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АНОТАЦІЯ 

 

Прудніков Ю. В. Формування та функціонування локальних ринків 

сільськогосподарської продукції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління 

національним господарством». – Житомирський національний 

агроекологічний університет Міністерства освіти і науки України, Житомир, 

2017. 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню та удосконаленню теоретико-

методичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо формування та 

функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції. 

В теоретичному розділі дисертації узагальнено теоретичні підходи до 

розкриття сутності основних дефініцій теорії інфраструктури аграрного 

ринку та сформульовано авторське визначення локального ринку 

сільськогосподарської продукції, окреслено його місце і роль в національній 

економічній системі. На основі узагальнення досліджень вітчизняних і 

зарубіжних вчених, обґрунтовано, що локальний ринок виступає одним із 

основних об’єктів інфраструктури аграрного ринку, особливим типом 

господарської системи, в межах якої соціально-економічні відносини 

вибудовуються за принципами просторово-територіальної та 

інституціональної обмеженості. Враховуючи зазначене, розвинуто наукову 

ідентифікацію локального ринку сільськогосподарської продукції у частині 

його трактування як територіально визначеної господарської системи, в 

межах якої укладаються реальні ринкові угоди, що характеризується 

інституціональною обмеженістю з урахуванням ознак сіткової структури – 

соціального капіталу та спільних інвестицій суб’єктів ринку у спеціальні 

активи сфери реалізації.  



3 
 

У дисертаційний роботі представлено науковий погляд на те, що з 

теоретико-методологічної точки зору в межах локального ринку 

забезпечується зрівноваження у просторі і часі попиту та пропозиції, 

укладаються угоди з мінімальними трансакційними витратами, а також 

визначається розподіл ренти між виробником і споживачем. Інституційні 

бар’єри, що обмежують кількість учасників економічної взаємодії локального 

ринку, визначаються такими чинниками: нормативними вимогами до якості 

продукції, наявністю необхідних активів для забезпечення розподілу 

продукції, трансакційними витратами взаємодії ринкових агентів, а також 

заходами несумлінної конкуренції, які зумовлюють персоніфікацію ринкових 

відносин та збільшують монопольну владу окремих суб’єктів.  

Специфічними критеріями ідентифікації ринків сільськогосподарської 

продукції, поряд з мобільністю предмета ринкових угод, вартістю його 

транспортування та ціною ринкової інформації, визначено термін зберігання 

продукції, необхідність переробки, широту асортименту, напрям пошуку 

контрагента, а також наявність стандартів якості продукції та форм 

організації ринкових угод, що дозволяє виділяти біржовий сегмент ринку. 

Доведено, що локальний ринок сільськогосподарської продукції, поряд з 

функціями інформаційного забезпечення, регулювання та санації, забезпечує 

мінімізацію трансакційних витрат за рахунок використання соціального 

капіталу ринкових агентів та розподіл посередницької ренти, яка визначає 

умови відтворення сільськогосподарського виробництва у довгостроковій 

перспективі.  

У дослідженні зазначається, що локальні ринки сільськогосподарської 

продукції, з одного боку, створюються і функціонують на основі приватної 

ініціативи, з іншого – потребують активної участі держави для ефективного 

контролю за безпечністю реалізованої продукції та забезпечення рівного 

доступу до ринків різних категорій продавців і покупців. При цьому має 

забезпечуватися узгодження приватних і державних інтересів. Враховуючи 

зазначене акцентовано, що локальні ринки сільськогосподарської продукції 
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необхідно розглядати як постійно діючі інституційні утворення, що 

функціонують на принципах господарського розрахунку і самофінансування.  

Аргументовано, що інструментами аграрної політики держави, що 

впливають на процес формування та функціонування локальних ринків, є: 

нормативно-правові акти, які дозволяють здійснити класифікацію 

організаційної форми локального ринку продукції, видів його діяльності, 

оцінки рівня ефективності; економічні стимули у формі бюджетних коштів, 

спрямованих на розширення обсягів ефективної діяльності, що 

спрямовуються на безповоротній основі; фінансові ресурси, необхідні для 

ринкових інтервенцій; заходи соціально-значущого характеру, що 

підвищують гудвіл суб’єктів аграрного ринку, діяльність яких узгоджується з 

господарськими інтересами держави. 

В аналітичному розділі роботи проведено емпіричний аналіз динаміки 

та структури реалізації сільськогосподарської продукції в розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць, розкрито територіальні аспекти 

формування та функціонування локальних ринків сільськогосподарської 

продукції, виявлено чинники інституціоналізації таких ринків, а також ознаки 

неефективного виконання ними належних функцій в умовах вітчизняної 

практики. Зважаючи на багатоукладність господарювання в аграрному 

секторі, в дослідженні проведено емпіричний аналіз діяльності всіх категорій 

господарств – виробників сільськогосподарської продукції. З-поміж основних 

видів продукції виділено дві групи, у реалізації яких домінують 

сільськогосподарські підприємства – зернові, олійні культури, цукрові 

буряки, худоба та птиця, яйця, та господарства населення – картопля, овочі, 

плоди та ягоди, молоко. Такий підхід передбачає використання різних джерел 

інформації та різних методик аналізу процесів укладання ринкових угод в 

межах функціонування локальних ринків. 

Науковою новизною дисертаційного дослідження є розроблений 

методичний підхід до оцінки динаміки та структури реалізації 

сільськогосподарської продукції, враховуючи критерії стабільності та 
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ефективності маркетингових каналів розподілу, який передбачає поділ 

продукції за мірою необхідності її переробки (формування доданої вартості) 

та ґрунтується на розрахунку коефіцієнтів варіації питомої ваги каналу і 

кореляції між показниками ринкової кон’юнктури. Це дозволило 

охарактеризувати структуру угод та встановити сформовані та ефективно 

функціонуючі локальні ринки сільськогосподарської продукції. Відповідно до 

розробленого підходу доведено і підтверджено відповідним розрахунками, 

що локальний ринок сільськогосподарської продукції доцільно вважати 

сформованим, якщо сукупна частка каналів розподілу продукції, які є 

стабільними для її продуцентів, перевищує 75 % обсягу реалізації. 

Стабільними та ефективними є канали розподілу зернових та 

зернобобових культур сільськогосподарськими підприємствами, що 

передбачають реалізацію продукції переробним та посередницьким 

структурам в обсязі 81,4 %; олійних культур – 83,9 %, цукрових буряків – 

81,4 %. За стабільними, але неефективними каналами здійснюється реалізація 

худоби та птиці (80,3 %), а також яєць (76,5 %). На відміну від 

сільськогосподарських підприємств, господарствами населення не 

сформовано стабільних каналів розподілу сільськогосподарської продукції, 

адже останні характеризуються високими коефіцієнтами варіації питомої ваги 

– від 13,3 % для каналу реалізації молока та молочних продуктів до 80,1 % 

для цукрових буряків. В цілому ринки тих видів продукції, у реалізації якої 

домінують підприємства, слід вважати сформованими, тоді як канали 

реалізації продукції господарствами населення характеризуються 

нестабільністю. 

Запропоновано методику оцінки залежності ціни сільськогосподарської 

продукції від показників ринкової кон’юнктури в розрізі територіально-

адміністративних одиниць. Розроблена методика, поряд з традиційними 

показниками інтенсивності попиту та динаміки пропозиції, враховує рівень 

розвитку транспортної інфраструктури регіону та дозволяє виділити 

негативні наслідки проявів ринкової влади. 
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Досліджено умови та особливості функціонування оптових ринків 

сільськогосподарської продукції як регіонального патерну локальних ринків. 

Оптові ринки в роботі розглядаються як окремі кластери, елементи системи 

локальних ринків в національній економіці, в межах якого угоди купівлі-

продажу укладаються більш концентровано та інтенсивно. Доведено, що 

оптовий ринок працює ефективно, якщо в його функціонуванні мають місце 

ознаки локального ринку. Ігнорування принципів функціонування локального 

ринку при розбудові оптових ринків призводить до нехтування пріоритетом 

національного виробника та домінування на ринкових майданчиках імпортної 

продовольчої продукції.  

У рекомендаційній частині дослідження доведено необхідність 

застосування системного підходу до дослідження локальних ринків 

сільськогосподарської продукції як об’єкта державного регулювання та 

обґрунтовано методику цього процесу, що передбачає аналіз умов 

формування локальних ринків з позицій субстратного, функціонального й 

еволюційного аспектів, а також доповнюється прийомами порівняння 

ідеальної та фактичної якості зв’язків (для встановлення дисфункцій) і 

забезпечення замкнутого інформаційного контуру (для виявлення 

суперечності у самоорганізації та розвитку). 

Доведено доцільність та обґрунтовано механізм формування 

національної інформаційної системи підтримки та розвитку аграрних ринків, 

яка містить підсистему інформаційно-консультаційного забезпечення 

процесів прийняття господарських рішень товаровиробниками та підсистему 

підтримки управлінських рішень органів державного управління, в т. ч. на 

основі результатів лінійної оптимізації місця розташування локальних ринків 

за критерієм мінімальних логістичних витрат. Головними завданнями такої 

системи є: підвищення рентабельності товаровиробників; підвищення якості 

сільськогосподарської продукції; стійкість цін на ринках 

сільськогосподарської продукції та прогнозованість цінової ситуації в Україні 

та в регіонах; ефективний розподіл бюджетних коштів, спрямованих на 
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підтримку сільськогосподарських товаровиробників; оптимізація обсягів та 

регіонів здійснення державних закупок, а також товарних інтервенцій; 

насиченість оптових ринків сільськогосподарської продукції. Встановлено, 

що покращення інформованості ринкових агентів дозволить знизити 

коефіцієнт варіації цін основних видів продукції на 1 в.п., уможливить приріст 

рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в середньому на 

0,22 в.п., що, за рахунок зростання бази оподаткування, забезпечить зростання 

надходжень до Державного бюджету на 262 млн грн/рік. За результатами 

лінійної оптимізації за критерієм мінімальних логістичних витрат виявлено 

економічно доцільні місця розташування локальних ринків в Житомирській 

області (Житомирський та Малинський райони), а також визначено суб’єктів 

економічних відносин у межах кожного із них.  Оптимізаційну модель 

розроблено окремо для кожного виду продукції, яку планується реалізувати 

на відповідному ринку.  

Окреслено можливості посилення ролі держави у розбудові локальних 

ринків сільськогосподарської продукції як активного учасника і каталізатора 

розвитку інфраструктури аграрного ринку, які ґрунтуються на комплексному 

поєднанні регулюючих заходів, імплементація яких уможливить системну 

оцінку суспільної ефективності на основі таких індикаторів: пріоритетність 

ринкового саморегулювання, досягнення збалансованості державного 

бюджету при фінансуванні програм розвитку ринкової інфраструктури, 

використання програмних інструментів регулювання та стимулювання 

довгострокових відносин між суб’єктами локальних ринків. Регулятивний 

інструментарій має ґрунтуватися на створенні належних умов для виконання 

локальними ринками інформаційної, регулюючої та санаційної функцій. 

Враховуючи існуючі тенденції та перспективи розширення ринкової 

інфраструктури, здійснено прогноз кількості торгових місць на ринках для 

продажу сільськогосподарської продукції. На базі визначених оптимістичних 

та песимістичних сценаріїв спрогнозовано обсяги реалізації 

сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами та 



8 
 

господарствами населення. За оптимістичного сценарію сприятливі тенденції 

розвитку інфраструктури сприятимуть зростанню обсягів реалізації 

практично всіх видів продукції. Без вживання розроблених заходів кількість 

спеціалізованих ринків та торгових місць на ринках для реалізації 

сільськогосподарської продукції матиме тенденцію до зниження.  

На основі порівняння моделей формування довгострокових відносин у 

сфері реалізації сільськогосподарської продукції, а саме – оптових 

продовольчих ринків, споживчої кооперації та кооперації виробників 

сільськогосподарської продукції, встановлено, що ефективним є об’єднання 

виробників, які здійснюють спільні інвестиції. Перспективною визнано 

модель споживчої кооперації.  

Ключові слова: аграрний ринок, сільськогосподарська продукція, 

локальні ринки сільськогосподарської продукції, інфраструктура аграрних 

ринків, державне регулювання, маркетингові канали розподілу. 
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ABSTRACT 

Prudnikov Yu. Formation and functioning of local markets of agricultural 

products. – Qualification scientific paper, manuscript copywright. 

Thesis for a PhD Degree in Economics, speciality 08.00.03 – Economics and 

Management of National Economy. – Zhytomyr National Agroecological 

University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2017. 

The thesis is devoted to the substantiation and improvement of theoretical 

and methodological principles and to the development of practical 

recommendations for the formation and functioning of local markets of agricultural 

products. 

The theoretical section of the thesis summarizes the theoretical approaches to 

the disclosure of the essence of the main definitions of the theory of infrastructure 

of the agrarian market and formulates the author's definition of the local market of 

agricultural products, outlines its place and role in the national economic system. 

On the basis of generalizing the researches of national and foreign scientists, it is 

substantiated that the local market is one of the main objects of the infrastructure of 

the agrarian market, a special type of economic system, within which social and 

economic relations are built on the principles of spatial, territorial and institutional 

limitation. Taking into account the abovementioned, the scientific identification of 

the local agricultural market is developed; it is interpreted as a territorially defined 

economic system; within which real market agreements are concluded, which is 

characterized by institutional constraints with due regard to the features of the 

network structure, i.e. social capital and joint investments of market entities into 

special assets of the sphere of implementation. 

The thesis presents the scientific view that from the theoretical and 

methodological point of view the balance of demand and supply in the space and 

time within the local market is provided, agreements with minimal transaction costs 

are concluded, and the distribution of rent between the producer and the consumer 

is determined. Institutional barriers that limit the number of participants in the 

economic interaction of the local market are determined by the following factors: 



12 
 

regulatory requirements for product quality, the availability of necessary assets to 

ensure product distribution, transaction costs of the interaction of market agents, 

and measures of unfair competition that determine the personalization of market 

relations and increase the monopoly power of individual subjects. 

Along with the mobility of the subject of market agreements, the cost of its 

transportation and the price of market information, more specific criteria for the 

identification of markets of agricultural products are determined, such as the shelf 

life of products, the need for processing, the variety of assortment, the direction of 

search of the counterparty, and the availability of standards for product quality and 

forms of organization of market agreements, which allows to allocate the stock 

segment of the market. It is proved that the local market of agricultural products, 

along with the functions of information provision, regulation and sanation, ensures 

the minimization of transaction costs through the use of social capital of market 

agents and the distribution of intermediary rent, which determines the conditions 

for the reproduction of agricultural production in the long term. 

It is noted that on the one hand, local markets of agricultural products are 

created and operate on the basis of private initiative, and on the other hand, they 

require active participation of the state for the efficient control over the safety of 

sold products and for ensuring equal access to the markets of different categories of 

sellers and buyers. At the same time, the coordination of private and state interests 

should be ensured. Taking into account the abovementioned, it is emphasized that 

local markets of agricultural products should be considered as permanently 

functioning institutional formations which operate on the principles of economic 

calculation and self-financing. 

It is emphasized that the tools of the agrarian policy of the state that 

influence the process of formation and functioning of local markets are the 

following: regulatory legal acts that allow to classify the organizational form of the 

local market of products, types of its activity, assessment of the efficiency level; 

economic incentives in the form of budget funds, aimed at increasing the volume of 

effective activities, directed on a non-returnable basis; financial resources necessary 



13 
 

for market interventions; measures of social significance, which increase the 

goodwill of the entities of agrarian market, whose activities are consistent with the 

economic interests of the state. 

The analytical section of the dissertation provides an empirical analysis of 

the dynamics and structure of sales of agricultural products in terms of territorial 

and administrative units; territorial aspects of the formation and functioning of 

local markets of agricultural products are disclosed, factors of institutionalization of 

such markets as well as signs of ineffective performance of their proper functions 

under the conditions of national practice are revealed. Taking into account the 

complexity of management in the agrarian sector, an empirical analysis of the 

activities of all categories of farms – producers of agricultural products is carried 

out in the study. Among the main types of products, there are two dominating 

groups; they are agricultural enterprises – crops, oil crops, sugar beets, cattle and 

poultry, eggs, and households of population – potatoes, vegetables, fruit and 

berries, milk. This approach presupposes the use of various sources of information 

and various methods of analyzing the processes of concluding market agreements 

within the functioning of local markets. 

The scientific novelty of the dissertation research is the developed 

methodological approach to assessing the dynamics and the structure of sales of 

agricultural products, taking into account the criteria of stability and efficiency of 

marketing channels of distribution, which presupposes the division of products 

according to the need for their processing (formation of added value) and is based 

on the calculation of coefficients of variation of the specific weight of the channel 

and correlations between the indicators of market conditions. This allowed to 

characterize the structure of agreements and to establish formed and effectively 

functioning local markets of agricultural products. According to the developed 

approach, it is proved and confirmed by appropriate calculations that a local market 

of agricultural products should be considered as a formed one if the aggregate share 

of distribution channels of products that are stable for their producers exceeds 75% 

of the sales volume. 
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Stable and effective channels are the distribution channels of grain and 

legume crops by agricultural enterprises, which involves the sale of products to 

processing and intermediary structures in the amount of 81.4%; oil crops – 83.9%, 

sugar beets – 81.4%. Stable but ineffective channels carry out the sales of cattle and 

poultry (80.3%), as well as eggs (76.5%). Unlike enterprises, households of the 

population do not have any stable formed distribution channels of agricultural 

products, because the latter are characterized by high coefficients of variation of 

specific weight – from 13.3% for the channel of selling milk and dairy products to 

80.1% for sugar beets. In general, the markets of those types of products, where 

enterprises dominate in the sales, should be considered as formed ones, while the 

channels of sales of products by households are characterized as unstable. 

The method of estimation of dependence of the price of agricultural products 

on indicators of market conditions in the context of territorial and administrative 

units is offered. Along with traditional indicators of demand intensity and supply 

dynamics, the developed methodology takes into account the level of development 

of transport infrastructure of the region and allows to point out the negative effects 

of manifestations of market power. 

Conditions and peculiarities of functioning of wholesale markets of 

agricultural products as a regional pattern of local markets are investigated. In the 

thesis wholesale markets are considered as separate clusters, elements of the system 

of local markets in the national economy, within which sales contracts are 

concluded more intensively and concentrated. It is proved that the wholesale 

market works efficiently, if signs of the local market are present in its functioning. 

Ignoring the principles of functioning of local markets in the development of 

wholesale markets leads to neglecting the priority of the national producer and the 

dominance of imported food products on the marketplaces. 

The recommendation section of the study proves the necessity of applying a 

systematic approach to the research of local markets of agricultural products as an 

object of state regulation. It also substantiates the methodology of this process, 

which presupposes analyzing the conditions for the formation of local markets 
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from the standpoint of substrate, functional and evolutionary aspects, and is 

complemented with the techniques for comparing the ideal and the actual quality of 

the connections (for establishing dysfunctions) and the provision of a closed 

information circuit (for detecting the controversy in self-organization and 

development). 

The expediency and justification of the mechanism of formation of the 

national informational system of support and development of agrarian markets is 

provided. This information system contains the subsystem of informational and 

consulting support for the processes of making economic decisions by commodity 

producers and the subsystem of support of management decisions of state 

administration bodies, also based on the results of linear optimization of the 

location of local markets on the criterion of minimum logistic costs. The main tasks 

of such a system are: increasing the profitability of commodity producers; 

improving the quality of agricultural products; the stability of prices on agricultural 

markets and the predictability of the price situation in Ukraine and in the regions; 

effective allocation of budget funds aimed at supporting agricultural producers; 

optimization of volumes of state procurement and its regions, as well as commodity 

interventions; the saturation of the wholesale markets of agricultural products. It is 

established that improving the awareness of market agents will reduce the 

coefficient of variation of prices of basic products by 1 percentage point, it will also 

make it possible to increase the profitability of agricultural production by an 

average of 0.22 percentage points, which, due to the growth of the tax base, will 

provide an increase in revenues to the State Budget by UAH 262 million per year. 

Based on the results of linear optimization, according to the criterion of minimum 

logistic costs, economically expedient locations of local markets in Zhytomyr 

region (Zhytomyr and Malynskyi raions) as well as economic entities within each 

of them are identified. The optimization model is developed separately for each 

type of product, which is planned to be sold on the relevant market. 

The possibilities of strengthening the role of the state in developing the local 

markets of agricultural products are outlined. The state is described as an active 
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participant and catalyst for the development of the infrastructure of the agrarian 

market, based on a complex combination of regulatory measures, implementation 

of which will enable a systemic assessment of social efficiency based on the 

following indicators: priority of market self-regulation, achievement of the balance 

of state budget with financing the programs of developing the market infrastructure, 

use of software tools to regulate and promote long-term relationships between 

entities of local markets. Regulatory tools should be based on the creation of 

appropriate conditions for the implementation of information, regulatory and 

sanation functions by local markets. 

Taking into account the existing tendencies and prospects of expansion of 

market infrastructure, the forecast for the number of trading places on the markets 

for selling agricultural products is made. The volume of sales of agricultural 

products by agricultural enterprises and households of population is forecast on the 

basis of defined optimistic and pessimistic scenarios. According to the optimistic 

scenario, favorable trends in the development of infrastructure will contribute to the 

growth of sales of virtually all types of products. If  the developed measures are not 

used, the number of specialized markets and trading places in the markets of 

agricultural products will tend to decrease. 

Based on the comparison of the models of the formation of long-term 

relations in the field of sales of agricultural products, namely, wholesale food 

markets, consumer co-operation and cooperation of agricultural producers, it is 

established that the association of producers who make joint investments is 

effective. The model of consumer co-operation is acknowledged as a promising 

one. 

Key words: agricultural market, agricultural products, local markets of 

agricultural products, infrastructure of agricultural markets, state regulation, 

marketing channels of distribution. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Одним із стратегічних векторів розвитку 

вітчизняної економіки, що визначає ефективність функціонування аграрного 

сектора, є формування належної ринкової інфраструктури, важливе місце в 

якій відводиться організованим аграрним ринкам. Повноцінна мережа таких 

ринків сприяє налагодженому просуванню сільськогосподарської продукції 

як на внутрішньому, так і зовнішньому рівнях. Вагому роль в цій мережі, 

поряд із масштабними оптовими ринками, які нині функціонують в окремих 

регіонах України, слід відводити локальним ринкам. Вивчення тенденцій і 

закономірностей функціонування локальних ринків сільськогосподарської 

продукції виявляє пропорції розподілу доданої вартості між різними ланками 

процесу суспільного відтворення, тому трансформується у важливе завдання, 

вирішення якого сприятиме розробці ефективної аграрної політики держави. 

Розбудова локальних ринків сприятиме формуванню продовольчої 

безпеки країни, визначенню умов відтворення аграрного виробництва та 

ідентифікації статусу України як нетто-експортера сільськогосподарської 

продукції за конкретною товарною позицією. Крім того, матиме місце 

формування та справедливий розподіл доданої вартості між усіма учасниками 

аграрного ринку, стане можливим повноцінне забезпечення населення 

якісною і доступною за ціною продукцією. Відтак, обґрунтування та 

удосконалення теоретико-методичних засад і розробка практичних 

рекомендацій щодо формування та функціонування локальних ринків 

сільськогосподарської продукції набувають принципово нової актуальності. 

Дослідженню фундаментальних засад формування, регулювання та 

розвитку ринків сільськогосподарської продукції присвячено праці відомих 

учених-економістів, серед яких В. Апопій, О. Березін, В. Гайдук, Н. Грецька, 

В. Зіновчук, М. Зубець, Н. Копитець, Р. Корінець, В. Лисюк, І. Мельник, 

О. Могильний, Л. Молдаван, С. Мочерний, І. Паска, М. Присяжнюк, 

П. Саблук, А. Стельмащук, Т. Стройко, О. Шпичак, О. Ярмоленко, О. Яценко 
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та інші. Значну увагу вирішенню проблем формування та функціонування 

локальних ринків без акценту на аграрній складовій приділено фахівцями у 

галузі маркетингу, конкуренції та регіональної економіки, такими як 

Є. Абрамова, В. Анарин, М. Акулич, В. Бєляєв, С. Булига, В. Бутов, 

І. Дубровін, Є. Коваленко, Л. Матвейчук, М. Портер, Т. Репич, О. Шебанова. 

Серед вітчизняних економістів-аграрників особливо змістовні пропозиції 

щодо розвитку локальних ринків аграрної продукції містяться у роботах 

Ф. Горбоноса, М. Горлачука, М. Гриценка, І. Корчинського, Н. Павленчик, 

А. Павленчика, О. Серова та інших. Водночас дискусійними залишаються 

питання, пов’язані з трактуванням сутності, визначенням критеріїв 

формування та функціями локальних ринків сільськогосподарської продукції, 

розрахунком ефективності їх функціонування, а також розробки методичного 

підходу до оцінки динаміки і структури реалізації сільськогосподарської 

продукції з метою встановлення тенденцій, виявлення закономірностей та 

особливостей цього процесу крізь призму окреслення меж локалізації 

ринкового простору. Це зумовило вибір теми дисертації, її теоретичну і 

практичну значимість.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Житомирського національного агроекологічного університету за темами: 

«Розробити і обґрунтувати стратегічні напрями та пріоритети формування 

конкурентоспроможного аграрного сектора економіки Північно-Західного 

регіону України» (номер державної реєстрації 0110U002406) та «Інституційні 

імперативи інтелектуалізації аграрної економіки в євроінтеграційному 

вимірі» (номер державної реєстрації 0115U006602), у межах яких автором 

обґрунтовано теоретико-методичні засади та розроблено практичні 

рекомендації щодо формування і функціонування локальних ринків 

сільськогосподарської продукції. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування та удосконалення теоретико-методичних засад і розробка 
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практичних рекомендацій щодо формування та функціонування локальних 

ринків сільськогосподарської продукції. Досягнення зазначеної мети 

зумовило необхідність вирішення таких завдань: 

 інтерпретувати зміст основних дефініцій теорії інфраструктури 

аграрного ринку та сформувати авторське визначення локального ринку 

сільськогосподарської продукції; 

 систематизувати критерії ідентифікації та уточнити функції локальних 

ринків сільськогосподарської продукції з метою визначення імперативів 

їх формування і функціонування; 

 розкрити місце та роль держави у розбудові інфраструктури аграрного 

ринку, зокрема стосовно формування локальних ринків сільськогоспо-

дарської продукції; 

 розробити методичний підхід до оцінки структури реалізації 

сільськогосподарської продукції суб’єктами господарювання з метою  

виявлення тенденцій, закономірностей та особливостей цього процесу;  

 запропонувати методику та оцінити ефективність функціонування 

локальних ринків сільськогосподарської продукції, виділених за 

адміністративно-територіальною ознакою; 

 довести необхідність та розробити методику системного підходу в 

дослідженні локальних ринків сільськогосподарської продукції як 

об’єкта державного регулювання; 

 обґрунтувати концептуальні засади формування національної 

інформаційної системи регулювання та розвитку ринків сільськогоспо-

дарської продукції; 

 узагальнити заходи щодо посилення ролі держави у розбудові 

локальних ринків сільськогосподарської продукції та розробити 

методичні підходи до вимірювання й оцінки суспільної ефективності 

регулюючих заходів. 

Об’єктом дослідження є процес формування та функціонування 

локальних ринків сільськогосподарської продукції. 
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Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних і 

практичних аспектів формування та функціонування локальних ринків 

сільськогосподарської продукції. 

Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дослідження є 

системний підхід до вивчення фундаментальних положень економічної науки 

стосовно формування й функціонування локальних ринків сільськогоспо-

дарської продукції та розробки заходів державної аграрної політики щодо 

розбудови ринкової інфраструктури. 

У ході дослідження використовувалися такі загальнонаукові та 

спеціальні методи: абстрактно-логічний, зокрема прийоми індукції та 

дедукції, аналогії і співставлення – для систематизації і теоретичного 

узагальнення наукового бачення процесу формування та функціонування 

локальних ринків сільськогосподарської продукції, формулювання висновків; 

операціоналізації понять – для поглиблення понятійно-категоріального 

апарату досліджуваної проблеми; монографічний – для детального вивчення 

сучасного стану окремих монопродуктових ринків сільськогосподарської 

продукції; каузальний аналіз, типологічний метод – для здійснення 

класифікації локальних ринків та критеріїв їх ідентифікації; аксіоматичний 

метод – для виділення функцій локальних ринків; структурно-

функціональний та економіко-статистичний аналіз – для визначення рівня 

сформованості та ефективності існуючих маркетингових каналів реалізації 

сільськогосподарської продукції; кореляційно-регресійного аналізу – з метою 

встановлення зв’язку між окремими параметрами використання торгової 

мережі на ринках та обсягами реалізації продукції; системний аналіз та 

метод економіко-математичного моделювання – у процесі визначення 

напрямів державного регулювання системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції та прогнозування рівня його ефективності; 

метод лінійного програмування – у процесі розробки економіко-математичної 

моделі визначення оптимального місця розташування лакольних ринків 
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сільськогосподарської продукції. Графічний і табличний прийоми 

використано з метою наочного представлення отриманих результатів.  

