специфіку виробництва, передпродажної до*

робки, реалізації та споживання в окремому регіоні краї*

ни. Важливим завданням регіональної політики є стабіл*

ізація продовольчого ринку, а також цілорічного забез*

печення населення овочевою продукцією.

Виробництво овочевої продукції знаходиться у за*

лежності від територіальних особливостей набагато

більше, ніж будь*які інші галузі землеробства. Це пов'я*

зано, насамперед, з високими транспортними тарифами

і загальними витратами на доставку і зберігання овоче*

вої продукції (під час її транспортування). Саме тому ви*

робництво, реалізація і споживання овочів практично ло*
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калізовані в межах окремих територій. До того ж,

більшість видів овочевої продукції потребують особли*

вих умов зберігання і транспортування, при якому їх

якість може значно знижуватися. Після транспортування

овочевої продукції в неконтрольованих умовах вони при*

датні лише для термінової реалізації або переробки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є вивчення питання функціонування оп*

тових ринків в Україні та за її межами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним аспектам функціонування присвячено

праці таких вчених, як П. Березівський, Р.С. Близький,

В. Бойко, П. Гайдуцький, В. Гончаренко, М. Дем'яненко,
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В. Зіновчук, В. Зимовець, Л. Климюк, Ю. Коваленко,

М. Кропивко, О. Крисальний, М. Лобанов, І. Лукінов,

М. Малік, О. Могильний, В.В. Писаренко, П. Саблук,

Г. Черевко, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін., але дослі*

дження саме функціонування оптових ринків сільськогос*

подарської продукції потребує подальшого детального

дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасний оптовий ринок у сучасних економічних умо*

вах більше не є єдиним місцем продажу сільськогоспо*

дарської продукції. Цей факт очевидний в країнах Захід*

ної Європи, де десятки років на оптових ринках пропону*

ють різні додаткові послуги. Проте, наприклад, в Польщі,

угоди, що укладаються на оптових сільськогосподарських

ринках, є лише одним з елементів ринку, який здійснює

набагато більше функцій таких, як всебічна підтримка по*

стачальників, які є виробниками продукції (консалтинг, на*

вчання, забезпечення комфортних умов для продажу, вис*

новок довгострокових контрактів з фермерами, створен*

ня маркетингових груп виробників і т.д.) і пропонує покуп*

цям можливість покупки в комфортних умовах, доступ до

сучасного офісного обладнання та до комп'ютерної ме*

режі, можливість придбання відсортованої, чистої, деталь*

но маркованої продукції, упакованої таким чином, щоб за*

довольняти потреби різних груп клієнтів і т.д.

Іншим, дуже важливим для обох сторін, що представ*

ляють оптовий ринковий попит і пропозицію, нематері*

альним продуктом, який повинен бути запропонований

на оптових ринках, є збір інформації. Інформаційні ре*

сурси повинні бути своєчасні, повні і за часом і формі оп*

тимізовані для їх користувачів. Ці умови можуть бути ви*

конані тільки тоді, коли на оптовому ринку буде створе*

на автоматизована система інформації про ринок (SIR)

для збору та обробки необхідних відповідних інформа*

ційних ресурсів. Це необхідно для швидкого доступу до

певних даних та відбору їх відповідно до заданих кри*

теріїв. Інформація повинна бути доступною для всіх

суб'єктів, що беруть участь у господарській діяльності на

оптовому ринку шляхом створення внутрішньої комп'ю*

терної мережі і через зовнішні зв'язки, через мережу

Інтернет. У разі використання Інтернету зацікавлені сто*

рони повинні отримати пароль доступу, що дозволить

мати доступ до інформаційних ресурсів у базі даних оп*

тового ринку, який в той же час захистить систему від

несанкціонованого втручання представників конкурую*

чих компаній. Водночас не слід забувати і про традиційні

засоби передачі інформації, таких, наприклад, як кор*

поративний журнал, що публікується через регулярні

проміжки часу, які повинні бути важливою частиною про*

цесу спілкування з ринковим середовищем і покупцями.