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні 

акти України, що стосуються сфери аграрних ринків, офіційні матеріали 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної 

служби статистики України, дані Головного управління статистики у 

Житомирській області, праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем 

формування та функціонування ринків аграрної продукції, результати 

власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні та 

практичні результати дослідження, що визначають ступінь його новизни, 

полягають у наступному: 

вперше: 

 розроблено методичний підхід до оцінки динаміки та структури 

реалізації сільськогосподарської продукції, враховуючи критерії 

стабільності та ефективності маркетингових каналів розподілу, який 

передбачає поділ продукції за мірою необхідності її переробки 

(формування доданої вартості) та ґрунтується на розрахунку 

коефіцієнтів варіації питомої ваги каналу і кореляції між показниками 

ринкової кон’юнктури; 

удосконалено: 

 засади теорії інфраструктури аграрного ринку у частині поглиблення 

трактування сутності локального ринку сільськогосподарської 

продукції як територіально визначеної господарської системи, в межах 

якої укладаються реальні ринкові угоди, і яка характеризується 

інституціональною обмеженістю з урахуванням ознак сіткової 

структури – соціального капіталу та спільних інвестицій суб’єктів 

ринку у спеціальні активи сфери реалізації сільськогосподарської 

продукції; 
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 критерії ідентифікації локальних ринків сільськогосподарської 

продукції з метою їх систематизації, які, поряд з мобільністю предмета 

ринкових угод, вартістю його транспортування та ціною ринкової 

інформації, доповнено напрямом пошуку контрагента, терміном 

зберігання продукції, можливістю споживання продукції без переробки, 

а також наявністю стандартів якості продукції та форм організації 

ринкових угод;   

 методику оцінки залежності ціни сільськогосподарської продукції від 

показників ринкової кон’юнктури в розрізі адміністративно-

територіальних одиниць, що, поряд з традиційними показниками 

інтенсивності попиту та динаміки пропозиції, враховує рівень розвитку 

транспортної інфраструктури регіону та дозволяє виділити негативні 

наслідки проявів ринкової влади; 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичні узагальнення функцій локального ринку сільськогоспо-

дарської продукції, які, поряд з усталеними функціями інформаційного 

забезпечення, регулювання та санації, включають функцію мінімізації 

трансакційних витрат за рахунок використання соціального капіталу 

ринкових агентів та функцію розподілу посередницької ренти, яка 

визначає умови відтворення агровиробництва у довгостроковій 

перспективі; 

 доведення необхідності застосування системного підходу до 

дослідження локальних ринків сільськогосподарської продукції як 

об’єкта державного регулювання та обґрунтування методики цього 

процесу, що передбачає аналіз умов формування локальних ринків з 

позицій субстратного, функціонального й еволюційного аспектів, а 

також доповнюється прийомами порівняння ідеальної та фактичної 

якості зв’язків (для встановлення дисфункцій) і забезпечення 

замкнутого інформаційного контуру (для виявлення суперечності у 

самоорганізації та розвитку);  
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 наукове обґрунтування концептуальних засад формування національної 

інформаційної системи регулювання та розвитку ринків 

сільськогосподарської продукції, яка містить підсистему інформаційно-

консультаційного забезпечення процесів прийняття господарських 

рішень товаровиробниками та підсистему підтримки управлінських 

рішень органів державного управління, в т. ч. на основі результатів 

лінійної оптимізації місця розташування локальних ринків за критерієм 

мінімізації логістичних витрат;  

 науково-практичні рекомендації щодо посилення ролі держави у 

розбудові локальних ринків сільськогосподарської продукції як 

активного учасника і каталізатора розвитку інфраструктури аграрного 

ринку, які ґрунтуються на комплексному поєднанні регулюючих 

заходів, імплементація яких уможливить системну оцінку суспільної 

ефективності на основі таких індикаторів: пріоритетність ринкового 

саморегулювання, досягнення збалансованості державного бюджету 

при фінансуванні програм розвитку ринкової інфраструктури, 

використання інструментів регулювання та стимулювання 

довгострокових відносин між суб’єктами локальних ринків. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

прикладного застосування з метою окреслення пропозицій щодо формування 

та функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції, 

зокрема в частині  розробки методики оцінки рівня ефективності існуючих 

каналів розподілу продукції та обґрунтування рекомендацій щодо 

вдосконалення аграрної політики у сфері розбудови й розвитку локальних 

ринків сільськогосподарської продукції. 

Результати дисертаційного дослідження щодо формування та 

функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції прийнято 

до впровадження Управлінням агропромислового розвитку Житомирської 

обласної державної адміністрації при розробці стратегії розвитку оптових 

продовольчих ринків в регіоні (довідка № 2459/8 від 22.12.2016 р.). 
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Пропозиції автора щодо розвитку ринків сільськогосподарської продукції та 

прогнозування обсягів надходжень до місцевих та державного бюджетів з 

урахуванням чинників інформованості економічних агентів використано 

Управлінням агропромислового розвитку Житомирської районної державної 

адміністрації при розробці Програми стабілізації і розвитку АПК 

Житомирського району на період 2016–2020 рр. (довідка № 01.01.48/342 від 

05.12.2016 р.).  

Рекомендації щодо формування ефективних каналів реалізації 

сільськогосподарської продукції в межах локальних ринків та пропозиції 

щодо вдосконалення інформаційної системи в рамках Програми розвитку 

сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської 

продукції на період до 2020 р. розглянуто і прийнято до впровадження 

Житомирською обласною спілкою споживчих товариств при формуванні 

організаційно-економічних засад управління сільськогосподарськими 

кооперативними формуваннями в системі споживчої і обслуговуючої 

кооперації Житомирської області (довідка № 6/26-3 від 15.12.2016 р.). 

Теоретичні і практичні результати дослідження прийнято до впровадження 

Госпрозрахунковим об’єднанням ринків споживчої кооперації України 

«Укоопринкторг» Укоопспілки для удосконалення механізму господарсько-

фінансової діяльності на ринках системи споживчої кооперації України 

(довідка № 12-47/69 від 26.12.2016 р.). Пропозиції автора щодо необхідності 

застосування методики оцінки структури реалізації продукції за критеріями 

стабільності та ефективності каналів розподілу використано у практичній 

діяльності ПП «Глибочанське – ОСМВ» с. Глибочок Житомирського району 

(довідка №144 від 08.12.2016 р.). 

Основні положення дисертаційного дослідження використовуються у 

навчальному процесі Житомирського національного агроекологічного 

університету при викладанні навчальних дисциплін «Економічна теорія», 

«Кооперація в АПК» та «Організація аграрного бізнесу» (довідка № 2075 від 

12.12.2016 р.).  
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом творчого 

наукового пошуку автора. Викладені в ній наукові положення, висновки і 

рекомендації отримані й аргументовані безпосередньо автором та 

опубліковані в одноосібних наукових працях. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати і висновки 

наукових досліджень апробовано у доповідях та обговореннях на 

Міжнародних науково-практичних конференціях: «Органічне виробництво і 

продовольча безпека» (Житомир, 12–13 травня 2016 р.), «Інноваційна 

економіка: процеси, стратегії, технології» (Польща, Кельце, 27 січня 2017 р.), 

«Тенденції сталого розвитку економіки країни : досягнення, проблеми та 

прогнози» (Київ, 27–28 січня 2017 р.), «Перші Таврійські економічні наукові 

читання» (Київ, 10–11 лютого 2017 р.), «Актуальні проблеми функціонування 

господарської системи України» (Львів, 3–4 лютого 2017 р.); Всеукраїнських: 

«Кооперативні читання: 2015 рік» (Житомир, 3 квітня 2015 р.), «Кооперативні 

читання: 2016 рік» (Житомир, 3 червня 2016 р.); Науково-практичній 

конференції науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та 

молодих вчених «Наукові читання – 2017» (Житомир, 15 березня 2017 р.), 

Науково-практичній on-line конференції аспірантів, молодих учених та 

студентів ЖДТУ, присвяченої Дню науки (Житомир, 17 травня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 

16 одноосібних наукових працях загальним обсягом 5,37 друк. арк., у т. ч. 6 – 

у наукових фахових виданнях України, 4 з яких включено до міжнародних 

наукометричних баз, 1 – у міжнародному науковому періодичному виданні, 

9 – у інших наукових виданнях.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  

ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

1.1.  Поняття локального ринку, його місце та роль в національній 

економічній системі  

 

Сучасний стан функціонування ринків сільськогосподарської продукції 

є наслідком трансформацій, які протягом останніх десятиріч відбувалися в 

аграрному секторі вітчизняної економіки. В умовах швидкозмінного 

ринкового середовища національну економіку доцільно розглядати у формі 

трьохрівневої системи ринків, а саме: національного ринку – на вищому рівні, 

регіональних ринків – на мезорівні; мережі локальних ринків – на нижчому 

рівні цієї ієрархії. Попри те, що локальні ринки перебувають на нижчому 

рівні, вони виконують далеко не найменшу роль у функціонуванні 

національної економічної системи, оскільки фактично виступають 

платформою всієї піраміди. Потреба в таких ринках, як справедливо зазначає 

М. Гриценко, існує давно, але останнім часом вона набула офіційного статусу 

з огляду на те, що питання розбудови локальних ринків передбачене в 

Коаліційній угоді [38]. 

Важливість локальних ринків для забезпечення функціонування 

господарської системи країни в цілому зумовлює той факт, що характер їх 

формування та розвитку стає об’єктом пильної уваги з боку органів 

державного управління. Але перед тим, як розглядати інструменти та важелі 

регулювання, необхідно встановити сутність локальних ринків та визначити 

їх місце в системі ринків національної економіки.  

Незважаючи на досить часте застосування терміну «локальні ринки», 

нині, як підтверджують результати дослідження, відсутнє їх однозначне 

тлумачення в економічні літературі. Дослідники використовують це 
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словосполучення, виходячи з цілей власних публікацій, ставлячи розуміння 

локального ринку в залежність від відповідного контексту. Завданням даного 

підрозділу дисертації є визначення локального ринку, що відповідає цілям 

даного дисертаційного дослідження, тобто з точки зору управління 

національним господарством у сфері сільськогосподарського виробництва та 

формування ефективної аграрної політики держави. 

Дослідженню поняття «ринок» присвячено значну кількість наукових 

праць економічного спрямування [1, 2, 4, 7, 10, 23, 28, 29, 31, 33, 36, 52, 68, 

79, 84, 91, 170, 172, 177, 192, 193]. В даному дослідженні не ставиться мета 

уточнення категорії «ринок». Зазначимо лише, що «ринок» слід розуміти у 

широкому сенсі – як тип господарської системи, що протиставляється 

командно-адміністративній (плановій) системі; як механізм, що виконує 

функцію узгодження інтересів покупців та продавців певного товару; як 

сукупність угод щодо здійснення операцій з певним товаром, що реалізується 

на конкретному територіальному ареалі. Таким чином, в дослідженні ринку 

виділяються 3 підходи: політекономічний, функціональний та інституційно-

територіальний.  

Результати дослідження вказують на те, що наукові публікації, 

переважно у вигляді дисертацій, фахових статей, рідше – монографій чи 

підручників, в яких розглядаються локальні ринки, можна умовно поділити 

на три групи. Значна увага локальним ринкам приділяється фахівцями у 

галузі маркетингу та конкуренції, такими як М. Акулич, В. Анарин, 

І. Дубровін, Л. Матвейчук, М. Портер, Т. Репич [4, 5, 44, 78, 104, 142, 145]. 

Важливий внесок у висвітлення сутності локальних ринків здійснили фахівці 

з регіональної економіки та економіки міст: Є. Абрамова, В. Беляєв, 

С. Булига, В. Бутов, А. Гранберг, М. Долішній, В. Дудін, Ю. Кашуба, 

В. Кравців, О. Шебанова та інші [1, 12, 13, 17, 18, 35, 41, 51, 59, 85–88, 103, 

139, 143, 152, 158, 164, 184, 187]. Маркетинговий та регіональний підходи до 

розуміння локальних ринків відображають прикладний характер 

досліджуваної проблеми. Третю групу досліджень представляють роботи 
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теоретичного змісту, в яких автори намагаються висвітлити сутність 

локального ринку на основі зведення тлумачень, отриманих на базі різних 

методологічних підходів. Ознаки цінової однорідності, спільності 

інформаційного простору, ризиків та невизначеності, величини трансакційних 

витрат є основою визначення локального ринку в дослідженнях О. Батигіної 

Ф. Горбоноса, Х. Дудової, В. Кокорєва, Н. Павленчик, А. Павленчика, 

Дж. Стіглера, А. Ступнікової, Е. Суслова, Н. Феоктистової, А. Шевченка 

[9, с. 14; 28, с. 108–120; 46; 201; 72; 73, с. 56–71; 80; 93, с. 7; 95; 96; 168, с. 71; 

175; 181, с. 150].  

В окремих роботах, з переліку згаданих, здійснено спроби 

класифікувати методологічні підходи до визначення локальних ринків на базі 

поєднання значної кількості наукових джерел. Так, у своєму дисертаційному 

дослідженні Н. Феоктистова виділяє вісім змістовних підходів до визначення 

сутності локального ринку, зокрема: економіко-географічний, продуктовий, 

синтез економіко-географічного та продуктового, ринок праці, ринок 

нерухомості, ринок природної монополії, локальний ринок з точки зору 

ризиків і загроз, локальний ринок з точки зору персоніфікації відносин [175]. 

В спільній публікації разом із Е. Сусловою та А. Шевченко, Н. Феоктістова 

зупиняється на шести критеріях виділення локального ринку: територіальна 

обмеженість, доступність певних товарів у визначеній зоні, єдність цін, 

товарна спеціалізація ринку, рухливість (гнучкість) економічних меж ринку, 

єдиний інформаційний простір [175]. Наведене дозволяє зробити висновок 

про відсутність однозначності не тільки у трактуванні сутності локального 

ринку, але навіть у визначенні підходів до її встановлення.  

У запропонованих класифікаціях використовуються різні ознаки 

локальних ринків. Зокрема, єдність цін для визначеного товару, територіальна 

чи продуктова специфіка ринкових угод, гнучкість економічних границь є 

морфологічними характеристиками локального ринку, що дозволяють 

виділити його серед інших типів ринків за зовнішніми формальними 

ознаками та дають уявлення про характер його функціонування. Критерії 
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доступності певних товарів у визначеній зоні, персоніфікації ринкових угод, 

специфіки інформаційного простору та транспортної інфраструктури 

виступають генетичними ознаками локального ринку, що характеризують цей 

ринок з позицій його походження, виникнення, формування. 

Безперечно, в кінцевому підсумку визначення терміну «локальний 

ринок» включатиме як морфологічні, так і генетичні ознаки, але в процесі 

формування такого визначення важливо розуміти відмінності в природі цих 

ознак та розглянути їх поглиблено. Аналіз існуючих публікацій доцільно 

здійснювати на основі такого методичного принципу: характеристики 

локального ринку, які виділяються всіма дослідниками, складатимуть основу 

тлумачення цього поняття, а ті, які виокремлюються лише деякими з них – 

стануть базисом для класифікації різновидів локальних ринків. 

Спільним для всіх дослідників є намагання встановити територіальний 

ареал локального ринку, тому слід розпочати саме з цієї морфологічної 

ознаки, тобто з територіальної характеристики локального ринку. 

Повертаючись до тези, зазначеної на початку даного підрозділу, необхідно 

зауважити, що не можна однозначно тлумачити локальні ринки як просту 

складову регіонального ринку. Позиціонування локальних ринків у структурі 

національної і навіть глобальної економіки є дещо складнішим.  

Дійсно, певна частина дослідників дотримується цієї спрощеної позиції. 

Відтак, у підручнику авторського колективу на чолі з Г. Башняниним, 

локальний ринок визначається як ринок якоїсь місцевості, що включає певну 

сукупність населених пунктів. Він є складовою регіонального ринку, а той, в 

свою чергу, є частиною національного ринку. Регіональні ринки 

визначаються як ринки окремих територіальних підрозділів – республіки, 

краю, області, району [10; 11].  

Подібну позицію відображено у дослідженнях О. Шебанової стосовно 

функціонування споживчих регіональних ринків. Визначаючи ринки в 

контексті просторових обмежень руху товарів, дослідниця виділяє локальний, 

регіональний, міжрегіональний, національний та світовий ринки. Локальний 
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ринок розглядається як ринок, поєднаний з виробництвом і обміном товарів 

та послуг і призначений для задоволення внутрішнього попиту. В свою чергу, 

сукупність локальних ринків формує регіональний ринок [185, с. 174].  

У проекті Законку України «Про локальні агропродовольчі ринки» 

зазначено, що локальний агропродовольчий ринок – система прямого 

продажу сільськогосподарської продукції місцевого (локального) 

виробництва безпосередньо її виробником або його довіреною особою 

кінцевому споживачу у межах визначеної адміністративно-територіальної 

одиниці за спрощеною дозвільною процедурою [116]. 

Короткий словник економіста, виданий під редакцією Н. Зайцева, 

визначає локальний ринок як різновид регіонального, на якому між 

товаровиробниками (продавцями) та споживачами (покупцями) складаються 

відносини в межах певної територіальної зони (місто, район тощо) [50]. 

Згадані вище публікації відображають територіальний або економіко-

географічний підхід до визначення локального ринку. Отже, відповідно до 

територіального підходу, локальний ринок характеризується наявністю 

певних географічних кордонів, але безвідносно до продуктів, які на ньому 

реалізуються. 

Близьким до територіального є підхід М. Портера. Однак його 

трактування локального ринку не обмежується лише місцевим рівнем. 

Розглядаючи проблему формування конкурентної стратегії компанії,  

М. Портер говорить про локальні ринки різних рівнів: міста, регіону, країни і 

навіть групи країн [104, с. 387]. Дослідник протиставляє локальний ринок 

глобальному, тобто звертає увагу на специфіку ринку виділеної території, яка 

має враховуватися при розробці конкурентної стратегії корпорації.  

З наведеного можна зробити висновок, що лише територіальний 

критерій виділення локального ринку не дозволяє встановити сутність 

останнього. Позиціонування ринку у просторі має доповнюватися розкриттям 

завдання, яке вирішується дослідником, що запропонував таке 

позиціонування. М. Портер виділяє локальні ринки з точки зору компанії, яка 



35 
 

визначає конкурентну стратегію. У цьому випадку локальний ринок є 

сукупністю територій з однорідним соціально-економічним та інституційним 

середовищем, що дозволяє компанії реалізовувати уніфіковану конкурентну 

стратегію своєї діяльності. Це може бути як звичайний збут своєї продукції, 

так і розміщення на обраній території об’єктів виробництва чи сервісу. 

Визначення локального ринку у такий спосіб спирається на два критерії – 

територій та суб’єкту, що виокремлює цей ринок.  

Прив’язку поняття локального ринку до суб’єкта цього ринку 

відображено Дж. Стіглером [203]. За визначенням вченого, покупець 

розширюватиме коло пошуку потрібного товару до тих пір, поки витрати 

тривалості чи інтенсивності такого пошуку не перевищать розміру економії 

від покупки за нижчою ціною. Таким чином, локальний ринок для покупця 

буде тим меншим, чим подібнішими будуть ціни в різних продавців і чим 

віддаленішими вони будуть один від одного.  

В дослідженнях В. Бєляєва, С. Булиги, О. Шебанової локальний ринок 

виділяється з точки зору мети суб’єкта ринку – суспільства в цілому – в особі 

населення міської агломерації чи певного органу державного управління. 

Таким чином, в якості суб’єкта, що виділяє локальний ринок, слід розглядати: 

1) компанію, що обирає ареал для збуту своєї продукції чи іншого виду 

економічної діяльності (при цьому компанія вважає, що її клієнти є відносно 

нерухомими і до них треба якось дістатися) [104]; 2) покупця, який визначає 

перелік нерухомих пунктів продажу, до яких він має дістатися у пошуках 

кращої ціни [203]; 3) орган державного регулювання, що розв’язує проблеми 

соціального характеру, зокрема, задоволення споживчих потреб [1; 185]; 

4) орган державного регулювання, що визначає структурну (аграрну) 

політику, вирішує завдання стимулювання виробництва та забезпечення 

відтворення [12]. 

Визначення локального ринку як території, де складається певна 

сукупність господарських відносин, безвідносно до предмету відповідних 

угод, фактично означає, що локальний ринок розглядається як територіально 
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обмежена локальна ринкова господарська система. Таку позицію відстоює  

В. Бєляєв. В його розумінні локальний ринок є механізмом, що виконує 

притаманну йому функцію організації товарного обігу та забезпечує 

безперервність процесу відтворення в певних територіальних межах [12].  

Територіальний ареал, виділений як локальна господарська система, 

характеризується власними параметрами відтворювального процесу – 

ресурсним потенціалом, виробничою базою, соціально-демографічними 

характеристиками, в т. ч. рівнем безробіття, пропорціями розподілу доходів, 

структурою попиту тощо. В своєму дослідженні В. Бєляєв відводить значну 

роль локальному ринку у забезпеченні відтворення відповідної господарської 

системи. На перший погляд, такий підхід може бути корисним для цілей 

даного дослідження, коли ставиться мета відродження агровиробництва з 

урахуванням актуальних вимог світового господарства та міжнародної 

конкуренції. Варто зауважити, що виділення територіального ареалу з такою 

метою є доцільним, якщо в його межах діє специфічний режим економічної 

політики та (або) є певний суб’єкт управління. 

В умовах, коли регіональний суб’єкт управління не має особливих 

важелів впливу на сфери сільськогосподарського виробництва та обігу 

сільськогосподарської продукції, які диференціюють даний регіон від інших, 

немає сенсу виділяти особливий локальний ринок в межах даного регіону. З 

іншого боку, якщо регіональний суб’єкт управління має такі особливі важелі 

впливу, то доречно називати сферу обігу сільськогосподарської продукції в 

регіоні регіональним, а не локальним ринком.  

Аналогічну позицію відстоює А. Дем’яненко. Застосовуючи до аналізу 

локальних ринків історико-географічний підхід, автор зауважує, що ринки 

вписуються як в політичний, так й економічний простір. З точки зору 

регулювання, кордони адміністративно-територіальних утворень визначають 

межі дії відповідних органів влади, але не дію законів суспільного розвитку, в 

т. ч. ринкових законів [39]. Таким чином, співпадіння територій локального та 

регіонального ринків може відбутися лише завдяки встановленню певних 
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бар’єрів адміністративного (інституційного) характеру, що ускладнюють 

вивезення продукції за межі адміністративно-територіальної одиниці. Втім, 

реалістичність останнього припущення, якщо не йдеться про національні 

митні кордони, наближається до нуля. 

В цьому контексті доречно навести висновок Н. Феоктістової про те, що 

суттєвою рисою локального ринку (на відміну від регіонального) є гнучкість 

його територіальних меж [174]. Межі адміністративно-територіальної 

одиниці є сталими і не залежать від величини транспортних тарифів чи 

щільності розселення споживачів певної продукції. Порівняно з регіональним 

ринком, межі якого співпадають з межами адміністративно-територіальних 

одиниць, локальний ринок може виділятися в різних територіальних межах.   

Таким чином, термін «регіональний ринок» може стосуватися як 

цілісної ринкової економічної системи регіонального рівня з особливим 

режимом економічної політики (тобто без урахування товарної специфіки), 

так і сукупності ринкових угод щодо певного товару в межах визначеної 

адміністративно-територіальної одиниці. Натомість, локальний ринок може 

бути виділений лише для певного товару (групи товарів) і при цьому не 

співпадати з територією регіону. Дійсно, окремі локальні ринки географічно 

можуть повністю розташовуватися на території регіону (адміністративно-

територіальної одиниці), але також можуть виходити за його межі – 

охоплювати частини окремих регіонів, декілька регіонів чи декілька країн. 

В процесі розв’язання завдання побудови ефективної аграрної політики 

асоціювати регіональний та локальний ринки можна лише зі значною 

кількістю припущень: про існування специфічних режимів аграрної політики 

в регіонах, про можливість врахування «витікань» ефектів від заходів 

стимулювання виробництва в інші регіони та «вливання» відповідних ефектів 

ззовні на користь даного регіону. В іншому випадку, варто розуміти 

локальний ринок безвідносно до регіону, розглядати його як особливий 

елемент національної ринкової системи, формування та функціонування 

якого відбувається  на засадах специфічного організаційно-економічного 
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механізму. Виходячи з наведеного необхідно зауважити, що локальні ринки 

не можуть бути об’єктом регіональної економічної політики, а виключно 

національної. Відповідно в даному дослідженні суб’єктом, що виділяє 

локальний ринок, варто вважати державний орган національного рівня 

управління, завданням якого є забезпечення відтворення та ефективного 

функціонування сфери виробництва продукції в країні у цілому.  

Важливою характеристикою локального ринку є його товарна 

специфіка. На локальних ринках укладаються угоди щодо визначеного 

предмету. Предмет ринкових угод може відноситися до розряду 

переміщуваних (сировина, готова продукція, товари широкого вжитку чи 

промислового використання) або непереміщуваних (комунальні послуги, 

нерухомість, робоча сила) благ. Для кожної з цих груп територіальна 

визначеність локального ринку встановлюється особливим способом. Так, 

ареал укладання угод з переміщуваним товаром визначається відстанями між 

продавцем і покупцями, розвиненістю транспортної мережі та транспортними 

тарифами. Для непереміщуваних товарів мають значення витрати покупця на 

те, щоб дістатися до пункту продажу, а також ймовірність отримати знижку з 

ціни в наступному пункті продажу. Принципи визначення територіальних 

меж ринку, враховуючи здатність до переміщення предмету ринкових угод, 

розкриваються в дослідженнях К. Рау, Ф. Феттера та Дж. Стіглера [201]. 

Докладніше їх зміст розглядатиметься у наступному пункті дисертаційного 

дослідження. 

При визначенні товарної специфіки локального ринку неможливо 

оминути дослідження, пов’язані з просторовою диференціацією попиту і 

пропозиції, що призводить до просторової диференціації ринків та 

формування локальних ринків. Таким чином, різні (диференційовані) товари 

продаються на різних ринках [25]. Розглядаючи локальні ринки, варто 

розуміти, що факт одночасної реалізації в межах певної території 

різноманітних видів сільськогосподарської продукції не заперечує 

вищенаведену тезу. Дійсно, реальний ринок варто розглядати як такий, що 
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складається із сукупності відокремлених, але взаємопов’язаних локальних 

ринків, які мають свої географічні межі і функціонують одночасно.  

З однорідністю товару пов’язане також поняття однорідності ціни в 

межах ринку. Представники неокласики ще з ХІХ ст. визначали межі ринку 

не за принципом фізичної концентрації угод обміну, а за ознакою єдиних цін 

на однорідний товар, що визначаються в результаті конкуренції між 

учасниками ринку [140]. Їх точку зору поділяє сучасний дослідник 

Дж. Стіглер, що визначає ринок як територію, в межах якої ціна товару 

характеризується однорідністю. На думку Дж. Стіглера, якщо ціна товару в 

різних місцевостях різниться, то ці місцевості мають представляти різні 

ринки [203].  Зрозуміло, що такий принцип виділення локального ринку має 

сенс, коли розглядається повністю однорідний товар. У випадку 

диференціації продукції, а також при розгляді широкого спектру товарних 

груп, ознаки однорідності продукції розглядати не варто, а отже рівність цін – 

також. В реальних умовах абсолютно однорідних товарів не існує, тому 

можна говорити лише про тенденцію до вирівнювання цін на подібну 

продукцію в межах певного ареалу.  

З точки зору завдань даного дослідження, доцільно виділяти локальні 

ринки сільськогосподарської продукції у вузькому розумінні як сукупність 

угод щодо однорідного товару, що укладаються за однаковими цінами в 

межах деякого територіального ареалу. Локальні ринки сільгосппродукції у 

широкому розумінні включатимуть всі угоди щодо різноманітних видів цієї 

продукції, виробництва і споживання якої зосереджене в межах певного 

територіального ареалу. Тобто, локальні ринки сільськогосподарської 

продукції у широкому розумінні складаються із сукупності вузьких 

локальних ринків, які позиціонуються на тій самій території. 

Огляд фахових публікацій, присвячених територіальній ідентифікації 

ринку, дозволяє виділяти такі підходи до його локалізації за морфологічними 

ознаками: 



40 
 

1) товарно-ціновий підхід – ринок обмежується ареалом, де 

реалізуються угоди з однорідним товаром за однаковою ціною, яка враховує 

також витрати на транспортування продукції від виробника до споживача 

та/або витрати покупця на пошук потрібного товару за прийнятною ціною. 

Цей підхід властивий неокласикам, які при цьому не вживають терміну 

«локальний ринок» і подекуди навіть відмежовуються від умови 

територіальної концентрації ринкових угод; 

2) адміністративно-територіальний підхід – ринок обмежується межами 

адміністративно-територіальної одиниці (місто, район, область тощо). Цей 

підхід дозволяє ідентифікувати регіональний ринок, в межах якого діють 

інструменти управління певного регіонального органу влади, але не закони 

суспільного виробництва та закони ринку. 

Встановлена відмінність методологічних підходів до ідентифікації 

локальних ринків є першою ознакою для їх класифікації. Згідно першого 

підходу, можливо виділити предмет ринкових угод, а відповідно до другого 

методологічного підходу такого виділення не відбувається. Оскільки дане 

дослідження стосується визначеного предмету ринкових угод – 

сільськогосподарської продукції, доцільним вбачається дотримання лише 

товарно-цінового підходу. 

Морфологічні ознаки не дозволяють чітко і однозначно ідентифікувати 

локальний ринок сільськогосподарської продукції. Ключовою відмінністю 

локального ринку від інших територіально обмежених (за будь-якою 

ознакою) ринків є наявність центрального пункту, в якому зосереджується 

найбільша кількість ринкових угод. Навколо центру розташовані ареали 

щільного розміщення виробництва даної продукції чи її споживання 

(пропозиції або попиту). В першому випадку, за визначенням Ф. Феттера, 

маємо «відцентровий ринок», в іншому – «доцентровий ринок» [195]. Щоб 

задати локальний ринок, необхідно, в першу чергу, встановити центральний 

пункт цього ринку, де локалізується найбільша кількість угод з певним 

товаром (товарною групою), а також задати умову, що визначає територіальні 
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межі ринку, враховуючи їх гнучкість. За таких умов стане можливим не лише 

описати локальний ринок певного товару, але й оцінити його кількісно та 

спрогнозувати зміни кількісних характеристик в динаміці. 

Оскільки неможливо однозначно визначити локальний ринок за 

морфологічними ознаками, слід розкрити причини формування локальних 

ринків, які лежать в площині дослідження їх генетичних ознак. Для цього 

локальний ринок слід розглядати як сукупність угод, що здійснюються в 

межах певного територіального ареалу. Виникає питання про те, як і чому 

формуються такі відносно відокремлені ареали? Першою відповіддю є 

історичний збіг, домовленість та подальший еволюційний розвиток процесу.  

В межах неоінституційної теорії існує напрям досліджень, який 

розкриває еволюцію тих чи інших правил (інститутів), що визначають 

економічну поведінку людини. Для утворення ринку, як територіально 

закріпленого місця укладання угод купівлі-продажу, необхідна координація 

рішень багатьох суб’єктів економічних відносин. Проблема координації – це 

проблема вибору дій, що призводять до однієї і тієї ж рівноваги з декількох 

потенційно можливих [71].  

Відповідно до принципу path-dependence (залежність шляху розвитку 

від попереднього стану), чим більше осіб дотримується певного правила, тим 

швидше інші перейдуть на це правило. Врешті-решт, воно укоріниться, 

оскільки в міру розповсюдження єдиного правила зростатимуть витрати  тих, 

хто не дотримується його. При формуванні місця здійснення регулярних 

ринкових угод (а також при визначенні днів тижня, коли відбуватимуться 

торги) важливо, щоб учасники цих угод скоординували свої рішення та 

прийшли до певної згоди. Звичайно, у випадку повторюваних дій між 

багатьма учасниками може утворитися більш як один стан рівноваги (більш 

як одне місце укладання ринкових угод). Але якщо в результаті якогось збігу 

було обрано один такий стан (конкретне місце), учасникам ринкової взаємодії 

буде більш зручно в подальшому відтворювати минулий досвід і знову 

потрапляти в рівноважну ситуацію (знову укладати ринкові угоди в цьому 
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місці, оскільки в іншому місці немає контрагентів, з якими можливо укладати 

угоди).  

Таким способом формується згода між суб’єктами ринку. Д. Льюіс 

назвав певне правило поведінки згодою, якщо кожен учасник взаємодії 

очікує, що решта учасників будуть дотримуватися цього правила і, в свою 

чергу, сам дотримується цього правила, при умові що інші його 

дотримуються [197]. Таким чином, одним із шляхів формування 

центрального пункту локального ринку є еволюційний процес на основі згоди 

між спочатку розрізненими, а потім скоординованими учасниками ринкових 

операцій. Спонтанний еволюційний спосіб формування локального ринку 

розглядає А. Олейник та пов’язує його утворення з існуючими соціальними 

зв’язками [89]. Такий спосіб можна назвати інтеграційним, оскільки він 

передбачає об’єднання, акумуляцію окремих ринкових угод в одному місці з 

метою забезпечення взаємної вигоди всіх учасників ринку. Відповідно, такий 

генезис локального ринку варто оцінювати позитивно. 

Серед робіт, в яких розкриваються генетичні ознаки локальних ринків, 

оригінальністю відрізняється стаття А. Ступнікової. Порівняно з іншими 

вченими, дослідниця досить критично оцінює локальні ринки, зауважуючи на 

обмеженому характері конкуренції в їх рамках. Локалізація ринків 

розглядається автором як форма дезінтеграції ринкового простору [168].  

Дійсно, розвиток господарських систем характеризується одночасно 

двома протидіючими тенденціями: глобалізацією та локалізацією ринків. 

Локалізація ринків базується на критерії мінімізації витрат обігу, на відміну 

від глобалізації, що ґрунтується на критерії мінімізації витрат виробництва 

одиниці продукції за рахунок ефекту масштабу. Локалізація ринків може 

відбуватися у двох напрямах: зверху до низу, у формі поділу існуючого більш 

масштабного ринку на сегменти шляхом запровадження сепаруючих бар’єрів 

монопольного характеру, та знизу до верху, шляхом концентрації в межах 

певної території торговельних угод, здійснюваних розрізненими суб’єктами.  
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У першому випадку локалізація ринку означає відхід від ефективної 

конкурентної моделі ринку, посилення монопольної влади продавця, його 

спроможності формувати ринкову ціну та визначати нецінові умови продажу. 

Таким чином, продавці створюють можливість для отримання монопольної 

ренти, перерозподіляючи на свою користь частину надлишку споживача. 

Сепарація ринків шляхом встановлення бар’єрів для входу на локальний 

ринок означає зменшення конкуренції на ньому, погіршення задоволення 

потреб споживачів та зниження конкурентоспроможності продукції. 

Стосовно другого випадку, у галузі сільського господарства 

формування локального ринку переважно означає об’єднання окремих угод, 

здійснюваних в місцях безпосереднього виробництва продукції, між дрібними 

продуцентами та посередниками, які мають монопсонічну владу. 

Користуючись неспроможністю виробників самостійно виводити свою 

продукцію на більш віддалені торговельні майданчики, їх фізичною 

нездатністю сформувати товарні партії необхідного обсягу, посередники 

пропонують безальтернативну угоду за зниженою ціною, перерозподіляючи 

на свою користь частину надлишку виробника і, таким чином, формуючи 

власну ренту. Вихід самостійних виробників на ринок з конкурентними 

умовами формування ціни дозволяє їм зберегти свій надлишок виробника та 

позбавляє посередників ренти.  

Причиною формування локальних ринків, на думку П. Ореховського, є 

нееквівалентний обмін, коли один з учасників збільшує свій дохід, 

здобуваючи монопольну владу. Суб’єкт, що може переходити з одного 

локального ринку до іншого, отримуватиме ренту. При цьому, для локальних 

ринків властиве утворення «тромбів», тобто інституційної структури, в якій 

основний приріст доходу привласнюється посередниками між споживачами 

та виробниками, що в результаті провокує інфляцію та уповільнює 

економічне зростання [90, с. 90–112]. 

На думку О. Серова, відсутність монополізації сегментів локальних 

ринків призведе до підвищення рівня конкуренції, затребуваності людських 
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ресурсів і підвищення заробітних плат на успішних підприємствах. 

Підвищення рівня життя населення призведе до збільшення попиту, який 

потрібно буде покрити пропозицією, для чого потрібно буде розширити штат 

робітників і зайняти новоутворені місця безробітними громадянами 

[151, с. 179]. 

Таким чином, формування локального ринку «зверху донизу» означає 

відхід від умов конкурентного ціноутворення та перехід до ціноутворення 

монопольного. Протилежний напрям формування локального ринку означає, 

навпаки, наближення до конкурентного ціноутворення та відхід від 

монопсонічної моделі. З наведеного можна зробити висновок про те, що 

оптимальна модель локального ринку визначатиметься максимальним 

наближенням ринкового ціноутворення до моделі досконалої конкуренції. 

Іншими словами, на локальному ринку, що відповідає оптимальній моделі, 

має бути зосереджена найбільша кількість самостійних покупців та 

продавців, з найбільш рівномірним розподілом обсягів угод між ними. 

Узагальнюючи результати дослідження зауважимо, що локальний 

ринок сільськогосподарської продукції з морфологічної точки зору 

розглядається як локальний ринок у широкому розумінні, тобто 

територіальний ареал з гнучкими межами, в межах якого: 1) зосереджене 

виробництво та/або споживання сільськогосподарської продукції; 

2) функціонує сукупність локальних ринків у вузькому розумінні (ринків 

однорідних товарів та рівних цін); 3) виділяється центральний пункт ринку, 

де концентрується укладання ринкових угод. Гнучкість меж локального 

ринку визначається розвиненістю транспортної інфраструктури та зміною 

щільності попиту чи пропозиції в межах територіального ареалу. 

З точки зору походження, локальний ринок є результатом 

інституціоналізації господарських відносин. Утворення локального ринку 

може бути результатом інтеграції, об’єднання окремих ринкових угод в 

одному місці з метою наближення структури ринку до умов досконалої 

конкуренції та забезпечення взаємної вигоди всіх учасників ринку. Іншою 
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причиною формування локального ринку може бути дезінтеграція ринкового 

простору внаслідок застосування бар’єрів інституційного характеру 

Підсумовуючі отримані результати дослідження зазначимо, що 

локальні ринки  слід розглядати не стільки як особливий рівень національної 

господарської системи, скільки як специфічний патерн господарської системи 

ринкового типу. Локальний ринок сільськогосподарської продукції слід 

розглядати як територіально визначену господарську систему, в межах якої 

укладаються реальні ринкові угоди, і яка характеризується 

інституціональною обмеженістю з урахуванням ознак сіткової структури – 

соціального капіталу та спільних інвестицій суб’єктів ринку у спеціальні 

активи сфери реалізації сільськогосподарської продукції. 

Процес формування локального ринку сільськогосподарської продукції 

означає наступне: якщо на певній території більшою мірою сконцентроване 

виробництво продукції, порівняно із споживанням і, відповідно, можливі 

прояви монопсонічної влади (домінування обмеженої кількості покупців, 

частіше – посередників), необхідно створити умови для розширення 

присутності покупців з інших регіонів (зробити більш доступною логістику, 

розширити потужності для зберігання виробленої продукції, а також 

кредитування виробників з метою «розтягнення» строків її реалізації та 

зниження монопсонічного тиску). Якщо на певній території більш інтенсивно 

представлений попит, то необхідно (за рахунок кращої логістики, руйнування 

монопольних змов тощо) розширити присутність виробників (продавців) 

сільськогосподарської продукції. 

 

 

1.2.  Чинники та критерії формування локальних ринків 

сільськогосподарської продукції 

 

В попередньому пункті дослідження встановлено, що локальний ринок 

варто розглядати як особливий тип господарської системи, в межах якої 
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соціально-економічні відносини ґрунтуються на принципах просторово-

територіальної та інституціональної обмеженості. В даній частині 

дослідження слід дослідити ці принципи в контексті виробництва і 

споживання сільськогосподарської продукції. Це означає, що необхідно 

встановити чинники і критерії територіальної та інституціональної 

ідентифікації локальних ринків сільськогосподарської продукції, 

вдосконалити їх класифікацію на основі встановлених ознак, окреслити 

найважливіші функції локальних ринків. 

Н. Павленчик пропонує розглядати ринок сільськогосподарської 

продукції як сукупність взаємозв’язаних суб’єктів окремих його сегментів, в 

основі функціонування яких лежать економічні відносини, спрямовані на 

забезпечення логістичного перерозподілу потоків сільськогосподарської 

продукції від виробника до споживача в просторі та часі, з метою поліпшення 

її якості й задоволення інтересів усіх учасників [94, с. 90]. Автором також 

зазначено, що ринок сільськогосподарської продукції характеризується 

своєрідною масштабністю і високою насиченістю складових. Він складається 

з окремих сегментів, які взаємозв’язані між собою та формують його 

структуру. Кожен окремий сегмент наділений властивими йому однорідними 

функціями і забезпечує в повному обсязі виконання визначеного виду 

діяльності [94, с. 91]. 

В контексті даного дослідження необхідно встановити, що варто 

розуміти під сільськогосподарською продукцією. Найбільш широкий перелік 

продукції, яку варто включати до складу сільськогосподарської, пропонує 

Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» 

(ст. 2) [109]. У Законі України «Про Митний тариф України» 

сільськогосподарська продукція (товари) визначається як товари, зазначені в 

групах «1–24», якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, 

відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, 

переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також 

продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були 
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придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) 

[117]. До сільськогосподарської продукції (товарів) також належать відходи, 

отримані при виробництві сільськогосподарської продукції (товарів), а саме: 

органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а також полова, бадилля 

тощо), суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка органічних 

добрив становить більше 50 % від загальної ваги таких сумішей, а також усе 

біологічне паливо та енергія, отримані при переробці і утилізації 

сільськогосподарської продукції (товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель, 

етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого була використана 

сільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі понад 50 % від усієї 

використаної продукції, електрична енергія, пар, гаряча вода тощо) [109]. 

Аналогічне визначення сільськогосподарської продукції, за винятком 

відходів, отриманих при виробництві сільськогосподарської продукції, а 

також біологічного палива, дають Податковий Кодекс України (ст. 14) [99] та 

Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження 

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

(п. 1.2) [112]. Визначення сільськогосподарської продукції на основі УКТ 

ЗЕД, а саме «товари груп 1–24 цієї класифікації за винятком підакцизних 

товарів, крім товарів первинного виноробства – виноматеріалів (коди 

УКТЗЕД 2204 29 – 2204 30)» використовується в Законі України «Про оптові 

ринки сільськогосподарської продукції» (ст. 1) [119]. Враховуючи значну 

кількість посилань на УКТ ЗЕД, варто розглянути склад груп 1–24 цієї 

класифікації та дати їм оцінку з точки зору даного дослідження (табл. 1.1). 

Виходячи з наведеного переліку, певна кількість позицій є не стільки 

продукцією, вирощеною та виробленою сільськогосподарськими 

підприємствами, скільки результатом роботи харчової, хімічної чи добувної 

промисловості (наприклад, вода мінеральна природна негазована – код УКТ 

ЗЕД 2201 10 11 00). Значну кількість товарних позицій, що належить до груп 

1–24 УКТ ЗЕД, варто називати продовольством, а не сільськогосподарською 

продукцією.  
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Таблиця 1.1 

Український класифікатор товарів ЗЕД 

Код 
товару 

Найменування товару 

01 Живі тварини 
02 М’ясо та їстівні субпродукти 
03 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні 

04 
Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти 
тваринного походження, в іншому місці не зазначені 

05 Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені 

06 
Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини 
рослин; зрізані квіти і декоративна зелень 

07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби 
08 Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь 
09 Кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі 

10 Зернові культури 

11 
Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; 
пшенична клейковина 

12 
Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або 
лікарські рослини; солома і фураж 

13 
Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки і 
екстракти 

14 
Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти 
рослинного походження, в іншому місці не зазначені 

16 
Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших 
водяних безхребетних 

17 Цукор і кондитерські вироби з цукру 

18 Какао та продукти з нього 

19 
Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; 
борошняні кондитерські вироби 

20 Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин 
21 Різні харчові продукти 

22 Алкогольні і безалкогольні напої та оцет 
23 Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин 
24 Тютюн і промислові замінники тютюну 

Джерело: побудовано за даними [182].  

 

Аналогічне заміщення понять «сільськогосподарська продукція» та 

«продукти харчування» знаходимо в Законі України «Про безпечність та 

якість харчових продуктів» (ст. 1). Цим законом сільськогосподарська 

продукція визначається як «сільськогосподарські харчові продукти 

тваринного і рослинного походження, що призначені для споживання 

людиною у сирому або переробленому стані як інгредієнти для їжі» [108]. 

Таким чином, льоносировина не може бути віднесена до сільськогоспо-

дарської продукції. Дещо звужує перелік товарних позицій, які відносяться до 

сільськогосподарської продукції, Закон України «Про аграрні розписки» 
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(ст. 1) [106]. Згідно цього Закону, до складу сільськогосподарської продукції 

відносяться тільки товарні позиції груп 1-14 УКТ ЗЕД. Однак такий перелік 

теж не можна вважати досконалим. Хоча б тому, що до тут є продукція 

морського помислу (лангусти, омари, краби – код УКТ ЗЕД 0306), що згідно 

Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД), не відноситься до 

сільського господарства [60].  

Наведені нормативно-правові акти, при визначенні сільськогоспо-

дарської продукції, так чи інакше використовують товарний класифікатор, 

сформований для потреб обліку зовнішньоекономічних операцій. В цей 

перелік потрапляють товари, що не мають відношення до сільгоспвироб-

ництва, а також товари безальтернативного імпорту, тому неможна визначати 

сільськогосподарську продукцію на основі наведених визначень. 

Альтернативне тлумачення сільськогосподарської продукції дають 

фахівці бухгалтерського обліку, що спираються на поняття біологічного 

активу як джерела створення сільськогосподарської продукції. Так у Наказі 

Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» (п. 4) сільськогосподарська 

продукція визначається як «актив, одержаний в результаті відокремлення від 

біологічного активу, призначений для продажу, переробки або 

внутрішньогосподарського споживання» [111]. Згідно Міжнародного 

стандарту бухгалтерського обліку 41 (МСБО 41) «Сільське господарство»  

(п. 5), сільськогосподарська продукція – це «зібраний урожай біологічних 

активів суб’єкта господарювання» [82].  

Такий підхід дозволяє визначати сільськогосподарську продукцію лише 

як результат діяльності сільськогосподарських підприємств, допоки той 

перебуває на балансі безпосереднього виробника. Акт подальшого 

перепродажу цієї продукції на ринку (з обробкою чи без неї), навіть якщо він 

не змінює її якості та споживчих цінностей, змінює її статус. 

Розглядаючи статус ринкових товарів, які варто вважати 

сільськогосподарською продукцією, неможливо оминути увагою вже 
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згаданий класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД). Згідно КВЕД 

2010, секція А розділ 01 – «Сільське господарство, мисливство та надання 

пов’язаних із ними послуг» включає 7 груп:  01.1 – вирощування однорічних і 

дворічних культур: 01.2 – вирощування багаторічних культур; 01.3 – 

відтворення рослин; 01.4 – тваринництво; 01.5 – змішане сільське 

господарство; 01.6 – допоміжна діяльність у сільському господарстві та 

післяурожайна діяльність; 01.7 – мисливство, відловлювання тварин і надання 

пов’язаних з ними послуг [60]. Цей розділ КВЕД включає два основні види 

діяльності, а саме: одержання продукції рослинництва та одержання 

продукції тваринництва. Розділ також включає надання допоміжних послуг у 

сільському господарстві, мисливство, відловлювання тварин і пов’язані з 

ними види діяльності. Діяльність, віднесену до групи 01.5 «Змішане сільське 

господарство», не класифікують за звичайним принципом визначення 

основної діяльності. Це зумовлено тим, що значна кількість підприємств 

одночасно виробляє продукцію тваринництва і рослинництва, тому 

неправильно відносити їх до тієї чи іншої категорії розділу. 

Розділ «Сільське господарство» не включає діяльність із подальшого 

перероблення сільськогосподарської продукції, класифіковану в розділах 

10 «Виробництво харчових продуктів», 11 «Виробництво напоїв» та 

12 «Виробництво тютюнових виробів», крім її первинної обробки. Діяльність 

із підготування сільськогосподарської продукції до первісної реалізації 

класифікують у цьому ж розділі [60]. Таким чином, це дозволяє визначити 

сільськогосподарську продукцію як результат діяльності господарюючих 

суб’єктів, яка відноситься до секції А розділу 01 ВЕД 2010, при умові, що 

вона була піддана лише первинній обробці. Відповідно до такого підходу, 

імпортовані товари груп 1–24 за УКТ ЗЕД не розглядаються в якості 

сільськогосподарської продукції, навіть якщо вони ідентичні українським 

аналогам. 

На нашу думку, для визначення сільськогосподарської продукції, крім її 

генетичної ознаки – умов та способу утворення, а саме – походження від 

біологічних активів суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність 
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відповідно до КВЕД 2010 за розділом 01 «Сільське господарство», слід також 

врахувати характер ринкового обігу. Для цього підійдуть англійські терміни, 

якими позначаються товари (goods), такі як merchandise та commodities.  

За визначенням оксфордського словника, commodities – це «сировинні 

матеріали або первинна сільськогосподарська продукція, що може бути 

продана чи придбана, так як мідь чи кава» [199]. Точне визначення терміну 

«commodity» застосовується тоді, коли йдеться про клас товарів, на які існує 

попит, але пропозиція яких не має якісної диференціації на ринку, тобто тоді, 

коли товари на ринку характеризуються високим рівнем взаємозаміни [204].  

На відміну від «commodities», англійський термін «merchandise» 

використовується для позначення товарів, коли більш важливим є не сам 

продукт, а його марка, зовнішній вигляд, відмінна якість [198]. Ціна такого 

товару визначається залежно від попиту на конкретну одиницю 

«merchandise», тоді як ціна на «commodity» залежить від стану ринку в 

цілому. Таким чином, під сільськогосподарською продукцією варто розуміти 

саме «commodities», тобто зібраний урожай біологічних активів суб’єкта 

господарювання, діяльність якого класифікується за розділом 01 КВЕД 2010. 

При цьому сільськогосподарська продукція певної групи, представлена на 

ринку як товар, є однорідною або слабо диференційованою, не має ознак 

конкретного виробника, а її ціна визначається не особливими якостями 

окремих одиниць продукції, а станом ринку в цілому.  

Відповідно до способу потрапляння продукції до кінцевого споживача 

та можливості тривалого зберігання, сільськогосподарську продукцію можна 

поділити на декілька типів:  1)  Продукція, що може зберігатися тривалий час: 

1.1) придатна для споживання без переробки (картопля, капуста, яблука 

тощо); 1.2) потребує попередньої переробки (зернові, льон, цукровий буряк); 

2) Продукція, що не може зберігатися тривалий час: 2.1) придатна для 

споживання без переробки (помідори, кабачки, ягоди); 2.2) потребує 

попередньої переробки (молоко, м’ясо, шкури сільськогосподарських 

тварин). 
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Для ефективної реалізації продукції типу (1) потрібні сховища, 

використання яких дозволить вирівняти пропозицію в часі та отримати 

найкращу ціну. Важливою умовою ефективної реалізації 

сільськогосподарської продукції, яка швидко псується – тип (2), є грамотна 

транспортна логістика та оптимальне ціноутворення. Продукція підтипів (1.1, 

2.1) може бути придбана як у роздріб кінцевими споживачами, так і великими 

партіями посередниками чи переробними підприємствами, тоді як продукція 

підтипів (1.2, 2.2) купується тільки переробними підприємствами. 

Крім того, важливою ознакою сільськогосподарської продукції є її 

стандартний характер. Сільськогосподарська продукція, що придатна до 

тривалого зберігання, може вироблятися та постачатися у значних обсягах і 

при цьому її якість залишається однорідною, відноситься до розряду 

біржових товарів. Торгівля такою продукцією відбувається на особливих 

організованих ринках – біржах, при цьому місце укладання угод жодним 

чином не пов’язується з територією виробництва чи споживання цієї 

продукції. Біржі, як ринки, що не мають територіальної прив’язки, не можуть 

вважатися локальними ринками, тому торгівлю сільськогосподарською 

продукцією через біржі в межах даного дослідження не розглядатимемо.  

Після визначення предмету ринкових угод – сільськогосподарської 

продукції – перейдемо до принципів територіально-просторової та 

інституційної ідентифікації локальних ринків цієї продукції. Локальний 

ринок, з територіально-просторової точки зору, слід розглядати як  сукупність 

угод щодо певного предмету, сконцентрованих на визначеній території, в 

межах якої пошук контрагентів є доцільним. Трактування «доцільності 

пошуку контрагента» нами запозичено у В. Кокорєва, співавтора підручника 

«Економіка» за редакцією А. Архипова [190]. Доцільність обмеженого 

пошуку контрагентів вчений обґрунтовує тим, що витрати на пошук більш 

віддалених контрагентів неефективні, тобто очікувані результати можуть 

бути меншими, ніж докладені зусилля.  
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Очікувана вигода від розширення кола пошуку контрагентів 

визначається математичним сподіванням на отримання вищої ціни за свою 

продукцію (у випадку продавця) чи укладанням контракту за нижчою ціною 

(у випадку покупця). Якщо очікувана вигода не покриватиме необхідних 

транспортних витрат, то розширення території пошуку контрагентів є 

недоцільним. Це може бути пов’язане з відсутністю транспортного 

сполучення, високим транспортним тарифом чи високою вартістю інформації 

про можливих контрагентів. Таким чином, розглядаючи принцип 

територіальної ідентифікації локального ринку сільськогосподарської 

продукції, слід виходити з методологічного положення про те, що будь-який 

ринковий суб’єкт прагне максимізувати прибуток. 

Дослідження критеріїв, що лежать в основі просторової величини 

ринку, започатковано німецьким економістом К. Рау. Він розглядав випадок, 

в якому продавець може продавати свій продукт двом географічно 

конкуруючим ринкам. Вчений встановив залежність форми локального ринку 

від діапазону відносної ціни і діапазону відносних ставок вантажоперевезень. 

Його дослідження продовжив американський вчений Ф. Феттер, який поділив 

ринки на «ті, що продають», або «відцентрові» та «ті, що купують», або 

«доцентрові» [195, с. 523].  

На двох сусідніх ринках ціни мають бути приблизно однаковими, за 

винятком транспортних витрат. При цьому, для відцентрових ринків гранична 

лінія обмежує ринок з вищою ціною та нижчими транспортними тарифами. 

Для доцентрових ринків границя обмежує ареал з нижчою ціною та вищим 

тарифом. Чим вищою є ціна ринку, що купує, тим більшою є зона, з якої 

можна привабити продавців. Ф. Феттер формулює закон ринкових ареалів 

таким чином: «гранична лінія між територіями, що належать двом 

конкуруючим ринкам подібних товарів, – це гіпербола. В кожній точці цієї 

лінії різниця між ставками транспортного тарифу між двома ринками 

дорівнює різниці між ринковими цінами» [195, c. 525].  
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Проаналізувавши дослідження К. Рау та Ф. Феттера, можемо дійти 

таких висновків: 1) фірма намагається збільшити прибуток за рахунок 

розширення зони поставки, але при цьому може зіткнутися з конкуренцією; 

2) фірма прагне доставити товар на той ринок, де ціна є вищою, але при 

цьому має рахуватися з високими транспортними витратами. Таким чином, 

внутрішнім обмежувачем розміру ринку можемо вважати транспортний 

тариф, тоді як зовнішні обмеження складатимуться з бар’єрів економічного 

характеру (конкуренція) та неекономічного характеру (інституційні 

перепони). 

Особливості територіального розміщення виробництва і реалізації 

сільськогосподарської продукції відображено в статті М. Сайкевич, 

присвяченій сировинному забезпеченню переробного підприємства. 

Враховуючи рівень розораності території, коефіцієнти сівозміни, щільність 

транспортної мережі, врожайність певної культури, автор визначає ареал її 

виробництва, необхідний для ефективного завантаження переробних 

потужностей підприємства, що виступає покупцем сільськогосподарської 

сировини [150, с. 8–15].  

Спираючись на методологічний підхід М. Сайкевич та взявши за точку 

відліку не покупця (переробне підприємство), а продавця (виробника 

сільськогосподарської продукції), можемо дійти таких аналітичних висновків. 

Здійснюючи виробництво сільськогосподарської продукції на певній площі, 

підприємство визначає ареал її реалізації, виходячи з відстані, на яку 

необхідно транспортувати продукцію (l), транспортного тарифу за 

перевезення 1 од. продукції на 1 од. відстані (t) та надбавки до ціни, яку 

можна отримати у більш віддаленому пункті продажу (p). Надбавка до ціни 

має покривати транспортні витрати. Таким чином, відстань, на яку виробник 

може постачати свою продукцію, буде прямо пропорційною до ціни та 

обернено пропорційною до величини транспортного тарифу. Ринковий ареал 

для продавця визначатиметься площею кола з радіусом l. Враховуючи різну 
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конфігурацію транспортних артерій, границі реального ринкового ареалу 

будуть дещо відрізнятися від чітких контурів кола.  

На особливу увагу заслуговує дослідження Дж. Стіглера. Здійснивши 

аналіз границь поділу праці та розширення фірми, він встановив, що розміри 

фірми залежать від транспортних витрат та щільності населення – споживачів 

продукції фірми [202]. Таким чином, вчений доповнив перелік чинників, які 

варто враховувати при територіальній ідентифікації локального ринку 

показником щільності розміщення споживачів.  