Система інформації про ринок вже працює на опто*

вому ринку в Польщі, який називається польська біржа.

Ця система була побудована у співпраці з Інститутом ло*

гістики і складування, для поліпшення умов роботи місце*

вого ринку [1].

Одним з найбільш важливих чинників, що визнача*

ють довгостроковий успіх на оптовому ринку, є географ*

ічна локалізація. При прийнятті рішення про вибір місця

оптового ринку розглядаються наступні групи факторів:

— фактори, пов'язані з покупцями:

1) економіко*географічні — просторовий розподіл,

розмір, форма бізнесу (роздрібна торгівля, оптова торг*

івля, громадське харчування центр і т.д.), частота поку*

пок і їх вартість, інфраструктура, транспорт і забезпечен*

ня зберігання;

2) соціальні — просторовий розподіл, придбання зви*

чок і причин для здійснення покупки на оптовому ринку,

демографічні та поведінкові характеристики;

— фактори, пов'язані продукцією — якість, кількість,

сезонність, тип, зберігання і транспортування;

— фактори, пов'язані з постачальниками (тобто опе*

раторами) — кількість, просторовий розподіл, масшта*

би бізнесу, транспорт та інфраструктура зберігання, види

виробленої сільгосппродукції, досвіду реалізації, рівень

знання культури маркетингу;

— фактори, пов'язані з особливостями регіону, в зв'яз*

ку з просторовим розвитком і ступенем урбанізації —

розмір динаміки споживання регіону і просторового на*

пряму її розвитку, кількість і рівень доріг, транспортних

потоків, основний вид економічної діяльності (сільське

господарство, промисловість, послуги), ступінь багатства,

рівень життя, розташування по відношенню до інших ре*

гіонів і національних кордонів;

— фактори, пов'язані з оптовими ринками — фізичні

ресурси, фінансова і особиста інформацію, в даний час

належить компанії, кількість МС і якість ресурсів, які мо*

жуть швидко допомогти набратися досвіду в дистрибуції

і маркетингу, положення на ринку, і результати перего*

ворів з місцевою владою, цілі розвитку (наприклад,

співпраця з іноземними партнерами);

— фактори, пов'язані з конкуренцією — розміри і

форма бізнесу, досвід роботи в бізнесі та маркетингу,

просторовий розподіл, ресурси, наявні в розпорядженні,

період роботи на ринку в регіоні, масштаби ринку (регіо*

нальні, загальнонаціональні, міжнародні), можливість пе*

ретворення конкуренції в співробітництво, лояльність

покупців.

Польські оптові ринки, на практиці, розташовані на

околицях великих міст, завдяки чотирьом основним при*

чинам: необхідність мати велику площу, необхідність пра*

цювати в досить великому масштабі (або мати велику гру*

пу покупців, відповідно), зниження витрат на оренду землі

і динамічний розвиток автомобільної мережі. Вибір місця

розташування заснований на результатах всеосяжного

аналізу всіх цих чинників. Ця ситуація, звичайно,

змінюється, тим більше що оптові ринки працюють в умо*

вах постійно зростаючої конкуренції і нестабільного рин*

кового середовища, але все ж ці чинники є основними.

Дуже важливим фактором для успіху цієї форми про*

дажу також є проведення заходів, відповідних візуалізації

ідентичності, яка дозволяє сформувати сильні емоційні

зв'язки між покупцями і постачальниками, через що вони

виявляють лояльність до купівлі та продажу на оптовому

ринку. Візуальний стиль дійсно є одним з найбільш важ*

ливих факторів, що визначають успіх всіх суб'єктів гос*

подарювання на оптовому ринку, і це не виняток з пра*

вил.

Основні елементи візуальної ідентифікації включають

в себе:

— рівномірний колір і графічні рішення загальних для

всіх рухомих і нерухомих об'єктів, що належать оптово*

му ринку (наприклад, автомобілів, будинків), так що певні

кольори і символи розпізнаються як ринок і ототожню*

ються з ним;

— однорідності архітектурних форм, як з точки зору

зовнішніх (окремі будівлі) та внутрішніх (усередині їх роз*

ташування) всіх об'єктів, пов'язаних з операціями безпо*

середньо спілкування (залів, ангарів, складів) і непрямих

(станцій технічного обслуговування, банки, ресторани,

ринок офісної нерухомості і т.д.);

— відповідного маркування доріг, що ведуть до рин*

ку і будь*яких об'єктів, розташованих на території;
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— парадній формі співробітників в кольорах ком*

панії, що працює на ринку (включаючи членів рад дирек*

торів);

— зареєстрованих ідентифікаторів і т. і.

На практиці багато торгових компанії, в тому числі

на оптовому ринку, зазвичай орієнтовані, перш за все, на

прагненні зберегти нинішні позиції на ринку, а не на

зміцнення і розширення відповідно до довгострокової

стратегії розвитку [2].

Визначення продуктових меж оптового ринку є про*

цедурою виокремлення групи товарів*замінників і вчас*

ного формування товарів оптового кластеру. Методика

аналізу наявності товарів*замінників, що здійснюється за

критерієм взаємозамінності овочевої продукції. Віднос*

на зміна загального обсягу попиту на товар показує та*

кий критерій взаємозамінності, як коефіцієнт перехрес*

ної еластичності попиту за ціною, яку можна обчислити,

як відношення зміни обсягу реалізації товару X (у%) до

зміни ціни товару У (у%) за певний період.

Продуктовий характер інтеграційних відносин, особ*

ливо в умовах глобалізації та інтернаціоналізації вироб*

ництва, вимагає провадження ефективної системи вироб*

ничої типізації підприємств. Чітке визначення виробни*

чого типу господарства є базою організації науково об*

грунтованого управління, ефективного використання

його ресурсного потенціалу. Методологія організації ста*

тистичного обліку виробничих типів сільгосппідприємств

становить перспективу подальших розвідок у цьому на*

прямі [3].

Склад продавців овочевої продукції оптових про*

дукції в основному представлений її виробниками. У су*

часній економічній літературі виділяється три типи гос*

подарюючих суб'єктів, які займаються виробництвом і ре*

алізацією овочевої продукції:

— крупнотоварні сільськогосподарське підприємства

— 11,4% на ринку овочевої продукції;

— особисті господарства населення — 87,3% на рин*

ку;

— фермерські господарства 1,3% на ринку.

Потенційним покупцем овочевої продукції є населен*

ня України, бо овочі є продуктами харчування першої не*

обхідності. Кількісною характеристикою наявного обся*

гу ресурсів на оптовому ринку є загальний обсяг реалі*

зації продукції, який визначається як сума реалізації про*

дукції на окремому ринку всіма продавцями та розрахо*

вується за формулою:

(1),

де V
m
 — загальний обсяг реалізації продукції на опто*

вому ринку;

V
i
 — обсяг реалізації продукції і*м продавцем; п —

кількість реалізаторів діючих на ринку.

Частка господарюючого суб'єкта (D
i
) і*го продавця

на оптовому ринку визначається як відношення реалізо*

ваної їм на ринку товарної продукції до загального обся*

гу реалізації продукції на ринку за формулою:

D
i
 = V

i
/ V

m
(2).

З метою з'ясування актуального стану ринку овоче*

вої продукції потрібно виявити ступінь його монополізації.

Задля цього потрібно провести попереднє оцінювання

рівня монополізації ринку, рівномірності присутності на

ньому територіальних структур, а також підприємств

виробників овочевої продукції на територіях, що займа*

ють найбільші частки ринку та визначити частку ринку,

займану окремим суб'єктом і розрахувати показники кон*

центрації, до яких відноситься коефіцієнт ринкової кон*

центрації.