Особливим внеском вченого стала економічна теорія інформації. Ціни 

на ринках змінюються більш-менш часто, перелік цін всіх продавців (чи 

покупців) не може бути відомим кожному ринковому агенту в кожний 

момент часу. Покупець (продавець), який хоче визначити найкращу ціну, має 

опитати багатьох контрагентів, і цей процес називається «пошук». Згідно 

висновку Дж. Стіглера, покупець буде шукати  товар за найнижчою ціною до 

тих пір, поки витрати тривалості та інтенсивності такого пошуку не 

перевищать розмір очікуваної економії від покупки за нижчою ціною [203]. 

Розмір економії буде тим більшим, чим більшою є частка витрат покупця на 

даний товар і чим більшою є дисперсія цін. Обсяг пошуку зростає разом із 

зростанням очікуваної економії, збільшенням території ринку та зростанням 

частки досвідчених покупців на ринку. Аналогічні висновки формуються і 

щодо поведінки продавців.  

При цьому, ефективність особистого пошуку як для покупця, так й 

продавця є дуже низькою. Звичайний виробник сільськогосподарської 

продукції не може наперед знати, хто є його потенційним покупцем, тому 

витрати пошуку визначатимуться залежно від частки потенційних покупців 

серед усього населення. Це саме стосується покупців сільськогосподарської 

продукції. За таких умов витрати пошуку можуть бути настільки великими, 

що виникає потужний стимул локалізувати угоди з метою ідентифікації 

потенційних покупців та продавців [162].  
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Проаналізовані дослідження дозволяють зробити висновок про 

необхідність розмежування понять «ареал виробництва», «ареал споживання» 

та «ринковий ареал». Такі ареали особливим чином співвідносяться для 

відцентрового та доцентрового ринків. Найкращим інструментом для 

виявлення цієї специфіки є графічні схеми. Розглянемо спочатку 

відцентровий локальний ринок – «той що продає».  

Графічне відображення такого ринку на рис. 1.1 аналогічне 

використаному Ю. Храмовим у дослідженні просторової анізотропності 

цінового впливу промислового об’єкта [180, с. 74–77]. Слід звернути увагу на 

те, що моделі відцентрового ринку, побудовані без урахування витрат на 

пошук інформації, визначають ринковий ареал на основі врахування лише 

транспортних витрат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Графічне відображення ареалів відцентрових ринків 

Джерело: адаптовано [180, с. 74–77] та власні дослідження. 

 

В цих моделях передбачається можливість укладання ринкових угод в 

будь-якій точці території, окресленої «ромашкою», в центрі якої перебуває 

виробник. Границя ареалу, як зазначалося вище, визначається тарифом на 

перевезення, розвиненістю транспортної мережі та станом конкуренції, через 

яку ціна за межами «ромашки» не може покривати транспортні витрати. Але 

в дійсності угоди не можуть укладатися в будь-якій точці «ромашки». Як 

показали дослідження Дж. Стіглера, витрати на пошук інформації, точніше, 

намагання їх мінімізувати, зумовлюють історичний процес концентрації 

ринкових угод в окремих місцях, які в принципі можуть розглядатися як 
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точки. Таким чином, схема відцентрового локального ринку набуває вигляду, 

як відображено на рис. 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Графічне відображення ареалу відцентрового ринку  

з урахуванням витрат на пошук інформації 

Джерело: власні дослідження. 

 

Відтак, великою штриховкою позначено ареал споживання 

(формування попиту), дрібною штриховкою – ареал виробництва 

(формування пропозиції). Границя окреслює територію взаємного 

розміщення потенційних ринкових контрагентів, ціна угоди між якими може 

покрити транспортні витрати, а виділена територія дозволяє кількісно 

оцінити потенціали попиту та пропозиції локального ринку. Точками на схемі 

позначено місця укладання ринкових угод, головна функція яких – 

інформаційна. Причому інформація не тільки потенційного характеру про 

зміст окремих комерційних пропозицій, але й узагальнюючого – про середні 

ціни реальних угод, про структуру запитів, про вимоги до якості тощо. 

Локальні ринки сільськогосподарської продукції також можуть 

формуватися за доцентровою моделлю. Тоді в центрі ареалу перебуватиме 

покупець продукції, а не продавець. Найпростіший варіант такого ареалу 

формується навколо переробного підприємства, наприклад, молокозаводу. 

Тоді пункт розташування цього підприємства співпадає з пунктом укладання 

ринкових угод (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Графічне відображення ареалу доцентрового ринку  

з центром – переробним підприємством 

Джерело: власні дослідження. 

 

На рис. 1.3 крупною штриховкою відмічений ареал виробництва 

сільськогосподарської продукції, а границя обмежує територію, постачання 

сировини з якої забезпечить оптимальний рівень завантаження виробничих 

потужностей. Інший варіант доцентрового ринку стосується 

сільськогосподарської продукції підтипу (а), що може бути реалізована без 

попередньої переробки кінцевим споживачам. В цьому випадку у центрі 

ринкового ареалу перебуватиме велике місто (можливо, мегаполіс) – дрібна 

штриховка, навколо якого розвивається виробництво сільськогосподарської 

продукції – велика штриховка (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Графічне відображення ареалу доцентрового ринку  

з центром – мегаполісом 

Джерело: власні дослідження. 

 

Переробне підприємство 
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Таким чином, територіально-просторова обмеженість локального ринку 

визначається такими чинниками: щільністю транспортної мережі в ареалі 

виробництва, величиною транспортного тарифу, структурою каналів 

розподілу, щільністю розміщення споживачів в ареалі споживання та 

витратами пошуку контрагента. Крім фактору транспортних витрат та витрат 

пошуку, розширення кола контрагентів, на нашу думку, може 

супроводжуватися ризиками, пов’язаними з їх несумлінністю. Укладання 

угод з близькими і перевіреними контрагентами, з цієї точки зору, є 

виправданим. Можна сказати, що локальний ринок, як певна колективна 

інституція з визначеним переліком учасників, має деякий соціальний капітал, 

так як його трактує П. Бурдьє, тобто характеризується мережею соціальних 

зв’язків, що можуть виступати ресурсом для отримання вигоди.  

Цінність соціального капіталу полягає в можливості зниження 

трансакційних витрат, що в кінцевому підсумку забезпечує збільшення 

прибутку організації [159]. Розгляд локального ринку з інституціональної 

позиції дозволяє визначити його як організацію, яка створює умови для 

зрівноваження попиту і пропозиції продукції, але, крім цього, забезпечує 

укладання угод з мінімальними трансакційними витратами, за рахунок 

обмеження кола учасників лише тими, що мають досвід успішних 

взаємовигідних відносин (рис. 1.5).  

 

Рис. 1.5. Інституційні ознаки локальних ринків  

сільськогосподарської продукції 

Джерело: власні дослідження. 
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Однак інституційні бар’єри, які визначають локальний ринок, 

спираються не тільки на неформалізовану категорію соціального капіталу. 

Важливим елементом системи інституційних меж локального ринку 

сільськогосподарської продукції є також формальні правила, не виконавши 

які економічний агент не може стати суб’єктом даного локального ринку. В 

першу чергу, це нормативи, що визначають вимоги до якості 

сільськогосподарської продукції, яка допускається до ринкового обігу, а 

також мережа організацій, які забезпечують контроль за дотриманням цих 

вимог (наприклад, ветеринарна служба). 

Крім цього, необхідно враховувати факт наявності чи відсутності у 

виробника спеціальних активів, що дозволяють реалізувати вироблену 

продукцію, такі як транспортні засоби, приміщення для зберігання, 

можливості для акумуляції достатньої товарної партії і, врешті-решт, 

оборотні кошти для кредитування сфери виробництва на час здійснення 

операцій з реалізації та створення резервів для покриття можливих ризиків. 

Якщо виробник не має необхідних активів, до процесу реалізації 

сільськогосподарської продукції залучаються посередники. 

Інвестуючи кошти у згадані активи, посередники очікують відповідної 

віддачі – певної норми прибутку та рівня рентабельності. Отже, вони 

претендують на частину «ренти». Термін «рента» нами взято у лапки, 

оскільки його значення в цьому контексті дещо відрізняється від 

загальновживаного у сучасній економічній літературі. Тут «рента» буде 

розумітися у тому тлумаченні, яке дав у 17 ст. англійський економіст 

В. Петті, тобто як різниця між вартістю хліба та витратами на його 

виробництво [98, c. 36]. Іншими словами, це різниця між ціною, яку готовий 

заплатити споживач за 1 од. продукції, та ціною, за яку виробник 

погоджується пропонувати 1 од. продукції. У більш сучасній інтерпретації, 

що належить А. Маршаллу, нашу «ренту» можна було б визначити як суму 

надлишку виробника і надлишку споживача, що утворюються на 

врівноваженому ринку (рис. 1.6). Якщо виробник і споживач зустрічаються на 
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ринку особисто і укладають угоду за ціною Р*, кожен з них отримує свій 

надлишок у розмірі R1 та R2 відповідно. Натомість посередник може викупити 

продукцію у виробника за ціною Р1 та знайти споживача, готового заплатити 

ціну Р2. Таким чином, рента в сумі R1+R2 залишиться у посередника як 

винагорода за підприємницькі здібності та відшкодування вартості залучених 

активів. Описані випадки є крайностями, а всі реальні угоди розташовуються 

між ними. На нашу думку, саме інституціональне середовище локального 

ринку визначає розподіл ренти між виробником, споживачем та 

посередником.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Надлишок виробника і надлишок споживача  

на зрівноваженому ринку 

Джерело: власні дослідження. 

 

З інституціональної точки зору локальний ринок розглядається як 

організація, що забезпечує зрівноваження попиту і пропозиції, укладання 

угод з мінімальними трансакційними витратами, а також визначає розподіл 

«ренти» між виробником і споживачем. Інституційні бар’єри, що обмежують 

кількість учасників економічної взаємодії локального ринку, визначаються 

такими чинниками: нормативними вимогами до якості продукції, наявністю 

необхідних активів для забезпечення розподілу продукції, трансакційними 

витратами взаємодії ринкових агентів, а також заходами несумлінної 

конкуренції, які зумовлюють персоніфікацію ринкових відносин та 

збільшують монопольну владу окремих учасників. Класифікацію локальних 

ринків сільськогосподарської продукції представлено на рис.1.7.  
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Рис. 1.7. Ієрархія класифікаційних ознак локального ринку 

сільськогосподарської продукції 
Джерело: власні дослідження. 
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угоди. Об’єктами купівлі-продажу на таких ринках є один, декілька або 

багато видів сільськогосподарської продукції, які не продаються через 

товарні біржі. Сільськогосподарська продукція через локальні ринки може 

реалізовуватися як кінцевим споживачам, так і переробним підприємствам в 

якості сировини. За ознакою напряму пошуку контрагента розглядатимуться 

виключно доцентрові ринки, оскільки відцентрові ринки сільськогоспо-

дарської продукції не можуть виступати об’єктом державного регулювання. 

Отже, критеріями ідентифікації локальних ринків сільськогоспо-

дарської продукції слід вважати, поряд з мобільністю предмета ринкових 

угод, вартістю його транспортування та ціною ринкової інформації, напрям 

пошуку контрагента, термін зберігання продукції, можливість споживання 

продукції без переробки, а також наявність стандартів якості продукції та 

форм організації ринкових угод.  

Далі детальніше розглянемо функції локальних ринків. Саме функції 

мають стати тими критеріями, на основі яких будуть ідентифікуватися 

локальні ринки сільськогосподарської продукції. Точніше, невиконання чи 

неефективне виконання ринком функцій створює підстави для державного 

регулюючого впливу і стає тим індикатором, на основі якого можна буде 

виділити локальний ринок як об’єкт державного регулювання. 

Переважна більшість дослідників виділяють три основні функції ринку: 

інформаційну, регулюючу та санаційну. Інформаційна функція будь-якого 

ринку полягає у наданні учасникам ринку об’єктивної і достовірної 

інформації про запити споживачів, про витрати виробництва і реалізації 

товарів. Узагальнена цінова динаміка дозволяє учасникам адаптувати свої 

господарські рішення до умов ринку [92, с. 142]. Таке тлумачення 

інформаційної функції є дещо обмеженим і є достатнім лише для ринків з 

однорідною продукцією. Натомість, сучасні дослідження доводять, що 

важливою функцією ринків є інформування ринкових агентів не тільки про 

ціни, але й про якість товарів. Без такої інформації неможливо відділити 

ринок товарів вищої якості від аналогічних товарів нижчої якості. 

Непрозорість вимог до якості, складність процедури її перевірки провокує 
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несумлінних продавців зловживати своєю більшою обізнаністю щодо якості 

сільськогосподарської продукції порівняно з покупцями, вимагати 

несправедливо високу ціну та зменшувати довіру покупців до продавців 

гарних товарів на рівні з несумлінними продавцями товарів гіршої якості.  

Таким чином, локальні ринки, виконуючи інформаційну функцію, 

мають не тільки передавати інформацію про ціни, але й забезпечити ринкових 

агентів засобами моніторингу якості продукції. Важливими умовами для 

успішного виконання локальними ринками такої функції є державні заходи 

щодо створення нормативно-правової бази для здійснення стандартизації 

продукції, ефективне фінансування організацій, які забезпечуватимуть 

контроль цих нормативів та здійснюватимуть заходи адміністративного 

покарання в місцях укладання ринкових угод. 

Регулююча функція ринку полягає у спрямовуванні наявних ресурсів на 

виробництво необхідних благ, щоб подолати основну економічну 

суперечність між обмеженими ресурсами та необмеженими потребами. 

Найкращим чином цю функцію виконує конкурентний ринок, який 

забезпечує встановлення ціни на рівні граничних витрат. Локалізація 

ринкового простору забезпечує ефективне виконання даної функції шляхом 

мінімізації транспортних витрат та інших витрат обігу. Натомість, обмеження 

кола учасників ринкових угод, властиве локальним ринкам, може 

розцінюватися як обмеження конкуренції та монополізація ринкового 

простору окремими учасниками. Прояви монопольної влади, тобто 

відхилення ринкової ціни від рівня граничних витрат, означає неефективність 

такого ринку та обумовлює необхідність державного втручання.  

Ще одним напрямом виконання локальними ринками регулюючої 

функції, на нашу думку, має бути мінімізація ризиків та сприяння їх 

ефективному розподілу між учасниками процесу відтворення – від виробника 

до кінцевого споживача. Налагодження тривалих взаємовигідних відносин 

між локалізованими ринковими партнерами має сприяти ефективному 

розподілу ризиків, зокрема, недопущенню зловживання посередниками своєю 

монопольною (чи монопсонічною) владою. Справедливо, що посередник, 
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який бере на себе ризики транспортування, зберігання, кредитування обороту, 

отримує за це винагороду. Низький рівень посередницького прибутку знищує 

мотивацію до такого виду підприємницької діяльності і, відповідно, знижує 

ефективність всього процесу суспільного відтворення в певній галузі. 

Натомість, надмірно високий рівень посередницького прибутку водночас 

унеможливлює відтворення виробничої сфери та перевищує рівень 

платоспроможності споживачів, що також заперечує нормальне відтворення. 

Усталеність кола ринкових контрагентів, властива локальним ринкам, 

забезпечує взаємне врахування ризиків, кращу адаптацію партнерів та 

стабільну позитивну динаміку розвитку локального виробництва 

сільськогосподарської продукції і зростання рівня задоволення потреб 

споживачів у цій продукції. 

З метою мінімізації ризиків, локальні ринки мають забезпечити 

адаптацію обсягів попиту та пропозиції у напрямі зменшення амплітуди 

цінових коливань. Чим більший ареал ринкового простору, тим більше 

чинників впливатиме на динаміку цін і тим мінливішою вона буде. Для 

локального ринку має бути характерною протилежна тенденція, яка 

забезпечує мінімізацію амплітуди цінових коливань за рахунок 

функціонування усталеної мережі ринкових відносин.  

Санаційна функція ринку передбачає звільнення ринкового простору 

від нежиттєздатних ринкових суб’єктів. Гарантією ефективного виконання 

локальними ринками цієї функції є забезпечення рівних умов функціонування 

ринкових суб’єктів. Це означає, по-перше, рівні можливості доступу до 

ринкових майданчиків виробників продукції всіх категорій і, по-друге, 

можливість вибору постачальників продукції для споживачів всіх категорій. 

Наближення ринкових майданчиків до ареалів виробництва забезпечує першу 

умову, а перенесення їх до ареалів споживання – другу.  

Відтак, функціями локального ринку сільськогосподарської продукції, 

поряд з усталеними функціями інформаційного забезпечення, регулювання та 

санації, включають функцію мінімізації трансакційних витрат за рахунок 

використання соціального капіталу ринкових агентів та функцію розподілу 



66 
 

посередницької ренти, яка визначає умови відтворення агровиробництва у 

довгостроковій перспективі. Таким чином, локальний ринок 

сільськогосподарської продукції являє собою певне системне утворення із 

внутрішнім механізмом функціонування та відповідним зовнішнім 

середовищем (рис. 1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Розподіл сфер впливу приватного і державного інтересу щодо 

функціонування локального ринку сільськогосподарської продукції 
Джерело: власні дослідження. 
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потребують активної участі держави для формування ефективного контролю 

за безпечністю реалізованої продукції та забезпечення рівного доступу до 

торгівлі на такому ринку різних категорій продавців і покупців. При цьому 

має забезпечуватися узгодження приватних і державних інтересів або, як 

мінімум, запобігання їх антагоністичності. Локальний ринок як комерційна 

структура прагне до отримання прибутку і його максимізації, аналогічне 

прагнення існує і у комерційних організацій з інфраструктурного 

забезпечення ринку: транспортних фірм, кредитних установ, спеціалізованих 

сховищ тощо. При цьому держава, маючи фіскальний інтерес через 

оподаткування такого прибутку, одночасно прагне забезпечити продовольчу 

безпеку споживачів і покращити умови збуту продукції виробникам. 

Внутрішній механізм функціонування локальних ринків сільсько-

господарської продукції тісно пов’язаний з відповідним державним 

втручанням. Передусім, держава бере активну участь у створенні 

торговельних майданчиків локальних ринків сільськогосподарської продукції 

шляхом виділення необхідних земельних ділянок, підведення до цих 

майданчиків відповідних комунікацій. Уповноважені державні органи мають 

забезпечити створення і функціонування на території локальних ринків 

відповідних лабораторій з перевірки якості продукції рослинництва і 

тваринництва та видачу необхідних документів. Також держава має 

контролювати процес інформування потенційних покупців і продавців про 

діяльність локального ринку шляхом вимагання від його керівництва 

створення і підтримки власного сайту, випуску друкованих видань тощо. 

Полегшуючи доступ виробникам сільськогосподарської продукції до 

пунктів її продажу через локальні ринки, держава підтримує конкурентне 

середовище в галузі та збільшує виробничий потенціал аграрного сектора. 

Формуючи стратегічний план створення таких ринків, необхідно забезпечити 

таке їх розташування, щоб фактичні витрати виробників на доставку 

продукції до місця продажу не робили цю продукцію 

неконкурентоспроможною за ціною. Крім витрат на доставку, виробники 

можуть зіткнутися з іншими, в т.ч. інституційними, бар’єрами доступу до 
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локальних ринків. Зняти чи, принаймні, суттєво зменшити ці бар’єри і 

покликана державна політика розвитку локальних ринків. 

Державна політика розвитку локальних ринків також має враховувати 

потреби та інтереси споживачів такої продукції. Крім забезпечення 

продовольчої безпеки, держава покликана створити ефективно діючу систему 

контролю за безпекою і якістю сільськогосподарської продукції, визначати 

перспективні вимоги споживачів до асортименту такої продукції, створення 

сприятливих для усіх сторін угод умов продажу продукції та проведення 

відповідних розрахунків. Вивчаючи обсяги потреб в ареалі споживання і 

наявний потенціал в ареалі виробництва, держава може доповнювати ринкове 

саморегулювання попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції 

відповідними заходами індикативного планування. 

Відтак, з теоретико-методологічної точки зору, принципами локалізації 

економічного простору є формування локальних ринків в рамках аграрної 

політики держави, свідоме обмеження ринкового простору окремими 

ринковими агентами з метою встановлення монопольної влади, звички та 

традиції, що історично склалися завдяки регулярним діям сукупності 

самостійних ринкових агентів (рис. 1.9). 

 

Рис. 1.9. Принципи локалізації економічного простору 
Джерело: власні дослідження. 

 

Отже, локальні ринки сільськогосподарської продукції необхідно 

розглядати як постійно діючі інституційні утворення, що функціонують на 
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принципах господарського розрахунку і самофінансування. Приватна 

ініціатива створення таких ринків має ґрунтуватися, з одного боку, на 

потребах місцевих виробників сільськогосподарської продукції вигідно і з 

мінімальними зусиллями реалізувати наявну продукцію, з іншого боку – на 

достатній купівельній спроможності потенційних споживачів, що прагнуть 

задовольнити свої потреби у якісній і різноманітній продукції за доступними 

цінами. Виконання локальними ринками функції узгодження вищезазначених 

інтересів дозволить інвестувати кошти у їх створення і функціонування як у 

вигідний комерційний проект. 

 

 

1.3.  Локальні ринки сільськогосподарської продукції в системі 

аграрної політики держави 

 

Виходячи з результатів попередніх досліджень, локальні ринки 

сільськогосподарської продукції слід розуміти як територіально визначені 

інституції, що забезпечують укладання угод щодо певного асортименту 

товару, сприяють узгодженню обсягів попиту та пропозиції, мінімізацію 

трансакційних витрат. При цьому, формальні і неформальні правила 

(інститути), на яких базується така інституція, визначають ступінь 

конкурентності відносин між продавцями і покупцями (виробниками і 

посередниками, посередниками і споживачами, виробниками і споживачами), 

розподіл монопольної і монопсонічної влади і, в кінцевому підсумку, 

розподіл «ренти».  

Формування таких інституцій історично відбувається в результаті 

поєднання зусиль підприємницького сектору та державних установ. При 

цьому, як зазначає П. Саблук, необхідно вирішити багато внутрішньо 

суперечливих завдань. Вчений зауважує, зокрема, на таких суперечностях: 

по-перше, нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва і 

недопущення надмірних запасів; по-друге, підтримка високого рівня 
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конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції і протекціонізм 

відносно вітчизняного сільськогосподарського виробника; по-третє, 

збереження дієвої конкуренції і створення можливостей позаринкового 

узгодження дій суб’єктів ринкових відносин; по-четверте, утвердження 

соціальної справедливості шляхом державного перерозподілу доходів і 

розвиток підприємницької ініціативи, творчих пошуків, розробка і здійснення 

інноваційних проектів [178, с. 7]. 

Найпершим завданням таких інституцій є встановлення конкурентних 

цін та інформування про них зацікавлених економічних агентів. 

Найважливішим наслідком їх функціонування має стати формування 

механізмів пристосування обсягів попиту та пропозиції і стабілізація 

амплітуди цінових коливань. Статистика цінових шоків на українських 

ринках сільськогосподарської продукції свідчить про необхідність тривалого 

періоду інституціоналізації відносин реалізації сільськогосподарської 

продукції. Друга причина, яка зумовлює необхідність участі держави у 

процесі формування локальних ринків сільськогосподарської продукції, 

полягає у характері сучасної соціально-економічної трансформації. Якщо 

функціонування ринкових відносин в ідеальному випадку може відбуватися 

без участі держави, то формування ринкового господарства з необхідністю 

вимагає такої участі.  

Третя група причин пов’язана з тим, що сучасна людська цивілізація 

переживає період становлення інформаційного суспільства, а розвиток 

національних економік все сильніше відчуває глобалізаційні впливи. 

Міжнародні корпорації, що виступають основними провідниками 

глобалізаційних процесів, можуть становити загрозу національній безпеці 

країни, зокрема, її економічній та продовольчій складовим. Інститут держави 

має виступати як противага міжнародними корпораціям та активно 

підтримувати сферу національного сільськогосподарського виробництва, а 

також піклуватися про продовольчу безпеку країни.  
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Що стосується становлення інформаційного суспільства, то сучасні 

економічні дослідження А. Вебера, Ф. Гамільтона, Дж. Лінге, Дж. Стігліца, 

М. Спенса, довели, що в умовах асиметричного розподілу інформації між 

продавцем і покупцем, ринки товарів високої якості руйнуються, угоди на 

них не укладаються, натомість, їх витісняють ринки товарів гіршої якості [21; 

196]. В цих умовах, доводять вчені, не можна переоцінити роль державних 

інституцій, які мають цьому зарадити, зокрема, забезпечивши єдині стандарти 

якості, контроль за їх дотриманням та інформування інших економічних 

агентів. В сучасному світі, навіть за умов розвиненої ринкової економіки, за 

визначенням Дж. Стігліца, існує 7 підстав для втручання уряду: неефективна 

конкуренція, що зумовлює зловживання монопольною владою та викривляє 

ринкові ціни; товари суспільного споживання, які не здатен виробляти 

приватний сектор; зовнішні ефекти (екстерналії), що призводять до 

неефективного розподілу ресурсів, якщо права власності нечітко визначені; 

недостовірність та асиметричний розподіл ринкової інформації, що руйнує 

ринки високоякісних товарів; макроекономічний дисбаланс, безробіття та 

інфляція; необхідні товари, такі як ремені безпеки чи щеплення; неповні 

ринки, тобто ринки доповнюючих товарів, що не будуть створені без гарантій 

взаємності (наприклад, ринок нерухомості без ринку комунальних послуг 

тощо). З наведених підстав, безпосереднє відношення до ринків сільсько-

господарської продукції мають перший, четвертий та сьомий пункти [163]. 

Таким чином, можна дійти висновку про те, що формування локальних 

ринків сільськогосподарської продукції, щоб бути ефективним в сучасних 

умовах, має відбуватися в рамках певної системи заходів державного впливу. 

У сфері виробництва та споживання сільськогосподарської продукції такою 

системою заходів державного впливу є аграрна політика. В даному 

дослідженні не ставиться мета дати тлумачення аграрної політики, а лише 

визначити «точки дотику». Мається на увазі, що, встановивши функції 

локальних ринків сільськогосподарської продукції, маємо визначити, як вони 

вписуються в «пріоритети аграрної політики».  



72 
 

Аграрну політику необхідно розглядати як вид економічної політики 

держави, що характеризується визначеним суб’єктом, об’єктом, цілями та 

інструментами. Стосовно об’єктів та цілей аграрної політики, в науковій 

літературі немає однозначного тлумачення. Модифікація, розширення чи 

звуження об’єкту аграрної політики в дослідженнях вчених різних часів та 

різних країн пов’язуються передусім з проблемами сільського господарства 

та корельованих з ним сфер економічної діяльності, притаманними певному 

етапу розвитку суспільства. Подібну точку зору висловлюють, зокрема, 

М. Хорунжий [179, с. 17], а також В. Шкляр. Останній визначає аграрну 

політику як складову економічної політики держави, спрямовану на 

подолання кризової ситуації в агропромисловому виробництві та подолання 

відставання між рівнями соціально-економічних умов праці і життя 

українських та західноєвропейських селян [186, с. 28–32]. 

Виходячи з тези про відповідність об’єкту аграрної політики та етапу 

розвитку аграрної сфери можемо сказати, що в сучасних умовах все 

актуальнішими стають проблеми екологічного та соціального характеру, які 

стосуються сільських території. Триєдине розуміння аграрної політики у 

сенсі поєднання економічного аспекту з екологічним та соціальним 

характерне розвиненим країнам світу, таким як США та Німеччина [156, с. 9]. 

Російська дослідниця О. Жоголєва також дотримується подібної позиції, 

визначаючи аграрну політику як цілеспрямовану діяльність держави, 

обмежену ресурсами, бюджетом та часом, покликану забезпечити 

продовольчу безпеку країни зі збереженням сприятливої екологічної ситуації 

та вирішенням соціальних питань на селі [49]. 

Таким чином, еволюція визначення об’єкту та цілей аграрної політики 

напряму пов’язана з найбільш критичними (для певного етапу розвитку) 

проблемами сфер аграрного виробництва та споживання продовольства. При 

цьому сфера аграрного виробництва характеризується цілями як 

короткострокового (обсяги виробництва сільськогосподарської продукції та її 
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якість), так і довгострокового стратегічного характеру (збереження здатності 

до відтворення земельних і трудових ресурсів). 

Сфера споживання визначає характер аграрної політики, передусім в 

контексті обсягів та якості продовольчої продукції, а також доступності цін 

на неї. Довгострокові цілі аграрної політики у сфері споживання 

концентруються навколо стандартів та органічності продовольства. 

Натомість, сфера обігу, що є з’єднувальною ланкою між виробництвом та 

споживанням, розглядається науковцями вкрай мало. Окремі зауваження 

стосовно необхідності розвитку сфери, що обслуговує сільськогосподарське 

виробництво і включає переробку продукції, виробництво засобів 

виробництва та торгівлю, зустрічаємо у згаданої вище О. Жоголевої, яка 

аналізує досвід розробки аграрної політики у Франції.  