Ринковим потенціалом вважається здатність учасни*

ка ринку суттєво впливати на загальний стан обігу про*

дукції на відповідному ринку. Основним показником рівня

ринкового потенціалу вважається індекс конкурентосп*

роможності підприємства (або групи підприємств), що

визначається по*різному. Так, ряд вчених визначають

його через добуток індексу конкурентоспроможності

продукції, що поставляється підприємством*виробником

на ринок овочевої продукції, та індексу ефективності ви*

робництва, що розраховується за формулою:

I
k
 = I

m
 × I

в
(3),

де I
k
 — індексу конкурентоспроможності підприєм*

ства;

I
m
 — індекс конкурентоспроможності товарної про*

дукції;

I
в
 — індекс ефективності виробництва.

При аналізі проведених розрахунків за існуючою ме*

тодикою, слід визначити, що розрахунки проведені по ній

приблизні і мають низьку точність оцінки через викорис*

тання малої кількості факторів, що відбивають як рівень

якості продукції та виробничої потужності підприємства,

так і їх конкурентоспроможність у цілому, але не дозво*

ляють повною мірою розкрити ринковий потенціал

підприємства. Наприклад, при розрахунку індексу кон*

курентоспроможності товарної маси індекс конкурентос*

проможності і*го товару розраховується дуже спроще*

но, крім того, взагалі не розкривається індекс ефектив*

ності виробництва (він розраховується лише по одному

показнику, хоча і важливому, який, до того ж, визначаєть*

ся приблизно — розрахунками). Індекс ефективності збу*

тової діяльності в такому випадку не розраховується. У

зв'язку з цим потрібно вдосконалювати цю методику з

метою подальшого підвищення достовірності оцінки рин*

кового потенціалу.

Цінова нестабільність на ринку овочевої продукції і

нееквівалентність на овочеву і промислову продукцію

призвела до зміщення акцентів у спеціалізації госпо*

дарств та значного спаду обсягів виробництва окремих

видів продукції, і, в першу чергу, це стосується овочів.

Саме це призвело до зниження рівня їх споживання

відносно нормативного.

Так, Київський НДІ гігієни харчування рекомендував

норму споживання овочів — 110—158 кг, фруктів та ягід

— 42—84 кг на рік. Колишній ВНДІ консервної і овоче*

сушильної промисловості для умов України рекоменду*

вав із середньої норми споживання овочів 134—143 кг в

рік, баштанних — 18—27 кг на рік (табл. 1) [4].

Враховуючи порушення міжгалузевих і міжгоспо*

дарських фінансово*економічних зв'язків та інші проце*

си економічної перебудови країни, сьогодні за науково*

обгрунтовану норму обрана нижня межа норми спожи*

вання овочів — 134 кг на рік, в тому числі капусти білого*

лової — 29 кг, помідорів — 39, моркви, огірків, буряка

столового, цибулі ріпчастої — приблизно по 9, інших

овочів — 28, зелених — 7,8 кг на 1 людину протягом року.

За даними Державної служби статистики України у 2016

році споживання овочів на одну особу в Україні станови*

ло 163,7 кг.

Враховуючи раціональні норми харчування, визна*

чені Міністерством охорони здоров'я, населення країни

має споживати 161 кг овочів на особу за рік. Упродовж

останніх п'яти років цей показник не опускався нижче

рекомендованого рівня [5].

Овочева продукція є не тільки основним джерелом

надходження в організм людини вітамінів і мікроеле*
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ментів, а водночас використовується як лікувально*

дієтична продукція.

Якщо середньорічна норма споживання становить

160—163 кг овочів, то середньомісячна становитиме 13,3

— 13,6 кг з відповідною диференціацією надходження

овочів свіжими безпосередньо з поля, з культиваційних

споруд закритого грунту, свіжих із сховищ і в перероб*

леному вигляді по окремих місяцях року.

При загальній тенденції до збільшення споживання

відмічається значне скорочення чисельності населення краї*

ни. Але особливості формування рівня споживання в розрізі

регіонів мають відмінності. Найвищий рівень споживання

овочів у Херсонській, Черкаській та Кіровоградській обла*

стях. У цілому ж від південних до північних областей і на

захід він зменшується. Значні зміни спостерігаються в ок*

ремі роки і в окремих областях, тобто є особливості у фор*

муванні регіональних ринків овоче*

вої продукції [7] (табл. 2).

За останні роки овочеву про*

дукцію населення України спожи*

вається згідно з нормою харчуван*

ня. При цьому, наприклад, в 2014 р.

по відношенню до 1990 р. обсяги

споживання даної продукції

збільшилися на 60,7 кг, або на

59,2%, демонструючи стійкий вис*

хідний тренд [6].

Ефективне функціонування ре*

гіонального овочевого ринку, на*

самперед, забезпечується розвит*

ком його власної інфраструктури,

яка має відповідати рівню попиту на

продукцію та стимулювати відпові*

дне зростання обсягів виробницт*

ва овочевої продукції, забезпечува*

ти раціональний рух товарних по*

токів овочів і сприяти підвищенню

обсягів їх виробництва, ефектив*

ності зберігання, передпродажної

доробки і реалізації. Звісно ж, що

держава повинна взяти на себе ос*

новну частку витрат по формуван*

ню найбільш складних і капі*

таломістких елементів інфраструк*

тури. При розробці даної інфраст*

руктури оптового ринку її слід по*

Вид овочів Річна 
норма 

У тому числі
свіжі перероблені 

вс
ьо
го

 

з п
ол
я 

зі
 с
хо
ви
щ

 

за
кр
ит
ий

 г
ру
нт

 

св
іж
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ро
ж
ен
і 
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ер
во
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ні
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і і

 
со
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ні

 

су
ш
ен
і 

Овочі всього: 134,0 94,3 48,2 32,4 9,9 3,8 39,7 29,1 8,6 2,0
у т. ч. капуста 
білоголова 29,0 23,8 11,6 12,2 – – 5,2 – 5,2 – 

помідори 39,0 21,1 18,4 – 2,7 – 17,9 17,9 – – 
огірок 10,0 6,6 2,3 – 4,3 1,7 3,4 – 3,4 – 
морква 9,0 8,0 2,0 4,3 – – 1,0 0,5 – 0,5
буряк столовий 10,0 8,5 2,1 6,4 – – 1,5 1,0 – 0,5
цибуля на ріпку 9,0 7,4 2,0 5,4 – – 1,6 0,8 – 0,8 
Інші овочі 28,0 18,9 9,8 4,1 2,9 2,1 9,1 8,9 – 0,2
в т. ч. часник 0,8 0,6 – 0,6 – – 0,2 0,2 – – 
капуста цвітна 4,2 4,2 1,6 1,1 – 1,5 – – – – 
кабачки і патисони 3,2 0,9 0,9 – – – 2,3 2,3 – – 
редиска і редька 3,6 3,6 1,7 1,9 – – – – – – 
перець 2,8 0,8 0,8 – – – 2,0 2,0 – – 
баклажан 2,8 0,8 0,8 – – – 2,0 2,0 – – 
бобові 2,8 0,6 – – – 0,6 2,2 2,2 – – 
Зелені овочі: 7,8 7,4 4,0 0,5 2,9 – 0,4 0,2 – 0,2
у т. ч. цибуля зелена 2,4 2,4 1,2 – 1,2 – – – – – 
салат, шпинат, щавель 1,4 1,4 0,8 – 0,6 – – – – – 
петрушка, кріп 4,0 4,0 2,0 0,5 1,1 – – – – – 

Таблиця 1. Рекомендовані диференційовані норми споживання овочів в Україні
у розрахунку на 1 особу (кг)

Джерело: сформовано автором за даними В.В. Писаренко [4].

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.

— Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Таблиця 2. Споживання основних продуктів харчування
населенням України у розрахунку на 1 особу (кг)

Регіон Роки 
1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Автономна Республіка Крим 111,2 75,8 131 155,8 148,8 159 ... ...
Вінницька область 94,3 85,5 151,3 177,7 174,2 175,6 168,6 170,3 
Волинська область 79,6 80,7 145,6 157,2 158,9 161,2 152,1 153,6
Дніпропетровська область 110,3 111,1 153,7 165 167,5 165,5 180,6 184,2
Донецька область 103,7 107,7 150,7 169,3 164,3 165,8 159,1 140,9 
Житомирська область 83,9 104,2 131,6 138,5 148,2 145,9 147,5 155,3
Закарпатська область 84,9 68,3 128,9 148,8 153 159,4 163,6 154,8
Запорізька область 126,6 123,2 157,7 165,8 172,4 174,5 174,8 173,7 
Івано-Франківська область 93 72,3 100,2 117,5 123,4 124,6 131,8 135,1
Київська область 106,7 100,6 139,8 162,5 160,5 157,1 161,4 163,1
Кіровоградська область 128,1 160,9 160 174,3 170,8 170,6 175,4 174,5 
Луганська область 99,7 83,2 123,5 138,5 156,6 155 127,4 114,7
Львівська область 78,5 84,4 126,1 147,8 148 144,8 151 150,3
Миколаївська область 123,1 106,5 148,3 195,8 196,6 201,9 188 189,9
Одеська область 83,3 89,5 147,6 174,8 171,3 166,5 173 169,5
Полтавська область 109,9 129,6 172,2 198,9 196,9 190,2 189,5 188,5
Рівненська область 88,3 82,3 129,8 148 150,9 152,7 149,1 141,7
Сумська область 106,3 96,5 150,7 162 157,1 159,9 168,9 168,1
Тернопільська область 86,1 87,6 129,8 149,1 152,1 154,6 167,3 164,8
Харківська область 95,8 90,8 140,9 163,4 165,1 168,4 168,3 173,4
Херсонська область 159,8 175,4 185,3 194,9 195,9 190,3 185,1 166,6 
Хмельницька область 78 85,5 120,9 144,1 142,5 140,5 138,4 136,5
Черкаська область 128,1 147,6 166,2 188 191,1 182,5 171,9 177,3
Чернівецька область 97,4 98,3 150,5 167,2 168,8 169,2 171,9 171 
Чернігівська область 110,5 141,1 165,9 174,5 174,7 176,3 168,1 169,8
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діляти на виробничу і не*

виробничу. Виробнича

інфраструктура включає в

себе галузі, що обслугову*

ють саме вирощування та

зберігання в галузі овочі*

вництва: транспортне,

енергетичне господар*

ство, зв'язок, будівництво

та агрохімічні організації,

системи овочесховищ і пе*

реробних організацій.

Рівень її розвитку є одним

з основних показників

інтенсифікації овочевого

виробництва та суміжних з

ним галузей.

Невиробнича інфраст*

руктура включає в себе на*

прямки, які безпосередньо

не задіяні в процесі виро*

щування овочів, але впли*

вають на ефективне функ*

ціонування оптового ринку

овочевої продукції. Це система освіти, науково*дослідні і

дослідно*конструкторські роботи забезпечення всіх ланок

галузі овочівництва, соціальна інфраструктура, ринкова

інфраструктура та ін.

Одним з напрямків державної підтримки розвитку

інфраструктури ринку овочевої продукції може бути сти*

мулювання формування гарантованих каналів збуту у

вигляді підтримки організації аукціонів і ярмарок, створен*

ня постійно діючих комерційних центрів, роздрібних ринків

овочевої продукції. Розвиток і формування інфраструкту*

ри регіональних ринків овочевої продукції потрібно про*

водити за кількома конкурентними між собою і взаємодо*

повнюючими один з одним напрямками. При цьому про*

цес оздоровлення або створення нових ринкових струк*

тур повинен одночасно поєднувати в собі спадкоємність і

поетапний розвиток загальнодержавного овочевого рин*

ку. Одним з перспективних шляхів розвитку загальнодер*

жавного ринку овочевої продукції є підтримка створення

мережі територіальних оптових ринків. Регіональний оп*

товий ринок овочевої продукції як саморегулююча систе*

ма здатна в короткі терміни встановити баланс між попи*

том і пропозицією овочів, де попит є відображенням до*

ходів населення і його купівельної спроможності.