У монографії О. Скидана, присвяченій інституціональним засадам 

формування аграрної політики України, серед структурних елементів 

державної аграрної політики зазначаються такі: продовольча політика, 

сільськогосподарська політика, агропромислова політика, політика сталого 

сільського розвитку, зовнішньоекономічна політика, політика у сфері якості 

та безпеки продовольства, політика у сфері харчування і агроекологічна 

політика [156, с. 63]. Відношення до розвитку сфери обігу та системи ринків 

має лише агропромислова політика, яка, згідно короткого роз’яснення автора 

монографії, має на меті «підвищення ефективності галузей, пов’язаних із 

сільським господарством» [156, с. 62]. Більш детального розгляду проблема 

розвитку сфери обігу у згаданій монографії не набула, хоча автор і наголошує 

на тому, що аграрна політика має включати складову, щодо подальшого 

розвитку в галузі дії ринкових механізмів у повному обсязі, яка забезпечить 

виведення з ринку неефективних господарюючих суб’єктів та концентрацію 

ресурсів у ефективних власників [156, с. 154]. Для розв’язання зазначеної 

проблеми, вважає О. Скидан, потрібне інституційне забезпечення, розробка 

якого має відбуватися на основі «активного партнерства держави і бізнесу». 
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В якості об’єкта аграрної політики слід розглядати весь цілісний процес 

відтворення аграрної сфери, причому як у короткостроковому періоді, так і у 

стратегічній перспективі. Відтворення вимагає відповідного розвитку усієї 

сукупності соціально-економічних та організаційно-економічних відносин, з 

яких складається суспільне виробництво в аграрній сфері, тобто власне 

виробництво, розподіл, обмін та споживання. Ринки безпосередньо 

виконують функцію обміну, а ціни, що на них формуються – є ключовим 

елементом відносин розподілу. Розвиток системи ринків, в т. ч. локальних, 

забезпечує не тільки виконання ними технічних функцій інфраструктурного 

елементу (таких як організація контактів між покупцями та продавцями), але 

й таких системних функцій, як розподіл та обмін. Крім того, локальні ринки 

відіграють значну роль у формуванні стандартів якості сільськогосподарської 

продукції, виступають інституційною одиницею обліку потреб у певній 

продукції та рівня їх задоволення. 

Припустивши, що об’єктом аграрної політики є суспільне відтворення в 

аграрній сфері як постійно відновлюваний процес виробництва, розподілу, 

обміну та споживання, маємо розкрити детальніше зміст аграрної політики 

через цілі, тобто через їх ієрархію, та встановити місце локальних ринків в цій 

ієрархії. На рис. 1.10 представлено перші рівні ієрархії цілей аграрної 

політики, які розподілені за ознакою періоду реалізації на короткострокові та 

довгострокові.  

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Розподіл вищого рівня ієрархії цілей аграрної політики  

на поточні та стратегічні 

Джерело: власні дослідження. 
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Водночас, можна визначити короткострокові цілі як поточні, а 

довгострокові – як стратегічні. Таким чином, стратегічною метою аграрної 

політики є розвиток виробничих відносин, що відбуваються на всіх стадіях 

суспільного відтворення в аграрній сфері, в той час як поточною метою є 

скоординоване функціонування цих відносин. Якщо «розвиток» чи 

«еволюцію» варто розуміти як якісне вдосконалення відносин, відповідно до 

їх внутрішньої логіки та об’єктивних обставин зовнішнього середовища, то 

функціонування відносин передбачає їх розгляд у якісно незмінній формі.  В 

свою чергу, поточні цілі аграрної політики можуть бути деталізовані і 

поділені принаймні на два напрями: збереження і розвиток 

сільськогосподарських товаровиробників; задоволення потреб у сільсько-

господарській продукції. Подальша деталізація цілі збереження класу 

землеробів може бути зведена до рівня таких завдань, як забезпечення 

пропозиції засобів виробництва та забезпечення доходів сільгоспвиробників, 

еквівалентних вартості використаних ресурсів.  

Забезпечення доходів сільгоспвиробників досягається шляхом 

стимулювання попиту на сільськогосподарську продукцію через державне 

замовлення та стимулювання експорту, за рахунок коштів бюджетних та 

позабюджетних фондів, шляхом узгодження в часі періодів отримання 

доходів та здійснення витрат завдяки розвитку банківського кредитування, а 

також через забезпечення справедливої винагороди за фактори виробництва 

шляхом формування відповідних інституцій розподілу – ринків. Задоволення 

потреб у сільськогосподарській продукції передбачає участь держави у 

формуванні інституцій, завданням яких є узгодження в просторі і часі попиту 

та пропозиції сільськогосподарської продукції, інформування виробників про 

запити споживачів стосовно асортименту, обсягів та якості необхідної 

сільськогосподарської продукції. Це сприятиме оптимізації структури 

виробництва, а також забезпеченню контролю якості та зниженню 

трансакційних витрат, пов’язаних з якістю сільськогосподарської продукції. 
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Ієрархію цілей аграрної політики держави щодо відтворення аграрної 

сфери представлено на рис. 1.11.  

 

Рис. 1.11. Ієрархія цілей аграрної політики держави щодо 

функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції 

Джерело: власні дослідження. 
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повинні забезпечуватися належними інфраструктурними елементами, зокрема 

під’їзними шляхами, складами і холодильниками для зберігання продукції, 

транспортними засобами тощо.  

Важливою функцією локальних ринків має бути інформування 

виробників про запити споживачів стосовно асортименту, обсягів та якості 

сільськогосподарської продукції. Контроль держави за максимально повним і 

своєчасним інформуванням виробників через спеціалізовані друковані 

видання, сайти, виставки тощо сприятиме оптимізації структури аграрного 

виробництва на відповідній території. 

Функцією аграрної політики є забезпечення контролю безпеки і якості 

сільськогосподарської продукції, що реалізується через мережу локальних 

ринків. Для цього держава на кожному такому ринку повинна вимагати 

створення пунктів ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, санітарно-

гігієнічного контролю, забезпечення їх відповідним обладнанням і фахівцями, 

через прийняття нормативних актів уніфікувати процедури перевірки 

продукції і видачі відповідних документів. Ефективність діяльності 

уповноважених державних органів в даній сфері не лише захистить 

споживачів від неякісної продукції, а й сприятиме зниженню трансакційних 

витрат виробників у сфері управління якістю. 

Зацікавленість виробників у продажу сільськогосподарської продукції 

через мережу локальних ринків зростатиме в тих випадках, якщо держава 

сприятиме отриманню виробниками справедливих доходів при укладанні 

ринкових угод. Для цього держава може скуповувати нереалізовані на 

локальному ринку залишки сільськогосподарської продукції, щоб запобігти 

прямим втратам виробників. Держава може формувати бюджетні та 

позабюджетні фонди фінансової підтримки сільськогосподарського 

виробництва, доступ до яких надавати передусім тим виробникам, які 

активно реалізують продукцію через мережу локальних ринків, надавати 

таким виробниками кредитну підтримку через державні банки. 



78 
 

Після встановлення відповідності між цілями аграрної політики та 

функціями локальних ринків сільськогосподарської продукції, необхідно 

розглянути суб’єктів та інструменти аграрної політики у їх відношенні до 

локальних ринків. Суб’єктами економічної політики держави в даному 

контексті є носії, виразники та виконавці господарських інтересів держави. 

Виконавцями господарських інтересів є органи державної та місцевої влади, а 

також Національний банк України [81, с. 20]. Також суб’єктами економічної 

політики можуть бути недержавні спілки та об’єднання [169]. 

На думку П. Саблука, організація продуктового ринку являє собою 

створення системи організацій, установ, підприємств та відпрацювання 

методів їхньої діяльності, спрямованих на налагодження обмінних процесів 

[178, с. 7]. Передусім, вважає вчений, потрібні установи персоніфікації 

продуктових ринків через створення установи, якій би належали продуктові 

ринки. В даному випадку корисним може бути досвід ЄС, де створені і вже 

багато років функціонують понад 20 видів продуктових ринків: зерна, цукру, 

молока та молочних продуктів, баранини та ягнятини, свинини, яловичини та 

телятини, білкових культур, сухих кормів тощо. Для кожного з них 

відпрацьована своя система державного регулювання з відповідним набором  

методів, виділяються певні бюджетні кошти тощо. 

Як показує світовий досвід, у багатьох країнах створені спеціалізовані 

національні установи для організації та управління продуктовими ринками. У 

Франції, наприклад, в їх ролі виступають міжпрофесійні організації 

виробників як сучасні штаби управління продуктовими підкомплексами. 

Визначення відповідного уповноваженого органу, делегування йому певного 

кола функцій, прав і обов’язків, створення матеріально-технічної бази і 

кадрового забезпечення, фінансування поточної діяльності є складовою 

аграрної політики держави. 

Інструменти аграрної політики являють собою сукупність форм і 

методів впливу уповноважених державних органів на процеси виробництва, 

розподілу та реалізації продукції сільського господарства, закріплених 
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діючими в країні нормативними актами. До основних груп інструментів 

аграрної політики держави, що можуть мати безпосередній вплив на 

діяльність локальних ринків сільськогосподарської продукції, слід віднести 

такі: 

1) нормативно-правові акти (закони, положення, методики, стандарти), 

які дозволяють здійснити класифікацію організаційної форми локального 

ринку сільськогосподарської продукції, видів його діяльності, оцінки рівня 

ефективності такої діяльності, зокрема відповідності державним 

господарським інтересам; 

2) економічні стимули у формі бюджетних коштів, спрямованих на 

розширення обсягів ефективної (відповідної державним господарським 

інтересам) діяльності, що виділяються на безповоротній основі; 

3) фінансові ресурси, необхідні для ринкових інтервенцій 

(використовуються на умовах повернення коштів до бюджету); 

4) заходи соціально-значущого характеру (рейтинги, відзнаки тощо), що 

підвищують гудвіл суб’єктів агарного ринку, чия господарська діяльність 

відповідає господарським інтересам держави. 

Відтак, ефективне застосування зазначених інструментів дозволить 

державі створити рівні можливості доступу до торгівлі на локальних ринках 

сільськогосподарської продукції різних категорій виробників; створити 

ефективно діючу систему контролю за якістю сільськогосподарської 

продукції, що постачається для продажу на локальний ринок, забезпечити 

рівний доступ та уніфіковані тарифи на послуги ветеринарних і 

фітосанітарних служб; надавати інформаційні послуги виробникам про умови 

торгівлі, ставки ринкових зборів, оптимальні товарні партії і шляхи доставки; 

організувати ефективну взаємодію локальних ринків сільськогосподарської 

продукції і структур державного резерву в плані можливості викупу для 

потреб держрезерву надлишків сільськогосподарської продукції в окремі дні 

за вигідними для обох сторін цінами і непрямого впливу на регулювання 

ринкових цін. 
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Висновки до Розділу 1 

1. Локальний ринок сільськогосподарської продукції в роботі 

розглядається як територіально визначена господарська система, в межах якої 

укладаються реальні ринкові угоди, що характеризується інституціональною 

обмеженістю з урахуванням ознак сіткової структури – соціального капіталу 

та спільних інвестицій суб’єктів ринку у спеціальні активи сфери реалізації.  

2. Локальні ринки виділяються із цілісного ринкового простору за 

різними ознаками та з різною метою. Локальні ринки сільськогосподарської 

продукції можуть формуватися на основі звичок і традицій, що історично 

склалися завдяки регулярним діям сукупності самостійних ринкових агентів, 

можуть виділятися окремими ринковими агентами завдяки свідомому 

обмеженню ними ринкового простору з метою встановлення монопольної 

влади, або створюватися в межах аграрної політики держави, спрямованої на 

підвищення суспільної ефективності всього процесу відтворення в аграрній 

сфері.  

3. В межах локального ринку забезпечується зрівноваження попиту і 

пропозиції, укладаються угоди з мінімальними трансакційними витратами, а 

також визначається розподіл ренти між виробником і споживачем. 

Інституційні бар’єри, що обмежують кількість учасників економічної 

взаємодії локального ринку, визначаються такими чинниками: нормативними 

вимогами до якості продукції, наявністю необхідних активів для забезпечення 

розподілу продукції, трансакційними витратами взаємодії ринкових агентів, а 

також заходами несумлінної конкуренції, які зумовлюють персоніфікацію 

ринкових відносин та збільшують монопольну владу окремих суб’єктів.  

4. Для ринків сільськогосподарської продукції специфічними 

критеріями ідентифікації, поряд з мобільністю предмета ринкових угод, 

вартістю його транспортування та ціною ринкової інформації, визначено 

також термін зберігання продукції, необхідність переробки, широту 

асортименту, напрям пошуку контрагента, а також наявність стандартів 

якості продукції та форм організації ринкових угод, що дозволяє виділяти 
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біржовий сегмент ринку. Локальний ринок, поряд з функціями інформування, 

регулювання та санації, уможливлює мінімізацію трансакційних витрат за 

рахунок використання соціального капіталу ринкових агентів та розподіл 

посередницької ренти, яка визначає умови відтворення 

сільськогосподарського виробництва у довгостроковій перспективі.  

5. Локальні ринки сільськогосподарської продукції, з одного боку, 

створюються і функціонують на основі приватної ініціативи, з іншого – 

потребують активної участі держави для формування ефективного контролю 

за безпечністю реалізованої продукції та забезпечення рівного доступу до 

торгівлі на такому ринку різних категорій продавців і покупців. При цьому 

має забезпечуватися узгодження приватних і державних інтересів або 

щонайменше запобігання їх антагоністичності. 

6. Інструменти аграрної політики держави, що впливають на процес 

формування та функціонування локальних ринків, такі: нормативно-правові 

акти, які дозволяють класифікувати організаційної форми локального ринку 

продукції, видів його діяльності, оцінки рівня ефективності; економічні 

стимули у формі бюджетних коштів, спрямованих на розширення обсягів 

ефективної діяльності, що спрямовуються на безповоротній основі; фінансові 

ресурси, необхідні для ринкових інтервенцій; заходи соціально-значущого 

характеру, що підвищують гудвіл суб’єктів агарного ринку, діяльність яких 

узгоджується з господарськими інтересами держави. 

 

Результати дослідження, представлені у Розділі 1, опубліковано у 

наукових працях автора: [124, 127, 130, 134, 135]. 

В Розділі 1 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури:  [1, 2, 4, 5–7, 9–15, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 

29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 44, 46, 49, 50–52, 59, 60, 68, 71–73, 78, 79, 80–86, 88–

92, 94, 98, 99, 103, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 116, 117, 119, 139, 140, 142, 

143, 145, 150–152, 156, 158, 159, 162–164, 168–170, 174, 175, 177–182, 184–

187, 190, 192–199, 201–203]. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

 

2.1.  Аналіз динаміки та структури реалізації сільськогосподарської 

продукції в Україні 

 

Локальні ринки сільськогосподарської продукції необхідно розглядати 

як ареали укладання реальних угод щодо цієї продукції. Як об’єкт державної 

аграрної політики локальний ринок сільськогосподарської продукції 

забезпечує узгодження в просторі і часі попиту та пропозиції 

сільськогосподарської продукції; інформування виробників про запити 

споживачів, що забезпечує оптимізацію структури аграрного виробництва; 

контроль якості продукції; мінімізацію витрат обігу, ризиків та інших 

трансакційних витрат учасників угод. Виходячи з зазначеного, метою даної 

частини дослідження є проведення емпіричного аналізу функціонування 

господарських систем, що за діючими суб’єктами та функціями, які 

виконуються ними, можуть бути визначені як локальні ринки 

сільськогосподарської продукції, встановлення чинників інституціоналізації 

таких ринків, виявлення ознак неефективного виконання ними функцій в 

умовах вітчизняної практики, а також аналіз функціонування окремої моделі 

такого ринку, визначеної світовою практикою як домінуючої (ОРСП).  

Новизною дослідження є розроблений методичний підхід до оцінки 

динаміки та структури реалізації сільськогосподарської продукції, 

враховуючи критерії стабільності та ефективності маркетингових каналів 

розподілу, який передбачає поділ продукції за мірою необхідності її 

переробки (формування доданої вартості) та ґрунтується на розрахунку 

коефіцієнтів варіації питомої ваги каналу і кореляції між показниками 

ринкової кон’юнктури. Розкриттю даного доробку автора присвячено 
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підрозділи 2.1 та 2.2 дисертації. Першочерговим завданням аналітичного 

розділу є характеристика функціонуючих господарських систем як локальних 

ринків сільськогосподарської продукції із встановленням обсягів реалізації та 

цін. Предметом угод в межах такої господарської системи має бути продукція 

сільського господарства, яка за своїми споживчими властивостями ідентична 

зібраному врожаю біологічних активів, не зазнала переробки, є однорідною і 

не відрізняється споживачами за ознакою виробника.  

Зважаючи на багатоукладність господарювання в аграрному секторі, 

необхідно взяти до уваги результати діяльності всіх виробників 

сільськогосподарської продукції. Нормативні акти та офіційні статистичні 

організації виділяють таких продуцентів сільськогосподарської продукції: 

сільськогосподарські підприємства, в т. ч. фермерські, та господарства 

населення. Діяльність першої групи продуцентів представлено у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Продукція сільського господарства у постійних цінах 2010 р., млн грн 

Вид продукції 
Рік 2015 р. до 

2010 р., % 2011 2012 2013 2014 2015 
Продукція сільського 
господарства 

233696,3 223254,8 252859,0 251438,6 239467,3 102,5 

Продукція рослинництва 162436,4 149233,4 175895,2 177707,9 168439,0 103,7 
Зернові культури 60492,5 49407,4 66997,3 67573,1 63421,0 104,8 
Технічні культури 41549,5 40533,8 49108,6 50512,2 50172,8 120,8 
Картопля, овочі та 
баштанні 

46916,5 46395,6 45762,2 46497,3 43439,4 92,6 

Плодоягідні та виноград 7758,1 7670,1 9092,8 7721,1 8027,4 103,5 
Кормові культури 4619,7 4316,1 4335,8 4251,0 3738,0 80,9 
Інша продукція 
рослинництва 

1100,1 910,4 598,5 1153,2 -359,6 -32,7 

Продукція 
тваринництва 

71259,9 74021,4 76963,8 73730,7 71028,3 99,7 

Худоба та птиця 31636,5 33390,3 35722,8 33871,1 33859,3 107,0 
Молоко 28151,3 28909,5 29185,3 28246,1 26926,9 95,7 
Яйця 8697,0 8892,9 9127,6 9114,7 7809,7 89,8 
Вовна 16,4 15,7 14,9 10,8 9,4 57,3 
Інша продукція 
тваринництва 

2758,7 2813,0 2913,2 2488,0 2423,0 87,8 

Джерело: побудовано за даними [161]. 

 

За представленими даними можливо оцінити вартість виробленої 

продукції сільського господарства у постійних цінах в цілому та за 

категоріями продуцентів, а також обсяг реалізованої продукції 
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сільгосппідприємствами в цілому та за каналами реалізації. Види 

сільгосппродукції, за виробництвом і розподілом якої організовані регулярні 

офіційні статистичні спостереження, є: зернові культури, олійні культури, 

цукрові буряки, картопля, овочі, плоди та ягоди, виноград, худоба та птиця, 

молоко та молочні продукти, яйця, вовна. Вартісний облік виробництва 

продукції здійснюється в постійних цінах, що є середньозваженими для 

товарної та нетоварної частини продукції сільського господарства.  

Більша частина виробленої продукції сільського господарства є 

продовольством, тобто використовується в якості продуктів харчування та як 

сировина для виготовлення продуктів харчування. З переліку зазначених 

видів продукції сільського господарства в явному вигляді тільки вовна та 

кормові культури не можуть вважатися продовольством. Окремі види 

рослинницької продукції, такі як льон та тютюн, не використовуються як 

сировина для харчової промисловості. За досліджуваний період у складі 

продукції сільського господарства частка непродовольчих її груп не 

перевищувала 2,5 % від загальної вартості. Відтак ринки, на яких реалізується 

сільгосппродукція, фактично є ринками продовольства.  

Нетоварна частина продукції сільського господарства не виступає 

об’єктом угод на ринках, тому має бути виключена з аналізу. Облік товарної 

частини сільськогосподарської продукції здійснюється у натуральному 

вимірі. У випадку, коли суб’єктом продажу виступають сільськогосподарські 

підприємства, джерелом інформації про обсяги реалізації сільгосппродукції 

виступають дані державного статистичного спостереження за формою № 21-

заг (річна), яку подають всі юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, що 

здійснюють сільськогосподарську діяльність. Обсяги товарної 

сільгосппродукції, що реалізується господарствами населення, оцінюються на 

основі Методики розрахунку обсягів реалізації основних видів 

сільськогосподарської продукції господарствами населення, затвердженої 

Наказом Державного комітету статистики від 30.05.2008 р. № 165 (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими 

підприємствами та господарствами населення, тис. т 

Вид продукції 
Рік 2015 р. до 

2010 р., % 2011 2012 2013 2014
1 

2015
1 

Сільськогосподарські підприємства 

Зернові культури 28609 33668,8 38344,6 40220,5 45830,2 160,2 

Олійні культури 7907,5 10784,8 12186,2 13172,8 14630,7 185,0 

Цукрові буряки 11873,4 10816,9 5633,5 8997,9 5818,9 49,0 

Картопля 349,3 437,8 459,5 543,4 390,8 111,9 

Овочі 900 961,6 885,9 955,5 1043,8 116,0 

Плоди та ягоди 230,1 283,8 341,9 1215,3 294,2 127,9 

Худоба та птиця (в живій вазі) 1686,5 1736,4 1953 1957,5 1947,2 115,5 

Молоко та молочні продукти 2061,3 2360,1 2409 2506,2 2538,3 123,1 

Яйця, млн шт 10790,2 11156,3 11322,4 11735,3 8897,3 82,5 

Вовна, т 543,5 404,3 319,7 303,3 271,1 49,9 

Господарства населення 

Зернові культури 3009,6 2121,4 3297,5 3650,2 4185,2 139,1 

Олійні культури 786,7 792,4 1047,2 1029,6 1110,7 141,2 

Цукрові буряки 1376 1331,7 1410,2 1022,3 422,2 30,7 

Картопля 899,7 852,3 738,5 708,5 688,1 76,5 

Овочі 929,9 1097,3 1142,2 998,6 995,9 107,1 

Плоди та ягоди 292,6 311,8 345,1 324,2 453,9 155,1 

Худоба та птиця (в живій вазі) 419,9 401,1 384,5 379 326,7 77,8 

Молоко та молочні продукти 4316,7 4186,4 4224,9 4142,4 3800,7 88,0 

Яйця, млн шт 545,3 572,8 533,8 458,9 452 82,9 

Вовна, т 877,2 754,5 676,8 6,3 2,9 0,3 

Всі господарства 

Зернові культури 31618,6 35790,2 41642,1 43870,7 50015,4 158,2 

Олійні культури 8694,2 11577,2 13233,4 14202,4 15741,4 181,1 

Цукрові буряки 13249,4 12148,6 7043,7 10020,2 6241,1 47,1 

Картопля 1249 1290,1 1198 1251,9 1078,9 86,4 

Овочі 1829,9 2058,9 2028,1 1954,1 2039,7 111,5 

Плоди та ягоди 522,7 595,6 687 1539,5 748,1 143,1 

Худоба та птиця (в живій вазі) 2106,4 2137,5 2337,5 2336,5 2273,9 108,0 

Молоко та молочні продукти 6378 6546,5 6633,9 6648,6 6339 99,4 

Яйця, млн шт 11335,5 11729,1 11856,2 12194,2 9349,3 82,5 

Вовна, т 1420,7 1158,8 996,5 309,6 274 19,3 

Примітка:  
1
 – без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, 

м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

Джерело: побудовано за даними [153]. 

 

Обсяги реалізації сільськогосподарської продукції, наведені в табл. 2.2, 

можуть бути збільшені за рахунок зростання рівня товарності виробництва на 

підприємствах та у господарствах населення. Національним інститутом 

стратегічних досліджень (НІСД) було проведене дослідження рівня 

товарності дрібнотоварних продуцентів сільськогосподарської продукції. До 
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таких, згідно Господарського кодексу, відносяться фермерські господарства 

як суб’єкти мікропідприємництва, а також господарства населення.  

Результати дослідження НІСД викладені в спеціальній аналітичній 

записці [188]. Товарність сільськогосподарських підприємств за групами 

сільськогосподарської продукції визначається як питома вага обсягу 

реалізованої сільськогосподарської продукції даної групи до відповідного 

обсягу виробленої, визначеної в натуральних одиницях. Разом з розрахунками 

на основі спостережень Державної служби статистики (ДСС), дані НІСД 

представлені на діаграмі (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Рівні товарності господарств за групами  

сільськогосподарської продукції, % 

Джерело: побудовано за даними [141, c. 106; 188]. 

 

В цілому товарність сільськогосподарських підприємств та 

фермерських господарств є вищою за товарність господарств населення. І це 

зрозуміло, тому що останні орієнтовані на виробництво заради задоволення 

власних потреб, а реалізують переважно надлишки продукції. Лише цукрові 

буряки господарства населення реалізують ефективніше. Низький рівень 

товарності сільськогосподарських підприємств у виробництві цукрових 

буряків пояснюється використанням давальницьких схем переробки даної 

сільськогосподарської продукції. Так, у 2015 р. на умовах давальницької 
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сировини сільськогосподарські підприємства передали переробним 

підприємствам понад 3 млн т цукрових буряків, що становить понад 31 % 

загального обсягу виробництва цієї сільськогосподарської продукції. 

Нижчий за 100 % рівень товарності сільськогосподарських підприємств, 

в т.ч. фермерських, за групою зернових теоретично може пояснюватися 

використанням їх у якості кормів в самих господарствах. Обсяг переробки 

зернових у власних переробних цехах та за давальницькими схемами не 

перевищує 1 % обсягу виробництва. Аналогічно внутрішнє споживання 

вироблених молока та м’яса у фермерських господарствах пояснює відносно 

невисокий рівень товарності за цими групами. Водночас невисокий рівень 

товарності за групою плоди та ягоди свідчить про проблеми з організацією 

реалізації даної продукції сільськогосподарськими підприємствами. 

Розрахунки товарності підприємств, проведені в рамках даного дослідження, 

за групами сільськогосподарської продукції, не охопленої дослідженнями 

Національного інституту стратегічних досліджень, показали, що також 

невисокий рівень товарності сільськогосподарських підприємств 

спостерігається за групами «овочі» та «картопля». Середні за період 

дослідження показники товарності виробництва за цими групами становлять 

67,2 та 58,5 % відповідно, при цьому перероблено у власних цехах та 

передано за давальницькими схемами у 2015 р. лише 3,4 % вироблених овочів 

і 0,25 % виробленої картоплі. Це також є свідченням неефективної організації 

реалізації даної продукції, відсутністю налагоджених каналів збуту внаслідок 

недосконалого функціонування локальних ринків даної продукції.  

В структурі реалізації різних видів сільськогосподарської продукції 

(рис. 2.2) домінуючими суб’єктами пропозиції виступають різні категорії 

господарств. Основну частину пропозиції зернових, олійних культур, 

цукрових буряків, худоби та птиці, яєць формують підприємства. Питома вага 

даних продуцентів за вказаними групами продукції становить понад 80 %. 

Натомість господарства населення формують більшу частину (понад 50 %) 
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сільськогосподарської продукції за такими товарними групами як овочі, 

картопля, молоко та молочні продукти і вовна.  

Рис. 2.2. Структура реалізації основних видів  

сільськогосподарської продукції за категоріями господарств  

(середні значення протягом 2010–2015 рр.) 

Джерело: розраховано за даними [153]. 

 

Переважна більшість товарних груп продукції, лідерами у пропозиції 

яких виступають підприємства, не може бути спожита без переробки: зернові, 

олійні культури, цукрові буряки, худоба та птиця. Це означає, що основними 

покупцями цієї продукції і контрагентами сільськогосподарських підприємств 

на ринках мають виступати переробні підприємства. На противагу зазначеній 

особливості господарства населення переважно пропонують таку продукцію, 

яка може бути спожита населенням. Для більш ґрунтовних висновків з цього 

питання проаналізуємо структуру каналів реалізації сільськогосподарської 

продукції. Встановлено, що сільськогосподарські підприємства напряму 

переробним підприємствам реалізують лише близько 3,6 % зернових і 

близько 4,7 % олійних культур (середні значення питомої ваги даного каналу 

реалізації протягом 2010–2015 рр.) (табл. 2.3).  
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Таблиця 2.3 

Структура реалізації продукції сільського господарства  

у сільськогосподарських підприємствах 

Напрям реалізації 
Рік 2015 р. 

до 
2010р., % 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 
Зернові культури 

Всього реалізовано с.-г. 
підприємствами, тис. т, в т.ч.  

28609,0 33668,8 38344,6 40220,5 45830,2 160,2 

 
переробним підприємствам: 
% від загального обсягу 3,6 3,7 4,0 3,3 3,4 -0,2 в. п. 

 тис. т 1029,9 1245,7 1533,8 1327,3 1538,3 149,4 

 
в оплату за фактори виробництва: 
% від загального обсягу 8,8 6,3 5,8 4,9 3,8 -5,0 в. п. 

 тис. т 2517,6 2121,1 2224,0 1970,8 1735,9 69,0 

 
на ринку через власні торгові 
точки: 
% від загального обсягу 

4,9 3,7 3,4 3,1 2,2 -2,7 в. п. 

 тис. т 1401,8 1245,7 1313,9 1246,8 1021,2 72,8 

 
іншим господарюючим 
суб’єктам: 
% від загального обсягу 82,7 86,3 86,8 88,7 90,6 7,9 в. п. 

 тис. т 23659,6 29056,2 33283,1 35675,6 41534,8 175,6 
Олійні культури 

Всього реалізовано с.-г. 
підприємствами, тис. т, в т.ч. 

7907,5 10784,8 12186,2 13172,8 14630,7 185,0 

 
переробним підприємствам: 
% від загального обсягу 5,2 4,9 5,7 6,1 5,8 0,6 в. п. 

 тис. т 411,2 528,5 694,6 803,5 854,5 207,8 

 
в оплату за фактори виробництва: 
% від загального обсягу 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 -0,5 в. п. 

 тис. т 55,4 43,1 36,6 39,5 30,3 54,7 

 

на ринку через власні торгові 
точки: 
% від загального обсягу 
 тис. т 

3,6 
284,7 

2,9 
3128,0 

2,4 
292,5 

2,0 
263,5 

1,5 
220,3 

-2,1 в. п. 
77,4 

 
іншим господарюючим суб’єктам: 
% від загального обсягу 90,5 91,8 91,6 91,6 92,4 1,9 в. п. 

 тис. т 7156,3 9900,4 11162,6 12066,3 13525,6 189,0 
  Цукрові буряки 

Всього реалізовано с.-г. 
підприємствами, тис. т, в т.ч. 

11873,4 10816,9 5633,5 5296,4 5818,9 49,0  

 
переробним підприємствам: 
% від загального обсягу 92,9 94,3 94,2 89,2 92,9 0,0 в. п. 

 тис. т 11030,4 10200,3 5306,8 4724,4 5407,8 49,0 

 
іншим господарюючим 
суб’єктам: 
% від загального обсягу 7,1 5,7 5,8 10,8 7,1 0,0 в. п. 

 тис. т 843,0 616,6 326,7 572,0 411,1 48,8 
 Худоба та птиця у живій вазі 

Всього реалізовано с.-г. 
підприємствами, тис. т, в т.ч.  

1686,5 1736,4 1953,0 1957,5 1947,2 115,5 

  
переробним підприємствам: 
% від загального обсягу 24,2 23,0 23,9 23,5 23,0 -1,2 

 тис. т 408,1 399,4 466,8 460,0 447,1 109,6 

 
в оплату за фактори 
виробництва: 
% від загального обсягу 0,7 0,7 0,6 0,3 0,0 -0,7 

 тис. т 11,8 12,2 11,7 5,9 0,6 5,1 
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Продовження табл. 2.3 
1 2 3 4 5 6 7 

 
на ринку через власні торгові 
точки: 
% від загального обсягу 6,9 6,7 6,6 7,4 6,6 -0,3 

 тис. т 116,4 116,3 128,9 144,9 127,9 109,9 

 
іншим господарюючим 
суб’єктам: 
% від загального обсягу 68,2 69,6 68,9 68,8 70,4 2,2 

 тис. т 1150,2 1208,5 1345,6 1346,8 1371,6 119,2 

Джерело:   побудовано за даними [141]. 

 

Відтак, лише цукрові буряки реалізуються сільськогосподарськими 

підприємствами напряму переробними підприємствам. Менше четвертої 

частини реалізованої худоби та птиці у живій вазі також реалізується за 

прямим каналом, безпосередньо на переробні підприємства. Зернові та олійні 

культури підприємствами переважно реалізуються посередницьким фірмам. 

Серед товарних груп продукції, у пропозиції якої сільськогосподарські 

підприємства поступаються господарствам населення, зокрема, картопля, 

овочі, молочні продукти, переробним підприємствам напряму реалізується 

майже 40 % овочів, 24 % плодів та ягід і 92,7 % молока. Переважна частина 

картоплі, овочів, плодів та ягід, а також вовни, реалізується сільгосп-

підприємствами іншим підприємствам.  

Безпосередня реалізація на ринку, через власні торгові точки як канал 

збуту продукції, що не потребує переробки, підприємствами практично не 

використовується. Максимальні значення питомої ваги даного каналу 

реалізації можна було спостерігати по групі «плоди та ягоди». І ці значення 

протягом 2010–2015 рр. не перевищували 25,1 %. 

Аналізуючи канали розподілу продукції сільськогосподарськими 

підприємствами, уможливлюється використання даних офіційної статистики. 

Щодо господарств населення, то інформація може бути отримана лише на 

основі вибіркових спостережень чи опосередкованих даних. Так, за даними 

про надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства 

від господарств населення можна встановити «потужність» даного каналу 

реалізації, щоправда, лише за такими товарними групами як зернові, цукрові 

буряки, худоба та птиця і молоко. 
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Розподіл сільськогосподарської продукції, виробленої господарствами 

різних категорій, за участю переробних підприємств, посередницьких 

структур, власних торгових точок на ринках, можна відобразити схематично. 

Тоді оцінки питомої ваги кожного каналу розподілу сформують певну 

матрицю, специфічну для кожної товарної групи. При побудові схем важливо 

враховувати можливість кінцевого використання виду сільськогосподарської 

продукції без переробки, чи навпаки, безумовну необхідність переробки 

(формування доданої вартості). Для зернових і олійних культур, цукрових 

буряків, худоби та птиці, молока схема розподілу продукції відповідає 

зображеній на рис. 2.3(а). Для зернових культур така схема може бути 

доповнена таким напрямком як експорт. Для продукції, що може бути 

спожита у непереробленому вигляді схема розподілу відповідає 

представленій на рис. 2.3(б). 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рис. 2.3. Узагальнені схеми розподілу сільськогосподарської продукції  
за каналами реалізації: а) продукція, що не може бути спожита  

без переробки; б) продукція, придатна для споживання  
кінцевими споживачами 

Джерело: власні дослідження. 
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92 
 

Оцінимо кількісно питому вагу кожного з наведених каналів для 

кожного виду сільськогосподарської продукції. Аналіз динаміки питомої ваги 

каналів реалізації (додаток А) на основі розрахунку коефіцієнту варіації 

дозволив виявити стабільні канали розподілу. Стабільним можна вважати 

канал розподілу сільськогосподарської продукції, якщо коливання питомої 

ваги даного каналу у загальному обсязі реалізації за період дослідження було 

незначним (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Стабільні канали розподілу продукції сільськогосподарських  

підприємств 

Символ  

каналу 

Критерій 

стабільності  

(коефіцієнт 

варіації <10 %) 

Частка 

каналу, w1j 

Частка каналу  

у загальному обсязі 

реалізації продукції 

(w1j*w1/100), % 

Зернові та зернобобові, w11  7,61 3,6 3,6*92,2/100=3,3 

Зернові та зернобобові, w13  4,55 84,7 84,7*92,2/100=78,1 

Разом зернових та 

зернобобових 
х 88,3 81,4 

Олійні культури, w12 0,88 91,1 91,1*92,1/100=83,9 

Цукрові буряки, w11 2,25 92,78 92,78*87,8/100=81,4 

Картопля, w12 5,73 83,1 83,1*32,4/100=26,9 

Овочі, w12 7,34 50,92 50,92*45,8/100=23,3 

Худоба та птиця, w11 3,92 24,02 24,02*80,8/100=19,4 

Худоба та птиця, w12 2,08 68,28 68,28*80,8/100=55,2 

Худоба та птиця, w13 5,82 7,02 7,02*80,8/100=5,7 

Разом худоби та птиці х 99,32 80,3 

Молоко, w11 0,9 94,04 94,04*34,1/100=32,1 

Яйця, w12 1,67 81,32 81,32*95,2/100=76,5 

Джерело: власні дослідження. 

 

Відтак, стабільними слід вважати канали розподілу зернових та 

зернобобових культур сільськогосподарськими підприємствами, що 

передбачають реалізацію продукції переробним (w11) та посередницьким (w12) 

підприємствам. В цілому, за стабільними каналами реалізується 81,4 % всіх 

зернових та зернобобових у товарній формі, тому локальні ринки зернових та 

зернобобових в цілому можна вважати сформованими.Стабільним є канал 

реалізації олійних культур посередницьким підприємствам, який охоплює 

83,9 % обсягу реалізації даної групи продукції, а також цукрових буряків – 
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переробним підприємствам, який охоплює 81,4 % загального обсягу реалізації 

даної продукції. Крім того, за стабільними каналами здійснюється переважна 

частина реалізації худоби та птиці (80,3 %), а також яєць (76,5 %). За ознакою 

стабільності каналів реалізації продукції, які забезпечують більшу частину 

(понад 75%) загального обсягу угод, локальні ринки зазначених груп 

сільськогосподарської продукції можна вважати сформованими. 

З метою дотримання принципу комплексності дослідження, за 

аналогічною методикою розглянемо реалізацію сільськогосподарської 

продукції господарствами населення. З офіційних джерел можна отримати 

лише інформацію про реалізацію окремих видів сільськогосподарської 

продукції переробним підприємствам, а саме: зернових культур, цукрових 

буряків, худоби та птиці, а також молока (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Реалізація продукції сільського господарства 

господарствами населення, 2011-2015 рр. 

Показник 

Рік 2015 р. 

до 

2010 р., 

% 
2011 2012 2013 2014 2015 

Реалізовано зернових та зернобобовий 

культур, тис. т 
3009,6 2121,4 3297,5 3650,2 4185,2 139,1 

 в т.ч. переробним підприємствам 21,2 36,0 51,0 54,9 15,0 70,8 

Питома вага каналу збуту w21, % 0,7 1,7 1,5 1,5 0,4 -0,3 

Реалізовано цукрових буряків, тис. т 1376,0 1331,7 1410,2 1022,3 422,2 30,7 

 в т.ч. переробним підприємствам 420,9 327,9 86,5 191,3 … 45,5* 

Питома вага каналу збуту w21, % 30,6 24,6 6,1 18,7 … -11,9* 

Реалізовано худоби та птиці, тис. т 419,9 401,1 384,5 370,0 326,7 77,8 

 в т.ч. переробним підприємствам 36,4 31,5 39,4 26,9 18,7 51,4 

Питома вага каналу збуту w21, % 8,7 7,9 10,2 7,3 5,7 -3,0 

Реалізовано молока та молочних 

продуктів, тис. т 
4316,7 4186,4 4224,9 4142,4 3800,7 88,0 

 в т.ч. переробним підприємствам 2155,3 2007,2 1824,0 1737,0 1346,1 62,5 

Питома вага каналу збуту w21, % 49,9 47,9 43,2 41,9 35,4 -14,5 

Примітка: … – дані відсутні; * – розраховано за період 2011–2014 рр. 

Джерело:   побудовано за даними [153]. 

 

На відміну від сільськогосподарських підприємств, господарства 

населення не утворили стабільних каналів розподілу сільськогосподарської 
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продукції, або про ці канали немає статистичної інформації. Всі канали, 

представлені в табл. 2.5, характеризуються високими коефіцієнтами варіації 

питомої ваги (від 13,3 % для каналу реалізації молока та молочних продуктів 

до 80,1 % для цукрових буряків). 

Фактично, результати проведеного аналізу засвідчують 

інституціоналізацію (закріплення на основі неформальних норм) процесу 

реалізації всіх груп сільськогосподарської продукції, у пропозиції яких 

домінують сільськогосподарські підприємства: зернових та олійних культур, 

цукрових буряків, худоби та птиці, а також яєць. Оскільки стабільні частки 

реалізації інших видів сільськогосподарської продукції є незначними, то 

локальні ринки інших видів сільськогосподарської продукції не можна 

вважати сформованими.  

Таким чином, локальний ринок сільськогосподарської продукції слід 

вважати сформованим, якщо сукупна частка каналів розподілу продукції, які 

є стабільними для її продуцентів, перевищує 75 % загального обсягу 

реалізації цієї продукції. Не сформованими виявилися ринки таких видів 

сільськогосподарської продукції: картоплі, овочів, плодів та ягід, молока та 

молочних продуктів, а також вовни. 

Сформовані локальні ринки сільськогосподарської продукції не 

обов’язково є ефективними. Згідно положень економічної теорії ринковий 

механізм функціонує ефективно, якщо ціни є гнучкими, середовище – 

конкурентним, а доступ до інформації (про якість продукції, умови участі в 

ринкових угодах тощо) не обмежений. Непрямим свідченням виконання 

наведених умов може бути позитивна кореляція між ціною реалізації 

сільськогосподарської продукції певного виду за певними  каналом розподілу 

та питомою вагою даного каналу розподілу.  

Дані щорічного статистичного бюлетеня «Реалізація продукції 

сільськогосподарськими підприємствами» дозволяють скласти вибірку 

значень цін реалізації сільськогосподарської продукції за певними каналами 

та співставити їх зі значенням частки цих каналів. Дані, зібрані за 5 років 
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(додаток Б), характеризують структуру реалізації сільськогосподарських 

підприємств. Для господарств населення така статистика не може бути 

сформована. 

Розрахунками коефіцієнтів кореляції виявилено відсутність загальної 

закономірності між рівнями цін та питомої вагою каналів розподілу продукції 

сільськогосподарськими підприємствами. Натомість це дало змогу виділити 

групи сільськогосподарської продукції, реалізація яких відбувається за 

аналогічними патернами. Такий розподіл видів сільськогосподарської 

продукції поданий у формі матриці в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Розподіл видів сільськогосподарської продукції за ознаками 

сформованості та ефективності функціонування локальних ринків,  

2011–2015 рр. 

Критерій 

За стабільними 

каналами 

розподіляється понад  

75 % продукції 

Виявлено стабільні 

канали, за якими 

розподіляється  

до 25 % продукції 

Стабільних каналів  

у розподілі 

продукції  

не виявлено 

Між цінами реалізації 

та питомою вагою 

каналів розподілу є 

позитивна кореляція 

Зернові та 

зернобобові 

Олійні культури 

Цукрові буряки 

Картопля - 

Між цінами реалізації 

та питомою вагою 

каналів розподілу 

відсутня позитивна 

кореляція 

Худоба та птиця 

Яйця 

Молоко 

Овочі 
Плоди та ягоди 

Джерело: власні дослідження. 

В лівому верхньому квадраті представлені види сільськогосподарської 

продукції, локальні ринки яких сформовані та функціонують ефективно. 

Позитивна кореляція між ціною та питомою вагою каналів розподілу 

свідчить, що при конкурентній пропозиції (аксіома для галузі виробництва 

продукції сільського господарства), на цих ринках також конкурентним є 

попит. Покупці – чи то переробні підприємства, як в домінуючій частині угод 

з цукровими буряками, чи то посередницькі структури, як у випадку зернових 
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та олійних культур – не мають ринкової влади і змушені пропонувати вищу 

ціну, якщо бажають отримати більший обсяг даної продукції. 

У верхньому середньому квадраті представлені види 

сільськогосподарської продукції, реалізація якої за стабільними каналами 

також виявилася ефективною, але питома вага виявлених стабільних каналів є 

незначною. У верхній правий квадрат не потрапило жодного виду 

сільськогосподарської продукції. Загальною рисою видів 

сільськогосподарської продукції, в реалізації яких спостерігалася позитивна 

кореляція між ціною та питомою вагою каналу розподілу (верхній рядок 

матриці), є відносно тривалий термін її зберігання. В нижній ряд матриці 

потрапили види сільськогосподарської продукції, що без переробки не 

можуть зберігатися тривалий час.  

Результати аналізу, які засвідчують зниження позитивної кореляції між 

ціною та питомою вагою каналу разом із скороченням терміну зберігання 

продукції, дозволяють припустити, що внаслідок обмеженого терміну 

реалізації певних видів сільськогосподарської продукції, їх пропозиція 

виявляється малоеластичною. Це, в свою чергу, робить можливими прояви 

монопсонічної влади з боку покупців, а саме обмеження попиту та штучне 

заниження ціни. Найнижчі показники кореляції з цієї групи (протягом всіх 

років періоду дослідження) виявлено для овочів, серед яких є морква і 

буряки, що зберігаються більш як півроку, та помідори з огірками, не 

придатні для тривалого зберігання.  

Для більш глибокого аналізу проявів та причин неефективного 

функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції необхідно 

врахувати територіальні аспекти розміщення виробництва та споживання, що 

і буде зроблено в наступному підрозділі дисертаційної роботи. 
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2.2.  Територіальні аспекти формування та функціонування 

локальних ринків сільськогосподарської продукції 

 

Як засвідчують результати теоретичної частини дослідження, у 

функціонуванні локальних ринків сільськогосподарської продукції важливого 

значення набувають чинники територіального розміщення виробництва і 

споживання, розвиненість транспортних мереж, наявність об’єктів ринкової 

інфраструктури, а також місць переробки сільськогосподарської сировини. 

Більш детальний аналіз впливу цих чинників на динаміку цін та структуру 

реалізації сільськогосподарської продукції стає можливим, якщо зменшити 

масштаб дослідження та розглядати процеси на рівні областей України.  

Висвітлення даних в розрізі товарних груп, каналів реалізації та 

областей з урахуванням динаміки процесу реалізації сільськогосподарської 

продукції у формі двохвимірних таблиць є надто складним і не наочним, тому 

аналіз здійснено окремо за кожною товарною групою. В аналізі не братимуть 

участь види сільськогосподарської продукції, ринки яких, за результатами 

попереднього аналітичного пункту, визначені як сформовані та ефективні. 

Почнемо дослідження з розгляду структури реалізації та цін, зафіксованих в 

угодах з худобою та птицею в розрізі областей.  

Внесок окремих областей у загальний обсяг виробництва худоби та 

птиці в країні не є рівнозначним. Лише в частині випадків більший внесок 

області у виробництво цієї продукції зумовлюється більшою територією чи 

більшою чисельністю населення, потреби якого у м’ясній продукції 

необхідно задовольняти (табл. 2.7). Значною кількістю населення, що 

проживає в області, можна пояснити високу інтенсивність м’ясного 

тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Дніпропетровської, 

Донецької, Київської та Львівської областей. В Одеській та Харківській 

областях, які крім значної кількості населення, характеризуються також 

великими площами, тенденції до інтенсивного розвитку тваринництва не 

відмічено. Натомість, найбільші обсяги реалізації худоби та птиці 
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демонструють сільськогосподарські підприємства Черкаської області, а в 

останні роки – Вінницької та Волинської областей, де чисельність населення 

та площа території є відносно незначними.  

Таблиця 2.7 

Розподіл за областями населення, площ територій та обсягів реалізації 

худоби та птиці сільськогосподарськими підприємствами  

Адміністративна 
область 

Частка 
населення, 

% 

Частка 
території, 

% 

Частка в обсязі реалізації худоби та птиці, % 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Середнє 
значення 

Україна 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 – 
Вінницька 3,7 4,6 2,4 4,1 10,7 15,6 18,9 8,6 

Волинська 2,4 3,5 4,1 4,1 4,3 4,6 5,0 4,0 
Дніпропетровська 7,6 5,5 16,4 16,3 13,8 13,2 12,8 12,2 

Донецька 10,0 4,6 5,9 5,4 4,0 3,2 1,7 5,0 
Житомирська 2,9 5,2 0,8 0,9 1,0 0,8 0,9 1,8 
Закарпатська 2,9 2,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 

Запорізька 4,1 4,7 2,9 2,7 2,4 2,4 2,1 3,0 
Івано-Франківська 3,2 2,4 2,7 3,0 3,2 3,5 3,8 3,1 

Київська  4,0 4,9 14,2 14,4 13,7 12,4 11,8 10,8 
Кіровоградська 2,3 4,3 0,9 1,2 1,1 1,1 0,9 1,7 
Луганська 5,2 4,6 1,9 1,7 1,9 1,2 0,3 2,4 

Львівська 5,8 3,8 4,6 4,8 4,9 4,2 4,2 4,6 
Миколаївська 2,7 4,3 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 1,4 

Одеська 5,5 5,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 2,2 
Полтавська 3,4 5,0 2,4 2,6 3,3 3,3 2,9 3,3 
Рівненська 2,7 3,5 1,2 1,4 1,2 1,0 1,1 1,7 

Сумська 2,6 4,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,8 
Тернопільська 2,5 2,4 1,0 1,0 1,3 1,7 1,7 1,7 

Харківська 6,3 5,4 2,9 2,2 2,8 3,1 2,4 3,6 
Херсонська 2,5 4,9 1,0 0,8 0,8 1,2 0,9 1,7 
Хмельницька 3,0 3,6 1,8 1,8 2,1 2,6 2,1 2,4 

Черкаська 2,9 3,6 24,8 23,4 19,8 18,4 18,8 16,0 
Чернівецька 2,1 1,4 1,5 1,6 1,0 0,9 0,8 1,3 

Чернігівська 2,5 5,5 2,0 1,8 2,0 1,7 1,5 2,4 
м. Київ 6,6 0,1 1,4 1,9 1,7 1,3 2,8 2,3 

Джерело: розраховано за даними [141; 161].  

Відтак можна зробити висновок, що розміщення підприємств м’ясного 

тваринництва відбувалося відразу за двома напрямами: близько 30 % 

реалізації худоби та птиці припадає на області з найбільшою чисельністю 

населення (Донецька, Дніпропетровська, Київська та Львівська), і понад 40 % 

реалізації концентрується в областях, де кращі умови виробництва 

(Черкаська, Вінницька, Волинська). І в першій, і, тим більше, у другій групі 

областей питома вага реалізації продукції підприємствами області у 
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загальнонаціональному обсязі перевищує питому вагу населення, що 

постійно проживає в цій області. Це жодним чином не заперечує припущення 

про ефективне функціонування ринків худоби та птиці, оскільки дана 

продукція не може споживатися у не переробленому вигляді, і в першу чергу 

має продаватися на переробні підприємства. Розміщення останніх, ймовірно, 

більшою мірою корелюється з розміщенням кінцевих споживачів м’ясної 

продукції. 

Наступним кроком розглянемо структуру реалізації худоби та птиці та 

виявимо стабільні канали. Застосуємо методику, використану в попередньому 

пункті. Стабільним будемо вважати канал розподілу продукції, питома вага 

якого характеризується низьким значенням варіації. При цьому виключимо з 

аналізу такі канали розподілу продукції як населенню в рахунок оплати праці 

та пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнові паї. Це 

виключення зумовлене низькою питомою вагою даних каналів у загальному 

обсязі реалізації сільськогосподарської продукції, зокрема, худоби та птиці 

(менше 0,5 %), а також неринковим механізмом встановлення ціни за 

одиницю продукції.  

Таким чином, для аналізу залучаються показники питомої ваги каналів 

реалізації худоби та птиці сільськогосподарськими підприємствами: w11 – 

переробним підприємствам, w12 – посередницьким підприємствам; w13 – на 

ринку через власні магазини, павільйони, палатки (інші канали).  

Аналіз структури реалізації худоби та птиці сільськогосподарськими 

підприємствами в розрізі областей показав, що стабільні канали утворилися в 

13 областях з 25, щоправда, лише в деяких з них за стабільними каналами 

реалізується домінуюча частина продукції (табл. 2.8). Серед областей, що є 

лідерами за обсягами реалізації худоби та птиці, лише у Вінницькій поки не 

утворилося стабільних каналів. Це пояснюється відносно нетривалим 

терміном перебування даної області у статусі лідера. Лише в 7 областях – 

Волинській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Львівській, 

Житомирській та Хмельницькій – за стабільними каналами реалізується 
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понад ¾ загального обсягу худоби та птиці, що дозволяє стверджувати про 

сформованість ринків даної продукції. У Волинській, Дніпропетровській та 

Черкаській областях, стабільні канали реалізації худоби та птиці утворилися 

між продуцентами та посередницькими організаціями, тоді як в інших 

чотирьох областях (з семи) стабільна реалізація через посередників 

поєднується з продажем продукції переробним підприємствам. 

Таблиця 2.8 

Питома вага реалізації худоби та птиці за основними каналами, % 

Адміністративна 
область 

Переробним 
підприємствам 

Посередницьким 
підприємствам 

На ринку через 
власні магазини, 
ларки, палатки 

Серед. 
значення, 

% 

Станд. 
відхи-
лення,  

в.п. 

К-т 
варіації, 

% 

Серед. 
значення, 

% 

Станд. 
відхи-
лення,  

в.п. 

К-т 
варіації, 

% 

Серед. 
значення, 

% 

Станд. 
відхи-
лення,  

в.п. 

К-т 
варіації, 

% 

Вінницька 22,4 17,2 76,6 71,1 22,0 30,9 5,8 4,5 76,9 

Волинська 15,2 1,6 10,6 80,4 3,4 4,2 4,0 1,7 42,2 
Дніпропетровська 14,8 7,4 50,1 78,2 7,7 9,8 6,7 2,5 36,6 

Донецька 32,9 1,8 5,3 49,7 6,8 13,7 16,4 7,5 45,9 
Житомирська 57,4 5,0 8,8 30,9 2,3 7,6 8,1 2,3 28,8 
Закарпатська 55,2 7,4 13,3 16,9 4,7 27,8 26,5 4,3 16,4 

Запорізька 47,9 14,0 29,1 39,5 13,4 33,8 11,5 2,0 17,1 
Івано-
Франківська 42,0 6,3 15,1 52,6 7,8 14,8 5,1 1,6 30,8 

Київська 20,7 1,7 8,4 69,7 2,5 3,5 8,7 2,8 31,5 
Кіровоградська 60,3 9,9 16,4 28,2 4,7 16,6 8,9 4,9 55,5 

Луганська 15,7 3,6 23,2 73,7 5,9 8,0 9,0 2,8 30,6 
Львівська 63,2 2,4 3,8 28,6 1,8 6,4 8,1 1,3 16,5 

Миколаївська 28,9 4,6 16,1 49,4 5,4 11,0 19,7 2,6 13,2 
Одеська 31,2 2,2 6,9 46,3 7,7 16,7 19,3 7,0 36,1 
Полтавська 68,7 10,4 15,1 20,5 7,2 35,1 8,6 2,8 32,9 

Рівненська 19,6 4,9 25,1 55,4 14,8 26,7 24,2 14,1 58,2 
Сумська 44,6 4,8 10,9 32,5 4,3 13,3 21,0 2,0 9,6 

Тернопільська 62,8 4,1 6,6 25,2 3,5 13,9 11,0 3,7 33,7 
Харківська 26,3 7,2 27,3 65,6 6,0 9,1 6,5 0,7 11,3 
Херсонська 19,6 3,7 18,6 56,1 5,7 10,2 22,3 4,4 19,8 

Хмельницька 37,4 1,6 4,4 51,2 1,6 3,1 10,0 2,0 20,3 
Черкаська 8,9 1,2 13,9 89,5 1,1 1,2 1,4 0,4 25,3 

Чернівецька 51,2 12,7 24,7 39,2 13,4 34,2 9,2 2,5 27,4 
Чернігівська 59,0 4,1 6,9 26,8 4,7 17,7 12,3 1,9 15,7 
м. Київ 41,5 17,7 42,5 53,9 15,7 29,2 4,6 2,1 44,8 

Джерело: розраховано за даними [141]. 

 

Відносно невелику питому вагу, порівняно з першими двома каналами, 

займає реалізація худоби та птиці на ринку, через власні магазини, 

павільйони, палатки. Найвище середнє значення питомої ваги даного каналу 
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характерне для Закарпатської області – 26,5 %, хоча це значення не є 

стабільним. Стабільним такий канал реалізації є для сільськогосподарських 

підприємств Сумської області. Він займає в середньому 21 % у загальному 

обсязі реалізації худоби та птиці підприємствами області. 

Варто відмітити, що від’ємна кореляція між цінами та обсягами 

реалізації продукції за певними каналами може бути зумовлена цілком 

об’єктивними ринковими чинниками, а не проявами недосконалої 

конкуренції та зловживання ринковою владою. Теоретично, ціна має 

залежати від співвідношення між пропозицією та попитом, від темпів 

приросту пропозиції та попиту, від можливості переміщення продукції з 

регіонів з надлишковим виробництвом до регіонів з дефіцитом продукції. 

Відмітимо, що приріст споживання залежить від чисельності споживачів та їх 

платоспроможності. Протягом відносно короткого періоду аналізу 

чисельність споживачів в областях змінюється не суттєво, тому цей чинник 

будемо оцінювати через показник питомої ваги населення області у загальній 

чисельності населення України на фіксовану дату (1 січня 2013 р.). 

Платоспроможність доцільно оцінювати через показник наявного доходу на 

одну особу [161], взявши за базу середній рівень по Україні та розрахувавши 

обласні показники як відносні. Таким чином, можливо оцінити розподіл 

попиту за областями, помноживши частку населення області на відносний 

коефіцієнт платоспроможності. 

Зважаючи на те, що ціна залежить від співвідношення між попитом та 

пропозицією, визначимо індекс інтенсивності пропозиції продукції відносно 

споживання. Порівняно з коливаннями попиту з року в рік, протягом п’яти 

років зміни обсягів пропозиції худоби та птиці є більш суттєвими. Відповідні 

розрахунки подано в додатку В. 