Основними складовими інфраструктури оптового

ринку є виробнича і торговельна частини. Виробнича

інфраструктура, для приведення її в стан сталого розвит*

ку, крім заходів цінового регулювання, потребує: деталь*

ної оцінки стану інвентарних площ тепличних комбінатів

та розробки стратегії розвитку і ув'язки структури вироб*

ництва за кожним видом продукції зі станом сфери спо*

Рис. 1. Основні елементи інфраструктури оптового ринку
овочевої продукції

Джерело: розроблено автором.

Рис. 2. Схема організаційної структури оптового ринку овочевої продукції м. Харків
Джерело: розроблено автором.
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живання. Торгівельна інфраструктура ринку складаєть*

ся з оптового і роздрібного напрямків. Існуючі економічні

взаємини між виробниками овочевої продукції і велики*

ми оптовими торгівельними підприємствами не забезпе*

чують оптимізації ринкових відносин.

На нашу думку, стратегія розвитку оптової ланки по*

винна спиратися на створення вертикально інтегрованих

структур за участю виробників свіжих овочів і великих

оптових підприємств торгівлі. Доцільно знову задіяти си*

стему взаємозв'язків, що вже виправдала себе на прак*

тиці: виробники — оптова структура — споживачі, але

по якісно новій формі з використанням оптового продо*

вольчого ринку.

Ми вважаємо, що в регіонах, які виробляють у про*

мислових масштабах овочеву продукцію, необхідна орган*

ізація великих оптових ринків, а в районах, які імпортують

продукцію галузі овочівництва, слід створити продовольчі

ринки для споживачів. Потреба створення системи опто*

вих ринків овочевої продукції продиктована необхідністю

в нових, ефективніших формах реалізації овочів, що доз*

воляють концентрувати конкретні види овочевої продукції

в конкретному місці. У зв'язку з цим рекомендовано схе*

му організаційної структури оптового ринку сільськогос*

подарської продукції в м. Харків (рис. 2).

Така система розподілу продукції має ряд переваг:

— по*перше, забезпечення великих міст свіжими і як*

існими продуктами харчування за прийнятними цінами;

— по*друге, підприємства галузі овочівництва отри*

мують гарантований ринок збуту своєї продукції. Опто*

вий ринок висуває певні вимоги до товаровиробників і

постачальників продовольства щодо якості товарів і їх

стандартизації, поліпшення упаковки та розширення

асортименту;

— по*третє, зростання товарообігу і формування ак*

туальних ринкових цін дозволить підвищити рівень рен*

табельності;

— по*четверте, суб'єкти господарювання на ринку бу*

дуть забезпечені оперативною інформацією про попит і

пропозицію, наявність товарів, рівень актуальних цін.

ВИСНОВКИ
Формування системи оптових ринків спроможне по*

зитивно впливати на вирішення проблеми забезпечення

населення товарами, сприяти виробникам продукції і пе*

реробним підприємствам у зниженні собівартості та на*

рощуванні обсягів виробництва, посиленні здорової кон*

куренції на споживчому ринку та здешевлення продо*

вольчих товарів для кінцевого користувача. Інфра*

структура ринків сільськогосподарської продукції і про*

довольства в цілому та її елементи торгівельного, вироб*

ничого, фінансово*кредитного призначення потребують

значної роботи для розвитку й удосконалення. Без цьо*

го не можна розраховувати на нормальне функціонуван*

ня власне ринку, тобто на збалансованість та стабільність

процесу.
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