Складемо для кожної області модель лінійної множинної регресії, в якій 

залежна змінна – ціна (y) – визначається пояснюючими змінними – відносною 

інтенсивністю пропозиції (х1) та річним індексом обсягу реалізації продукції 

(х2). Розглянемо оцінки значущості таких моделей, а саме коефіцієнт 
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детермінації. Він вказує, яка частина коливань залежної змінної пояснюється 

коливаннями пояснюючих змінних. У випадку високого коефіцієнту 

детермінації ми можемо говорити про переважну визначеність динаміки цін 

на худобу та птицю ринковими чинниками – співвідношенням попиту та 

пропозиції, а також динамікою пропозиції, т. т. можливістю формування 

тимчасового надлишку чи дефіциту відповідної продукції (додаток В). 

Як зазначалося вище, можливість ліквідації тимчасових надлишків та 

дефіцитів пов’язана з розвиненістю транспортних мереж. Аналіз 

транспортно-географічного положення областей України дозволяє оцінити 

рівень зручності їх взаємного розташування для розвитку економічних 

зв’язків між собою, що є ключем до оцінки можливостей переміщення 

продукції між областями від територій з надлишковим виробництвом до 

територій з дефіцитним. В Атласі «Україна: промисловість та інвестиційна 

діяльність», випущеному Інститутом географії НАН України, області України 

оцінені за ознакою зручності для розвитку зв’язків між собою. Так, 

Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Луганська 

області мають найгірший індекс зручності для розвитку економічних зв’язків, 

враховуючи їх транспортно-географічне положення. Хмельницька, 

Житомирська, Вінницька, Київська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська 

та Дніпропетровська оцінені найкращим показником.  

Порівняння оцінок ефективності функціонування локальних ринків (за 

ознакою позитивної кореляції між ціною та питомою вагою каналу розподілу) 

з оцінкою визначеності ціни ринковими чинниками (коефіцієнт детермінації 

моделі регресії), а також оцінкою транспортно-географічного положення 

області виявляє такі закономірності:  

1) практично всі області, що отримали позитивну оцінку ефективності 

функціонування локальних ринків худоби та птиці (за винятком 

Закарпатської та Полтавської) характеризуються високою (коефіцієнт парної 

кореляції вищий 0,6) залежністю ціни саме від ринкових чинників. Це 

дозволяє говорити про надійність методики оцінки ефективності 
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функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції, на яких 

домінуючими продуцентами виступають сільськогосподарські підприємства, 

через розрахунок коефіцієнту кореляції між ціною та питомою вагою каналу 

реалізації такої продукції.  

2) чотири області, що отримали негативну оцінку ефективності 

функціонування локальних ринків – Волинська, Івано-Франківська, Сумська 

та Херсонська – і, водночас, характеризуються високим рівнем детермінації 

ціни ринковими чинниками, мають найменш зручне транспортно-географічне 

положення. Ймовірно, саме географічний чинник і зумовлює низьку 

ефективність функціонування локальних ринків. Заходи державної політики 

мають бути спрямовані, в першу чергу, на розбудову ринкової 

інфраструктури. 

Іншим видом сільськогосподарської продукції, у пропозиції якого 

домінують сільськогосподарські підприємства, а реалізація відбувається 

переважно за стабільними каналами, є яйця. Натепер ступінь концентрації 

реалізації яєць за областями, визначений за індексом Герфіндаля (як сума 

квадратів часток кожної області), є меншим, ніж в реалізації м’яса. Водночас, 

концентрація виробництва яєць з року в рік зростає, тоді як у м’ясній галузі 

спостерігалася протилежна тенденція. Лідерами за показниками інтенсивності 

реалізації відносно попиту виступають Київська, Херсонська та Черкаська 

області (табл. 2.9). В Тернопільській та Полтавській областях області також 

відмічено досить високі обсяги реалізації яєць сільськогосподарськими  

підприємствами.  

Найнижчими є показники обсягів реалізації яєць 

сільськогосподарськими підприємствами Волинської та Кіровоградської 

областей. Очевидно, споживання тут забезпечується переважно за рахунок 

продукції, виробленої у господарствах населення, а також за рахунок ввозу з 

інших областей. Внаслідок того, що яйця є видом сільськогосподарської 

продукції, яка готова до споживання, реалізація їх на переробні підприємства 

практично не здійснюється. Лише в Івано-Франківській області питома вага 
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цього каналу вимірюється двозначним числом, і зросла з 1 % у 2010 р. до 

41,6 % у 2015 р. 

Таблиця 2.9 

Відношення питомої ваги підприємств області у загальному обсязі 

реалізації яєць до відсоткової оцінки обласного попиту 

Адміністративна 

область 

Відносна інтенсивність пропозиції 2015 р. до 

2011 р., % 2011  2012  2013  2014  2015  

Вінницька 0,81 0,71 0,66 0,70 1,14 140,3 

Волинська 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – 

Дніпропетровська 0,97 0,93 0,74 0,79 0,72 74,0 

Донецька 1,44 1,29 0,99 0,88 0,22 15,2 

Житомирська 0,25 0,19 0,24 0,23 0,21 84,2 

Закарпатська … … … … … – 

Запорізька 0,95 0,98 0,96 0,89 1,19 125,5 

Івано-Франківська 2,48 2,26 2,15 1,97 0,85 34,5 

Київська разом з м. Київ 0,84 0,88 0,85 0,87 4,98  6 разів 

Кіровоградська 1,12 1,18 0,89 0,53 0,01 1,0 

Луганська 1,44 1,30 1,17 0,59 … – 

Львівська 0,20 0,11 0,12 0,09 0,13 65,8 

Миколаївська 1,84 1,56 0,55 1,23 0,51 27,7 

Одеська 0,10 0,01 0,01 0,01 0,02 21,0 

Полтавська 1,13 1,30 1,16 1,06 1,53 135,8 

Рівненська 0,54 0,64 0,67 0,64 1,01 187,2 

Сумська 0,53 0,66 0,76 0,74 0,84 158,4 

Тернопільська 0,72 0,86 0,89 0,85 1,48 206,2 

Харківська 1,48 1,16 1,17 0,91 0,42 28,5 

Херсонська 1,11 1,29 4,31 6,52 2,95 2,7 раза 

Хмельницька 1,82 3,66 5,58 5,63 0,11 6,1 

Черкаська 2,15 2,24 1,89 2,31 1,59 73,9 

Чернівецька 1,63 1,54 1,10 0,98 0,47 28,6 

Чернігівська 0,16 0,16 0,18 0,19 0,24 152,6 

Примітка: … – дані відсутні. 

Джерело: розраховано за даними [141]. 

 

Через такий суттєвий приріст питомої ваги даного каналу, він не може 

характеризуватися як стабільний. Реалізація яєць населенню в рахунок оплати 

праці, а також пайовикам, займає дуже незначну частку у всіх областях. Що 

стосується реалізації яєць на рику, через власні магазини, павільйони та 

палатки, то безумовними лідерами виступають підприємства Хмельницької 

області, а також Миколаївської та Донецької областей. В середньому за 
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досліджуваний період через цей канал у Хмельницькій області розподілялося 

понад 66 % продукції, у Миколаївській – 52, Донецькій – 46 %.  

Таблиця 2.10 

Аналіз структури реалізації яєць сільськогосподарськими 

підприємствами в розрізі областей, % 

Адміністративна 
область 

Переробним 
підприємствам 

Посередницьким 
підприємствам 

На ринку через власні 
магазини, ларки, 

палатки 

Серед. 
значення, 

% 

Станд. 
відхи-
лення, 

в.п. 

К-т 
варіації, 

% 

Серед. 
значення, 

% 

Станд. 
відхи-
лення,  

в.п. 

К-т 
варіації, 

% 

Серед. 
значення, 

% 

Станд. 
відхи-
лення,  

в.п. 

К-т 
варіації, 

% 

Вінницька 0,00 0,00 0,00 99,52 0,86 0,86 0,73 1,10 150,21 
Волинська 0,00 0,00 0,00 52,04 31,48 60,49 47,96 31,48 65,63 

Дніпропетровська 0,00 0,00 0,00 90,96 2,58 2,84 9,04 2,58 28,53 
Донецька 1,34 0,84 62,57 83,98 1,15 1,37 12,52 1,72 13,77 
Житомирська 4,44 3,30 74,32 83,14 5,90 7,10 12,32 2,89 23,44 

Закарпатська 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 
Запорізька 0,00 0,00 0,00 85,56 4,53 5,30 14,44 4,53 31,38 

Івано-Франківська 29,66 23,13 77,98 69,62 22,77 32,70 0,72 1,22 169,93 
Київська 0,45 0,31 69,09 55,74 15,64 28,07 43,78 15,49 35,39 
Кіровоградська 0,00 0,00 0,00 99,82 0,11 0,11 0,08 0,08 104,58 

Луганська 0,00 0,00 0,00 87,44 18,36 20,99 12,54 18,32 146,06 
Львівська 0,00 0,00 0,00 76,12 7,75 10,18 20,3 5,78 28,49 

Миколаївська 0,00 0,00 0,00 83,70 8,41 10,05 16,3 8,41 51,60 
Одеська 0,2 0,14 70,71 71,90 8,47 11,78 27,46 8,67 31,56 
Полтавська 0,00 0,00 0,00 74,90 8,53 11,39 25,02 8,51 34,02 

Рівненська 0,00 0,00 0,00 93,26 6,62 7,10 6,74 6,62 98,28 
Сумська 0,00 0,00 0,00 95,64 4,26 4,46 4,18 4,22 100,9 

Тернопільська 0,00 0,00 0,00 92,98 1,96 2,11 7,02 1,96 27,94 
Харківська 0,00 0,00 0,00 96,70 0,37 0,39 3,3 0,37 11,34 
Херсонська 0,00 0,00 0,00 99,62 0,34 0,34 0,32 0,31 97,33 

Хмельницька 0,00 0,00 0,00 87,92 12,32 14,01 12,08 12,32 101,95 
Черкаська 0,00 0,00 0,00 92,74 6,93 7,48 7,26 6,93 95,52 

Чернівецька 3,5 0,82 23,39 6,64 5,60 84,34 91,26 5,15 5,64 
Чернігівська 0,00 0,00 0,00 68,12 13,80 20,26 31,88 13,80 43,29 
м. Київ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 

Джерело: розраховано за даними [141]. 

Домінуючим каналом розподілу яєць виступає реалізація іншим 

господарюючим суб’єктам. У всіх областях, за винятком Закарпатської, 

Чернівецької та м. Києва, за цим каналом реалізується більше половини 

досліджуваної продукції. У 12 областях коефіцієнт варіації питомої ваги 

даного каналу не перевищує 10 %, тому його можна визначити як стабільний. 

При цьому, за даним каналом в кожній з 18 зазначених областей реалізується 

щонайменше 80 % продукції.  
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Внаслідок домінування одного каналу розподілу яєць, а саме, реалізації 

іншим господарюючим суб’єктам, встановлення кореляції між питомою 

вагою каналу та ціною реалізації продукції за цим каналом втрачає сенс. Щоб 

оцінити ефективність функціонування локальних ринків яєць, встановимо 

залежність цін ринкових угод за даним видом сільськогосподарської 

продукції  від основних ринкових чинників – відносної інтенсивності 

пропозиції та індексу обсягу реалізації продукції до попереднього року. 

Розрахунки показали (додаток Г), що у більшості областей (за винятком 

Волинської, Житомирської, Луганської, Львівської та Миколаївської 

областей), коливання значень основних ринкових чинників більш як на 50 % 

зумовлюють коливання середніх цін реалізації яєць сільськогосподарськими 

підприємствами. У п’яти згаданих областях коефіцієнт детермінації ринкової 

ціни є дуже низьким – в межах 0,13–0,47, що може бути зумовлене 

переважаючим впливом неринкових чинників. Відмітимо, що підприємства 

Одеської та Чернігівської областей мають можливості реалізувати свою 

продукцію у власних торгових точках, але рівень цін реалізації за цим 

каналом є зазвичай нижчим за інші канали. Волинська та Луганська області 

не характеризуються незручним транспортно-географічним становищем (див. 

останню колонку додатку Г). Натомість, для інших регіонів це нехарактерне. 

Зазначене свідчить про те, що у них неринкові чинники в першу чергу мають 

бути пов’язані з порушенням умов конкуренції.  

Проведений аналіз структури розподілу яєць та цін реалізації даної 

сільськогосподарської продукції, у їх взаємозв’язку з основними чинниками 

ринкової кон’юнктури, засвідчив стабільність та ефективність мережі 

взаємозв’язків між продуцентами та їх основними контрагентами. Це 

дозволяє констатувати факт сформованості локальних ринків яєць у всіх 

областях України та їх переважну ефективність. Про можливу низьку 

ефективність функціонування ринків яєць у Вінницькій, Одеській, Черкаській 

та Чернігівській областях свідчить обумовлення цін на яйця в даних областях 

переважно неринковими чинниками. Ця обставина має враховуватися при 
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розробці заходів державного впливу на процеси формування та 

функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції у 

зазначених областях. 

Наступним кроком проаналізуємо угоди, що укладаються 

сільськогосподарськими підприємствами в процесі реалізації молока та 

молочних продуктів. Відмітимо, що у пропозиції даного виду продукції 

сільськогосподарські підприємства не виступають домінуючим продуцентом. 

Їх частка у виробництві становить 34,1 %, тоді як частка господарств 

населення складає 65,9 %. Реалізація молока у сільськогосподарських 

підприємствах розподілена між областями нерівномірно, як і реалізація м’яса, 

але менш концентровано. Так, якщо коефіцієнт інтенсивності пропозиції 

м’яса відносно чисельності та платоспроможності населення у 2015 р. 

перевищував одиницю у восьми областях, то у молочній галузі таке 

перевищення спостерігається у 12 областях. Зважаючи на те, що попит на 

молоко на відміну від попиту на м’ясо, характеризується низькою 

еластичністю за доходом, оцінку питомої ваги попиту в області відносно 

загальнонаціонального будемо здійснювати без урахування індексу 

середнього доходу (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Відношення питомої ваги підприємств області у загальному обсязі 

реалізації молока до відсоткової оцінки обласного попиту 

Адміністративна 

область 

Відносна інтенсивність пропозиції 2015 р. до 

2011 р., % 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Вінницька 1,54 1,56 1,56 1,53 1,89 122,9 

Волинська 1,32 1,39 1,25 1,19 1,55 117,6 

Дніпропетровська 0,38 0,39 0,43 0,43 0,38 99,0 

Донецька 0,58 0,52 0,49 0,41 0,29 49,5 

Житомирська 1,12 1,22 1,22 1,20 1,44 128,4 

Закарпатська 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 52,9 

Запорізька 0,33 0,32 0,30 0,29 0,25 75,6 

Івано-Франківська 0,14 0,15 0,16 0,15 0,21 148,8 
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Продовження табл. 2.11 

1 2 3 4 5 6 7 

Київська 2,45 2,35 2,31 2,28 2,25 91,7 

Кіровоградська 0,76 0,74 0,76 0,84 0,98 129,4 

Луганська 0,43 0,42 0,40 0,31 0,30 70,8 

Львівська 0,16 0,16 0,16 0,14 0,17 107,6 

Миколаївська 0,61 0,61 0,64 0,62 0,69 112,3 

Одеська 0,27 0,24 0,22 0,23 0,21 77,7 

Полтавська 4,32 4,82 4,92 5,05 5,25 121,6 

Рівненська 0,75 0,79 0,81 0,86 1,17 156,3 

Сумська 2,36 2,30 2,22 2,19 2,57 109,0 

Тернопільська 0,71 0,70 0,76 0,81 1,24 174,1 

Харківська 1,28 1,32 1,37 1,39 1,39 108,9 

Херсонська 0,53 0,55 0,56 0,62 0,77 144,5 

Хмельницька 1,44 1,48 1,55 1,73 2,08 144,4 

Черкаська 3,55 3,66 3,69 3,80 4,55 128,3 

Чернівецька 0,45 0,40 0,35 0,32 0,42 94,3 

Чернігівська 3,91 3,23 3,20 3,18 3,51 89,9 

м. Київ 0,09 0,09 0,09 0,10 0,06 67,6 

Джерело: розраховано за даними [141]. 

Більша частина молока, реалізованого сільськогосподарськими 

підприємствами, розподілялася через канал w11, тобто переробним 

підприємствам. За винятком Закарпатської області, середня питома вага каналу 

w11 в різних областях за період 2010–2015 рр. перебувала в межах 73,7–99,2 %. 

В Закарпатській області середнє значення питомої ваги каналу w11 

становило 45,3 %, трохи більше ¼ реалізовувалося посередницьким 

підприємствам та ще ¼  – на ринку через власні торгові точки. Але коливання 

питомої ваги цих каналів протягом періоду дослідження було досить значним, 

тому у Закарпатській області стабільні канали реалізації молока 

сільськогосподарськими підприємствами не були сформовані. В решті 

областей низька варіація питомої ваги каналу w11 дозволяє констатувати, що 

реалізація молока сільськогосподарськими підприємствами відбувається за 

сформованими та стабільними каналами, які охоплюють щонайменше 75 % 

загального обсягу.  
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Таблиця 2.12 

Питома вага молока та молочних продуктів, реалізованих 

сільськогосподарськими підприємствами за основними каналами, % 

Адміністративна 

область 

Переробним 

підприємствам 

Посередницьким 

підприємствам 

На ринку через власні 

магазини, ларки, 

палатки 

Серед. 

значення, 

% 

Станд. 

відхи-

лення,  

в.п. 

К-т 

варіації, 

% 

Серед. 

значення, 

% 

Станд. 

відхи-

лення,  

в.п. 

К-т 

варіації, 

% 

Серед. 

значення, 

% 

Станд. 

відхи-

лення,  

в.п. 

К-т 

варіації, 

% 

Вінницька 93,2 4,7 5,0 6,1 4,5 75,0 0,6 0,2 26,4 

Волинська 97,6 1,0 1,0 2,0 1,0 51,2 0,4 0,2 54,1 

Дніпропетровсь

ка 95,5 2,9 3,1 2,2 1,9 84,9 2,1 1,1 50,5 

Донецька 86,8 8,8 10,0 7,9 7,7 96,6 4,5 1,1 24,0 

Житомирська 97,9 1,8 1,9 1,0 1,1 107,6 0,9 0,7 81,2 

Закарпатська 45,3 9,6 21,1 26,8 3,4 12,8 25,8 7,8 30,3 

Запорізька 76,7 2,3 3,1 7,5 2,6 34,3 15,4 1,8 11,5 

Івано-

Франківська 73,7 1,7 2,4 20,1 4,1 20,3 5,7 4,3 74,9 

Київська 95,7 2,0 2,1 3,7 2,1 56,1 0,5 0,2 34,2 

Кіровоградська 89,9 2,5 2,8 8,6 2,4 27,8 1,2 0,3 24,8 

Луганська 90,5 2,7 3,0 4,1 1,1 26,5 5,1 1,9 36,3 

Львівська 87,3 3,1 3,6 4,9 0,5 9,2 7,2 2,9 40,8 

Миколаївська 95,7 0,5 0,5 2,5 0,4 14,9 1,5 0,3 19,3 

Одеська 74,5 1,8 2,5 10,3 1,2 11,5 14,5 1,5 10,2 

Полтавська 94,4 1,3 1,4 5,3 1,4 26,2 0,2 0,1 50,0 

Рівненська 98,2 0,3 0,3 0,8 0,3 32,2 0,8 0,4 56,3 

Сумська 96,7 0,9 1,0 2,2 1,0 47,3 1,0 0,1 15,1 

Тернопільська 99,0 0,9 0,9 0,9 0,9 99,4 0,1 0,1 100,0 

Харківська 92,2 2,2 2,4 4,8 1,8 38,4 2,6 0,3 11,1 

Херсонська 96,6 1,0 1,0 1,6 1,1 67,2 1,6 0,4 23,4 

Хмельницька 99,2 0,6 0,6 0,7 0,6 88,7 0,1 0,0 0,0 

Черкаська 96,5 0,4 0,4 3,0 0,6 19,2 0,3 0,2 61,0 

Чернівецька 98,2 0,8 0,8 0,6 0,2 27,1 1,0 0,6 53,8 

Чернігівська 97,9 0,4 0,4 1,6 0,4 25,4 0,4 0,1 35,3 

м. Київ 83,1 6,0 7,2 15,1 6,1 40,3 1,7 0,5 26,5 

Джерело: розраховано за даними [141]. 

Як і в попередніх випадках проведемо перевірку ефективності 

функціонування локальних ринків молока, які сформувалися між 

сільськогосподарськими та переробними підприємствами, шляхом оцінки 

рівня детермінації цін ринковими чинниками (додаток Д). Розрахунки 

показали, що сформовані канали реалізації молока є ефективними. У 

більшості областей (за винятком Дніпропетровської, Сумської, Чернгівської 
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та Чернівецької) коливання середніх цін реалізації молока 

сільськогосподарськими підприємствами більш як на 50 % зумовлені 

ринковими чинниками.  

Повнішу картину функціонування локальних ринків молока дасть 

також аналіз угод та цін, що формуються у відносинах між господарствами 

населення та переробними підприємствами. Оцінити сформованість та 

ефективність інших каналів розподілу молока, реалізованого 

домогосподарствами (наприклад, посередникам чи населенню, безпосередньо 

на торгових майданчиках) неможливо, оскільки відсутня офіційна статистика 

щодо цін та обсягів. Оцінки обсягів реалізації сільськогосподарської 

продукції, здійсненої господарствами населення, а також цін, з’являються в 

офіційних статистичних збірниках лише з 2012 р.  

Для оцінки каналу w21 скористаємося даними статистичних бюлетенів 

«Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства». За 

даними зазначених бюлетенів можна сформувати вибіркову таблицю обсягів 

реалізації молока господарствами населення на переробні підприємства в 

різних областях, а також відповідних цін (додаток Е). Розрахунок коефіцієнту 

кореляції між вказаними показниками дозволяє оцінити напрямок змін ціни у 

відповідь на коливання обсягів (або навпаки). Аналіз показав, що у 15 

областях збільшення обсягів продажу молока господарствами населення 

позитивно корелюється із зростанням ціни. Теоретично, це свідчить про 

конкурентність попиту, який пред’являють молокопереробні підприємства на 

сировину і говорить про ефективність функціонування локальних ринків 

молока в цих областях. Так, ми можемо говорити про наявність 

альтернативних каналів збуту молока домогосподарствами цих областей і 

переорієнтації їх саме на ці канали при зниженні закупівельних цін 

переробних підприємств. Але це лише гіпотетично, оскільки офіційної 

статистичної інформації про ці канали немає. 

Зокрема, у 2012 р. практично по всій Україні внаслідок зростання 

реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами (темп зростання 
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обсягів реалізації молока на переробні підприємства до попереднього року у 

23 областях перевищував 100 % суттєво знизилася ціна закупки молока у 

домогосподарств. В областях, де спостерігається позитивна кореляція, обсяги 

продажу молока переробним підприємствам скоротилися, а після зростання 

ціни у 2013 р. – зросли. Цілком логічним є припущення про наявність у 

домогосподарств альтернативних каналів збуту. У 3 областях з 9-ти, де 

спостерігалася від’ємна кореляція, у 2012 р. обсяги реалізації продовжували 

зростати, а скорочення відбулося вже у 2013 та 2014 рр. через часткове 

витіснення домогосподарств сільськогосподарськими підприємствами, їх 

неспроможність конкурувати за якістю. 

З точки зору економіки таке функціонування локальних ринків можна 

визнати ефективним. Але в реальності це означає зубожіння значної кількості 

селян – виробників молока. Якщо припустити, що закупівельні ціни молока у 

домогосподарств, які практично у всіх областях України на 20–30 % нижчі, 

ніж у сільськогосподарських підприємств, зумовлені не стільки нижчою 

якістю сировини, скільки зловживанням монопсонічною владою переробних 

підприємств, то висновок про ефективність таких ринків змінюється на 

протилежний. Внаслідок якісної неоднорідності продукції можуть 

формуватися асиметричні локальні ринки. Якщо такі ринки є доцентровими і 

в центрі містять одного покупця – переробне підприємство, можливими є 

прояви монопсонічної влади. Завданням державного регулювання на таких 

ринках виступає не просто стимулювання сільськогосподарських виробників 

до об’єднання, наприклад в кооперативи, щоб протиставити ринковій владі 

покупця владу продавця, але подолання проблеми асиметричної інформації, в 

першу чергу, щодо якості сільськогосподарської продукції. Тоді з ринку 

мають зникнути виробники дійсно неякісної продукції, не приносячи в 

жертву інших, для яких низька ціна є проявом несправедливості. 

Розглянувши специфіку формування зв’язків між продавцями та 

покупцями тваринницької продукції, перейдемо до розгляду рослинницької. 

Відмінність аналізу локальних ринків рослинницької продукції, зокрема такої 
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як картопля, овочі, плоди та ягоди, полягає в тому, що основним суб’єктом 

пропозиції виступають господарства населення. Офіційні статистичні 

джерела висвітлюють інформацію про обсяги виробництва такої продукції, 

але щодо реалізації та цін в розрізі регіонів така інформація формується і 

публікується лише з 2012 р.  

Виробництво картоплі сконцентроване у північно-західних областях 

України, але з урахуванням чисельності населення, що проживає в області, 

лідерами виробництва виступають Волинська, Рівненська, Житомирська, 

Чернігівська, Тернопільська, Хмельницька та Вінницька області (рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Виробництво картоплі на 1 особу  

(в середньому протягом 2013–2015 рр.) 

Джерело: побудовано за даними [153]. 

 

За даними Олександра Маслака, керівника Центру стратегічних 

досліджень АПК Сумського національного аграрного університету, який 

посилається на Держстат, у структурі використання картоплі значне місце 

займає нетоварна частина. Так, близько 30 % становить кормове 

використання, ще 8 % –  втрати. Близько 6 % спрямовується на переробку, 

переважно на крохмаль та 26 % становить посадковий матеріал. На 

понад 1,01 т 

від 0,58 до 1,01 т 

до 0,58 т 
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продовольче використання картоплі спрямовується від 27 до 31 % врожаю. 

Але очевидно, такий розподіл не характерний для кожної з областей. 

Обсяги реалізації картоплі в областях складаються з реалізації 

домогосподарств та сільськогосподарських підприємств. Як видно з рис. 2.5, 

попри відсутність статусу лідера у виробництві, статус лідера у реалізації 

здобули Херсонська та Київська області.  

 

 

Рис. 2.5. Реалізація картоплі в області  

(в середньому протягом 2013–2015 рр.) 

Джерело: побудовано за даними [153]. 

 

Також очевидно, що вищий рівень товарності, ніж в середньому по 

Україні, демонструють господарства Дніпропетровської, Донецької та 

Луганської, а також Чернівецької та Львівської областей. Втрату лідерських 

позицій у реалізації картоплі демонструють господарства Хмельницької, 

Вінницької, Полтавської та Черкаської областей, які разом з Волинською, 

Львівською, Івано-Франківською, Сумською та Чернігівською областями є 

лідерами у споживанні картоплі на душу населення [144]. 

Оцінимо обсяги реалізації картоплі в розрізі господарств (табл. 2.13).  

понад 59,8 тис. т 

від 22,7 до 59,8 тис. т 

до 22,7 тис.  т 
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Таблиця 2.13 

Реалізація картоплі в розрізі господарств, 2013–2015 рр., тис. т 

Адміністративна 
область 

Суб’єкт 
господарювання 

Рік 2015 р. до 
2013 р., % 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

Україна 
с.-г. підприємства 445,0 535,7 390,8 87,8 
домогосподарства 703,1 792,4 688,1 97,9 

Вінницька 
с.-г. підприємства 2,7 2,0 1,8 66,7 
домогосподарства 35,6 29,8 11,2 31,5 

Волинська 
с.-г. підприємства 3,3 3,2 2,8 84,8 
домогосподарства 49,9 56,6 50,7 101,6 

Дніпропетровська 
с.-г. підприємства 19,6 21,8 35,8 182,7 
домогосподарства 10,1 16,3 3,5 34,7 

Донецька 
с.-г. підприємства 9,8 6,6 6,6 67,3 
домогосподарства 24,6 17,7 2,7 11,0 

Житомирська 
с.-г. підприємства 53,2 48,9 23,4 44,0 
домогосподарства 22,9 21,6 14,9 65,1 

Закарпатська 
с.-г. підприємства 3,5 2,7 2,6 74,3 
домогосподарства 9,9 8,7 5,3 53,5 

Запорізька 
с.-г. підприємства 0,3 0,2 0,1 33,3 
домогосподарства 15,6 17,8 14,0 89,7 

Івано-Франківська 
с.-г. підприємства 2,9 2,8 1,6 55,2 
домогосподарства 49 50,5 49,1 100,2 

Київська 
с.-г. підприємства 59,2 49,0 38,2 64,5 
домогосподарства 27,9 33,8 29,9 107,2 

Кіровоградська 
с.-г. підприємства 0,9 1,0 1,0 111,1 
домогосподарства 3,8 5,5 5,4 142,1 

Луганська 
с.-г. підприємства 0,8 0,3 0,0 0,0 
домогосподарства 10,8 25,0 2,7 25,0 

Львівська 
с.-г. підприємства 40,9 38,0 40,8 99,8 
домогосподарства 50,9 55,4 53,7 105,5 

Миколаївська 
с.-г. підприємства 2,8 1,5 1,6 57,1 
домогосподарства 0,1 1,7 0,4 400,0 

Одеська 
с.-г. підприємства 2,5 2,8 4,6 184,0 
домогосподарства 5,4 16,5 20,0 370,4 

Полтавська 
с.-г. підприємства 12,2 14,4 12,1 99,2 
домогосподарства 11,5 11,0 16,8 146,1 

Рівненська 
с.-г. підприємства 3,0 1,4 0,8 26,7 
домогосподарства 50,7 56,5 51,7 102,0 

Сумська 
с.-г. підприємства 13,2 8,9 13,3 100,8 
домогосподарства 28,1 40,1 23,4 83,3 

Тернопільська 
с.-г. підприємства 112,4 163,8 61,4 54,6 
домогосподарства 115,9 122,6 114,3 98,6 

 Черкаська 
с.-г. підприємства 10,9 15,0 18,1 166,1 
домогосподарства 1,6 3,2 39,3 2456,3 

Чернівецька 
с.-г. підприємства 6,7 0,7 0,7 10,4 
домогосподарства 90,4 94,9 85,1 94,1 

Чернігівська 
с.-г. підприємства 67,1 59,6 74,6 111,2 
домогосподарства 33,8 37,6 36,0 106,5 

Джерело: розраховано за даними [153]. 

 

В окремих областях (Дніпропетровська, Житомирська, Київська, 

Миколаївська та Чернігівська) лідерами пропозиції картоплі виступають 
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сільськогосподарські підприємства. В решті областей основну пропозицію 

формують господарства населення. Як свідчать дані спостережень, обсяги 

реалізації картоплі не характеризуються сталими тенденціями. За період 

дослідження обсяги реалізації коливалися досить значно. В розрізі 

домогосподарств найбільший приріст спостерігався у Черкаської області 

(більш як у 24 разів) та у домогосподарствах Миколаївської (в 4 раза). 

Найбільше падіння обсягів реалізації спостерігалося у сільськогосподарських 

підприємствах Чернівецької області (89,6 %) та у домогосподарствах 

Луганської  області (73,3 %).  

Для аналізу динаміки цін в залежності від змін обсягів окремо по 

кожній області немає достатньо спостережень. Тому згрупуємо області за 

ознаками рівня споживання картоплі на душу населення та домінуючою 

категорією суб’єкта пропозиції (табл. 2.14) і розрахуємо коефіцієнти 

кореляції між приростами обсягів реалізації та приростами ціни по групі 

областей, в розрізі категорій суб’єктів пропозиції (табл. 2.15).  

Таблиця 2.14 

Групування областей за рівнем споживання картоплі та домінуючим 

суб’єктом пропозиції 

Характеристика  

Область характеризується 

відносно високим рівнем 

споживання картоплі на душу 

населення 

Область характеризується 

відносно низьким рівнем 

споживання картоплі на душу 

населення 

У пропозиції картоплі 

домінують 

сільськогосподарські 

підприємства 

Полтавська, Хмельницька 

Черкаська, Чернігівська 

Дніпропетровська, 

Житомирська, Київська, 

Тернопільська 

У пропозиції картоплі 

домінують 

господарства 

населення 

Вінницька, Волинська, Івано-

Франківська, Львівська, 

Рівненська, Сумська 

Донецька, Закарпатська, 

Запорізька, Кіровоградська, 

Луганська, Миколаївська, 

Одеська, Харківська, 

Херсонська, Чернівецька 

Джерело: встановлено за даними [144, 153]. 

 

Оскільки рівень доходів та, відповідно, рівень цін в областях може 

суттєво відрізнятися, встановлення кореляції між ціною та обсягом реалізації 

по групі областей не матиме сенсу. Більш об’єктивним буде розрахунок 

приростів ціни та співставлення їх з приростами обсягів.  
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Як показали розрахунки, у більшості випадків кореляція виявилася 

негативною. Це свідчить про переважне формування цін на основі попиту. 

Збільшення обсягів реалізації картоплі внаслідок високих врожаїв зумовлює 

зниження ціни, оскільки попит на картоплю практично задоволений, і на 

додачу, споживання картоплі на душу населення в Україні навіть перевищує 

обґрунтовану норму у 123 кг . 

Таблиця 2.15 

Кореляція між річними приростами обсягів реалізації картоплі 

сільськогосподарськими підприємствами (Rсг) та господарствами 

населення (Rгн) і відповідними приростами ціни 

Характеристика 

Область характеризується 

відносно високим рівнем 

споживання картоплі на душу 

населення 

Область характеризується 

відносно низьким рівнем 

споживання картоплі на душу 

населення 

У пропозиції картоплі 

домінують 

сільськогосподарські 

підприємства 

Rсг = -0,84 

 

Rгн = 0,09 

 

Rсг = -0,5 

 

Rгн = -0,25 

 

У пропозиції картоплі 

домінують 

господарства 

населення 

Rсг = 0,96 

 

Rгн = -0,38 

 

Rсг = -0,59 

 

Rгн = -0,48 

 

Джерело: розраховано за даними [144, 153]. 

 

Як виняток, в групі областей, що характеризуються високим рівнем 

споживання картоплі на душу населення та домінуванням господарств 

населення як суб’єктів пропозиції, спостерігається високий позитивний 

рівень кореляції між приростами обсягів реалізації продукції 

сільськогосподарськими підприємствами та приростами цін. За винятком 

Львівської області, до цієї групи потрапили ті області, в яких пропозиція 

картоплі сільськогосподарськими підприємствами дійсно вкрай незначна.  

В цілому картопля, яку пропонують домогосподарства, отримує вищу 

ціну, ніж картопля сільськогосподарських підприємств, незважаючи на думки 

експертів, що остання має вищу якість. Ймовірно, це пояснюється тим, що 

основним каналом розподілу картоплі сільськогосподарськими 

підприємствами є реалізація іншим господарським структурам – 

посередникам (в середньому – 80 %), тоді як господарства населення 
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реалізують картоплю переважно кінцевим споживачам. Переробним 

підприємствам картоплю у відносно помітній кількості (не менше 5 тис. т) 

реалізовували сільськогосподарські підприємства лише Київської, 

Тернопільської, Хмельницької та Чернігівської областей. Через власні торгові 

точки на ринках реалізовували картоплю у помітній кількості лише 

підприємства Чернігівської області. Продаж переробним підприємствам та на 

ринку здійснюється за спонтанними каналами, що не характеризуються 

стабільністю обсягів та цін. Канал продажу картоплі сільськогосподарськими 

підприємствами іншим господарським суб’єктам можна охарактеризувати як 

стабільний у 10 областях: Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-

Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Херсонській, Черкаській та 

Чернігівській. Враховуючи питому вагу такого каналу в кожній з зазначених 

областей, а також питому вагу сільськогосподарських підприємств у 

загальному обсязі реалізації картоплі в області, лише в Житомирській та 

Черкаській областях за стабільним каналом реалізується більше половини 

картоплі: 64 та 72 % відповідно.  

Таким чином, локальні ринки картоплі в Україні варто визнати такими, 

що перебувають у стадії формування, не є стабільними та ефективними. 

Інтенсивність укладання угод з картоплею є не однаковою у різних частинах 

України. З одного боку, цілком логічним виглядає висока інтенсивність угод 

в областях, що також характеризуються високою інтенсивністю виробництва 

картоплі. Водночас, окремі області України характеризуються більшою 

інтенсивністю угод з реалізації продукції, порівняно з виробництвом і, 

відповідно, це означає вищий рівень товарності господарств. Ймовірно, це 

зумовлено більш розвиненою ринковою інфраструктурою в цих областях, що 

детальніше буде досліджене в наступному пункті. 

В овочівництві, як і у картоплярстві, основними продуцентами 

виступають господарства населення. До складу групи «овочі» включають 

огірки, помідори, моркву, столовий буряк, капусту, цибулю та часник. Кожен 

з цих овочів вирощується в більшій чи меншій кількості в різних областях 
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України, але в сукупності, враховуючи чисельність населення, що проживає в 

області, найбільш інтенсивно овочівництво розвинене у Волинській, 

Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській 

областях (рис. 2.6) 

 

 

Рис. 2.6. Виробництво овочів на 1 особу  

(в середньому протягом 2013–2015 рр.) 

Джерело: побудовано за даними [153]. 

 

Середній рівень товарності виробництва овочів у 

сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення становить 

19 %. Вищій за середній рівень товарності демонструють Запорізька, 

Львівська, Миколаївська, Херсонська та Чернівецька області. Завдяки 

високому рівню товарності у виробництві овочів, а також через значну 

кількість населення, лідерами реалізації овочів стали Львівська, Запорізька та 

Дніпропетровська області. При тому, що Херсонська та Миколаївська області 

зберегли лідерські позиції як у виробництві, так і у реалізації (рис. 2.7). 

понад 250 кг 

від 185 до 250 кг 

до 185 кг 
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Рис. 2.7. Реалізація овочів в області  

(в середньому протягом 2013–2015 рр.) 

Джерело: побудовано за даними [153]. 

 

Маючи лідерські позиції у виробництві, господарства Волинської, 

Закарпатської, Чернівецької, Вінницької, Сумської та Чернігівської областей 

втратили їх у реалізації продукції овочівництва. Частково – через надто 

низький рівень товарності, частково – через незручне положення. 

Аналіз реалізації овочів в розрізі категорії товаровиробників дозволяє 

встановити, що у 10 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, 

Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Херсонській 

та Черкаській областях – лідерами реалізації виступають 

сільськогосподарські підприємства. В інших областях більшу частину 

пропозиції овочів формують господарства населення (табл. 2.16). За 

досліджуваний період найбільш інтенсивно зростала реалізація овочів у 

господарствах населення, але високі коефіцієнти зростання зумовлені 

низьким початковим рівнем обсягів реалізації. Не враховуючи території 

Луганської області, найгірша тенденція в реалізації овочів відмічається у 

господарствах Донецької, Рівненської та Харківської областей. 

понад 100 тис. т 

від 50 до 100 тис. т 

до 50 тис.  т 
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Таблиця 2.16 
Реалізація овочів в розрізі господарств, 2013-2015 рр., тис. т  

Адміністративна 
область 

Суб’єкт 
господарювання 

Рік  2015 р. до 
2013 р., % 2013 2014 2015 

Україна 
с.-г. підприємства 851,2 955,5 1043,8 122,6 
домогосподарства  1032,5 1183,3 995,9 96,5 

Вінницька с.-г. підприємства 7,0 8,8 8,9 127,1 

Волинська 

домогосподарства  22,5 11,8 62,8 2,8 раза 
с.-г. підприємства 8,8 8,0 7,6 86,4 
домогосподарства  23,9 25,5 22,5 94,1 

Дніпропетровська 
с.-г. підприємства 74,5 78,8 80 107,4 
домогосподарства  33,8 50,2 26 76,9 

Донецька 
с.-г. підприємства 40,2 31,4 28,8 71,6 
домогосподарства  33,2 20,0 0,7 2,1 

Житомирська 
с.-г. підприємства 5,1 5,9 7 137,3 
домогосподарства  2,6 3,5 3,9 150,0 

Закарпатська 
с.-г. підприємства 1,4 1,0 … – 
домогосподарства  42,1 43,6 39,8 94,5 

Запорізька 
с.-г. підприємства 13,8 17,1 13,9 100,7 
домогосподарства  132,5 140,8 164,5 124,2 

Івано-Франківська 
с.-г. підприємства 5,7 6,8 5,9 103,5 
домогосподарства  22,5 25,2 22,6 100,4 

Київська 
с.-г. підприємства 43,3 46,4 35,1 81,1 
домогосподарства  11,9 14,3 12,2 102,5 

Кіровоградська 
с.-г. підприємства 7,3 7,0 7,5 102,7 
домогосподарства  2,6 2,8 2,4 92,3 

Луганська 
с.-г. підприємства 3,4 0,9 … – 
домогосподарства  7,4 19,3 1,5 20,3 

Львівська 
с.-г. підприємства 13,6 14,3 31,4 2,3 раза 
домогосподарства  101,8 113,6 105,8 103,9 

Миколаївська 
с.-г. підприємства 175,5 243,1 243,2 138,6 
домогосподарства  40,9 40,7 1,6 3,9 

Одеська 
с.-г. підприємства 52,9 42,5 58,8 111,2 
домогосподарства  16,4 21,6 18,8 114,6 

Полтавська 
с.-г. підприємства 4,7 5,3 4,8 102,1 
домогосподарства  3,2 3,3 9,6 3 раза 

Рівненська 
с.-г. підприємства 9,5 7,4 6,2 65,3 
домогосподарства  35,6 42,6 34,1 95,8 

Сумська 
с.-г. підприємства 4,9 5,4 6 122,4 
домогосподарства  7,5 4,4 1,8 24,0 

Тернопільська 
с.-г. підприємства 15,7 10,4 6,5 41,4 
домогосподарства  54,2 64,0 54 99,6 

Харківська 
с.-г. підприємства 29,4 27,2 16,9 57,5 
домогосподарства  32 27,4 31,8 99,4 

Херсонська 
с.-г. підприємства 285,0 333,5 416,8 146,2 
домогосподарства  339,1 529,6 309 91,1 

 Хмельницька 
с.-г. підприємства 5,0 4,2 3,6 72,0 
домогосподарства  9,9 10,1 9,4 94,9 

Черкаська 
с.-г. підприємства 42,7 49,1 50,7 118,7 
домогосподарства  0,6 6,8 6,4 11 разів 

Чернівецька 
с.-г. підприємства 0,8 0,7 0,6 75,0 
домогосподарства  55,4 56,4 53,4 96,4 

Чернігівська 
с.-г. підприємства 0,8 0,3 0,2 25,0 
домогосподарства  0,9 1,0 1,3 144,4 

Примітка: … – дані відсутні. 

Джерело: розраховано за даними [153]. 
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Згрупуємо області за ознаками рівня споживання овочів і категорією 

домінуючого суб’єкта пропозиції та розрахуємо рівень кореляції між 

показниками динаміки ціни та обсягів реалізації (табл. 2.17). 

Таблиця 2.17 

Групування областей за рівнем споживання овочів 

та домінуючим суб’єктом пропозиції 
 

Показник 
Область характеризується 
відносно високим рівнем 

споживання овочів на душу 
населення 

Область характеризується 
відносно низьким рівнем 

споживання овочів на душу 
населення 

У пропозиції овочів 
домінують 

сільськогосподарські 
підприємства 

Миколаївська, Одеська, 
Полтавська, Черкаська 

(Rсг = 0,22;  Rгн = -0,08) 

Дніпропетровська, Донецька, 
Житомирська, Київська, 
Кіровоградська, Сумська 
(Rсг = -0,57;  Rгн = -0,03) 

У пропозиції овочів 
домінують 

господарства 
населення 

Вінницька, Волинська, 
Закарпатська, Запорізька, 

Івано-Франківська, 
Херсонська, Чернігівська 
(Rсг = 0,69;  Rгн = -0,83) 

Луганська, Львівська, 
Рівненська, Тернопільська, 
Харківська, Хмельницька, 

Чернівецька 
(Rсг = 0,61;  Rгн = -0,69) 

Джерело: розраховано за даними [144, 153]. 

 

У всіх чотирьох групах кореляція між приростами реалізації овочів 

господарствами населення та приростами відповідних цін є негативною. Це 

засвідчує формування цін на основі попиту та прогнозує втрати виручки 

продуцента у випадку перевиробництва. В подібній ситуації перебувають 

підприємства, що є домінуючими продуцентами в областях з відносно 

низьким рівнем споживання овочів на душу населення. Позитивна кореляція 

між приростами пропозиції підприємств та приростами цін в інших трьох 

групах може пояснюватися як неповним задоволенням попиту (в областях з 

високим рівнем споживання овочів) так і вкрай незначною кількістю овочів, 

що виробляють підприємства, порівняно з господарствами населення, що 

дозволяє їм повною мірою реалізовувати перевагу в якості овочів. 

Розглянемо структуру реалізації овочів сільськогосподарськими 

підприємствами та виявимо стабільні канали (табл. 2.18). Як свідчать дані 

аналізу, стабільні канали розподілу овочів, що охоплюють значну частину їх 

реалізації (але не більше 3/4 ) виявлені у Миколаївській (73,1%), Київській 

(71,4%), Донецькій (68 %), Житомирській  (62,3 %), Дніпропетровській 

(58,3%), Кіровоградській (57,7%), Сумській (55,7%), Полтавській (54,1%) та 

Одеській (53,1) областях. 
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Таблиця 2.18 

Стабільні канали реалізації овочів сільськогосподарськими 

підприємствами 

Область 

Код 

стабільного 

каналу 

Питома 

вага wij 

Питома вага с.-г. 

підприємств  

у реалізації овочів  

в області 

Питома вага 

стабільного каналу 

реалізації овочів 

в області 

Вінницька - - 49,0 0 

Волинська w12 96,3 24,8 23,9 

Дніпропетровська w12 91,6 63,7 58,3 

Донецька w12+ w13 81,9+17,6 68,3 68,0 

Житомирська w12 96,8 64,4 62,3 

Закарпатська w12 99,9 3,1 3,1 

Запорізька - - 11,1 0 

Івано-Франківська w13 45,7 21,0 9,6 

Київська w12 92,0 77,6 71,4 

Кіровоградська w12 77,2 74,7 57,7 

Луганська w12 94,3 14,0 13,2 

Львівська w13 13,2 11,7 1,5 

Миколаївська w11 82,4 88,7 73,1 

Одеська w12 74,7 71,1 53,1 

Полтавська w12 89,0 60,8 54,1 

Рівненська w13 20,2 18,4 3,7 

Сумська w12 93,2 59,8 55,7 

Тернопільська w12 97,3 16,9 16,4 

Харківська w12 93,1 51,0 47,5 

Херсонська w11 59,0 43,4 25,6 

Хмельницька w12 95,4 32,9 31,4 

Черкаська w11 33,0 89,6 29,6 

Чернівецька - - 1,4 0 

Чернігівська - - 47,1 0 

Джерело: розраховано за даними [141] та власні дослідження. 

 

Порівнявши цей перелік з групуванням областей в табл. 2.17, можна 

стверджувати про відносну ефективність функціонування локальних ринків 

овочів у Миколаївській, Одеській та Полтавській областях, які забезпечують 

хоч і невисоку, але позитивну кореляцію між приростами пропозиції та 

приростами цін. В решті областей зі стабільними каналами розподілу овочів 

підприємствами має місце неефективне функціонування таких локальних 

ринків. В областях, де не виявлено стабільних каналів розподілу овочів, 

локальні ринки перебувають у стані формування, оскільки інформація про 

стабільні канали розподілу продукції господарствами населення відсутня. 
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Завершимо цей пункт розглядом виробництва та реалізації плодів та 

ягід. 

 

  

Рис. 2.8. Виробництво плодів та ягід на 1 особу  

(в середньому протягом 2013–2015 рр.) 

Джерело: побудовано за даними [153]. 

 

Як свідчить рис. 2.8, виробництво даного виду сільськогосподарської 

продукції зосереджене у північно-західних та південних областях України. 

Найбільше плодів та ягід на душу населення виробляється у Вінницькій, 

Хмельницькій та Чернівецькій областях (понад 127 кг/рік).  

Найменш інтенсивно виробництво та реалізація плодів та ягід 

здійснюються у Донецькій, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській 

областях. Лідерські позиції у виробництві плодів та ягід займають 

господарства населення. В середньому по Україні їх частка становить 82,5 %. 

Водночас, у реалізації даного виду сільськогосподарської продукції в 

окремих областях ця пропорція змінюється на обернену (табл. 2.19). 

 

понад 76 кг/особу 

від 35 до 76 кг/особу 

менше 35 кг/особу 
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Рис. 2.9. Реалізація плодів та ягід (в середньому протягом 2013–2015 рр.) 

Джерело: побудовано за даними [153]. 

 

Відтак, лише у Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській 

та Херсонській областях частка сільськогосподарських підприємств у 

реалізації плодів та ягід перевищує 50 %. 

Таблиця 2.19 

Реалізація плодів та ягід в розрізі господарств, 2013-2015 рр., тис. т 
Адміністративна 

область 
Суб’єкт 

господарювання 
Рік  2015 р. до 

2013 р., % 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 

Україна 
с.-г. підприємства 266,7 233,0 294,2 110,3 
домогосподарства  331,0 314,4 453,9 137,1 

Вінницька 
с.-г. підприємства 135,7 102,1 113,3 83,5 
домогосподарства  16,9 14,9 50,8 у 3 раза 

Волинська 
с.-г. підприємства 1,5 2,8 2,9 193,3 
домогосподарства  9 9,9 9,1 101,1 

Дніпропетровська 
с.-г. підприємства 8,3 7,0 8,1 97,6 
домогосподарства  13,7 10,5 14,1 102,9 

Донецька 
с.-г. підприємства 4,4 3,4 5,9 134,1 
домогосподарства  4,6 4,5 0 0,0 

Житомирська 
с.-г. підприємства 0,2 0,1 0,3 150,0 
домогосподарства  5,9 3,6 5,4 91,5 

Закарпатська 
с.-г. підприємства 4,3 5,1 … – 
домогосподарства  20,5 25,9 6,6 32,2 

Запорізька 
с.-г. підприємства 9,9 6,7 9,7 98,0 
домогосподарства  29,5 14,9 36,3 123,1 

Івано-Франківська 
с.-г. підприємства 2,8 2,4 2,6 92,9 
домогосподарства  9,7 9,7 9,3 95,9 

понад 24 тис. т 

від 10 до 24 тис. т 

менше 10 тис. т 
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Продовження табл. 2.19 

1 2 3 4 5 6 

Київська 
с.-г. підприємства 12,6 4,5 4,4 34,9 
домогосподарства  4,6 3,6 4,8 104,3 

Кіровоградська 
с.-г. підприємства 1,0 5,4 0,5 50,0 
домогосподарства  7,6 5,4 15,9 209,2 

Луганська 
с.-г. підприємства 1,8 0,6 … – 
домогосподарства  2,8 14,0 0,4 14,3 

Львівська 
с.-г. підприємства 0,5 1,0 24,6 49 разів 
домогосподарства  21,7 22,2 23,4 107,8 

Миколаївська 
с.-г. підприємства 11,3 8,1 7,8 69,0 
домогосподарства  4,9 2,1 0,6 12,2 

Одеська 
с.-г. підприємства 7,6 5,2 6,1 80,3 
домогосподарства  9,9 4,8 102,5 10 разів 

Полтавська 
с.-г. підприємства 0,6 0,9 0,9 150,0 
домогосподарства  3 3,9 5 166,7 

Рівненська 
с.-г. підприємства 0,2 0,1 0,1 50,0 
домогосподарства  10,2 9,7 11,6 113,7 

Сумська 
с.-г. підприємства 1,6 1,9 1,3 81,3 
домогосподарства  0,8 1,0 0,3 37,5 

Тернопільська 
с.-г. підприємства 3,6 12,0 15 4,2 раза 
домогосподарства  4,3 5,3 5,1 118,6 

Харківська 
с.-г. підприємства 8,2 7,9 4,9 59,8 
домогосподарства  2,8 2,5 2,6 92,9 

Херсонська 
с.-г. підприємства 24,4 26,2 26,8 109,8 
домогосподарства  30,9 27,0 21,3 68,9 

Хмельницька 
с.-г. підприємства 8,3 9,9 11,3 136,1 
домогосподарства  57,7 46,9 50,2 87,0 

Черкаська 
с.-г. підприємства 6,4 5,0 8,9 139,1 
домогосподарства  12,4 18,1 32,3 260,5 

Чернівецька 
с.-г. підприємства 10,7 14,3 26 243,0 
домогосподарства  46,9 53,3 45,7 97,4 

Чернігівська 
с.-г. підприємства 0,6 0,4 0,3 50,0 
домогосподарства  0,7 0,7 0,6 85,7 

Примітка: … – дані відсутні. 

Джерело: розраховано за даними [153]. 
 

Групування областей за рівнем споживання плодів та ягід і домінуючим 

суб’єктом пропозиції представлено у табл. 2.20. 

Таблиця 2.20 

Групування областей за рівнем споживання плодів та ягід  

і домінуючим суб’єктом пропозиції 

Характеристика 

Область характеризується 
відносно високим рівнем 

споживання овочів на душу 
населення 

Область характеризується 
відносно низьким рівнем 

споживання овочів на душу 
населення 

У пропозиції овочів 
домінують 

сільськогосподарські 
підприємства 

Миколаївська, Одеська, 
Харківська 

(Rсг = -0,92;  Rгн = - 0,25) 

Вінницька, Київська, Сумська, 
Тернопільська 

(Rсг = -0,11;  Rгн = 0,8) 

У пропозиції овочів 
домінують 

господарства 
населення 

Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Івано-Франківська, 

Луганська, Львівська, 
Полтавська, Херсонська, 
Черкаська, Чернігівська 
(Rсг = -0,51;  Rгн = -0,07) 

Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Кіровоградська, 

Рівненська, Хмельницька, 
Чернівецька 

(Rсг = -0,45;  Rгн = - 0,82) 

Джерело: розраховано за даними [144, 153]. 
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Кореляція між приростами пропозиції та приростами цін в більшості 

випадків виявилася негативною. Це стосується всіх категорій господарств. 

Виняток становлять господарства населення у групі з низьким рівнем 

споживання плодів та ягід і домінуванням сільськогосподарських 

підприємств у пропозиції (табл. 2.21).   

Таблиця 2.21 

Стабільні канали реалізації плодів та ягід сільськогосподарськими 

підприємствами 

Область 
Код 

стабільного 
каналу 

Питома 
вага wij 

Питома вага с.-г. 
підприємств у 

реалізації плодів та 
ягід в області 

Питома вага 
стабільного каналу 
реалізації плодів та 

ягід в області 
Вінницька - - 88,1 0 
Волинська - - 16,0 0 

Дніпропетровська w12 78,4 38,8 30,4 
Донецька w12+ w13 75,5+13,4 47,8 42,5 

Житомирська w12 99,4 7,8 7,8 
Закарпатська w12 92,7 19,1 17,7 
Запорізька - - 33,8 0 

Івано-
Франківська 

- - 
23,5 

0 

Київська - - 71,8 0 

Кіровоградська w12 93,3 22,5 21,0 
Луганська - - 18,0 0 

Львівська - - 3,1 0 
Миколаївська - - 80,0 0 
Одеська - - 63,0 0 

Полтавська - - 14,2 0 
Рівненська - - 2,4 0 

Сумська w12+ w13 68,9+31 62,4 62,3 
Тернопільська - - 53,2 0 

Харківська - - 77,1 0 
Херсонська w13 21,9 45,3 9,9 
Хмельницька w13 34,7 15,3 5,3 

Черкаська w12 95,7 23,4 22,4 
Чернівецька w12 79,4 18,7 14,8 

Чернігівська w12 34,1 44,7 15,2 

Джерело: розраховано за даними [141]. 

Обсяги виявлених стабільних каналів реалізації плодів та ягід є вкрай 

незначними, і спостерігаються вони більшою мірою в областях із незначними 

обсягами виробництва. Тому можемо констатувати, що локальні ринки плодів 

та ягід в Україні не сформовані. Говорити про їх ефективність не вбачається 

доцільним. 
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2.3.  Оптові ринки як патерни локальних ринків 

сільськогосподарської продукції 

 

В попередньому підрозділі аналіз функціонування ринків 

сільськогосподарської продукції здійснено відповідно до таких принципів 

локалізації ринкового простору як територіально-адміністративна 

ідентифікація, визначення зон цінового впливу, спільність стану соціально-

економічного оточення. Крім зазначених принципів, локальні ринки 

ідентифікуються за ознаками безпосередності та інтенсивності взаємодії 

агентів ринку, логістики, спільності не тільки географічного та соціально-

економічного, але й інформаційного простору, а також за ознакою 

психологічної єдності ринкових агентів, відчуттям приналежності, співучасті, 

відповідальності тощо. Взаємодія ринкових агентів, що відповідає всім 

зазначеним принципам, представлена на оптових ринках сільськогоспо-

дарської продукції, які можна вважати моделлю, патерном, відображенням 

загальної схеми функціонування локального ринку, тільки в більш 

концентрованій формі [9; 20; 26; 27; 30; 34; 37; 42; 188]. 

На ринку сільськогосподарської продукції, як і на будь-якому 

товарному ринку, основними суб’єктами виступають посередники. Перелік 

видів посередників на товарних риках є широким. Це агентські контори, 

комерційно-посередницькі фірми, товарні біржі, ярмарки-виставки, аукціони, 

торгові доми, торгові палати, оптові магазини та оптові бази. Їх функції є 

достатньо різноманітними – від простого інформування та зведення учасників 

ринкових угод, до викупу товарних партій та самостійного формування 

цінової та товарної політики. 

Основними функціями посередників на ринках сільськогосподарської 

продукції є оптова торгівля та зберігання продукції. Додаткові функції 

можуть включати інформаційне, транспортно-експедиційне, страхове, 

торгово-розрахункове забезпечення, а також виробничо-технологічні послуги, 

що передбачають формування товарних партій, сортування, пакування 
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продукції, перевірку її якості, сертифікацію, навантаження та розвантаження. 

Склад виконуваних функцій оптових посередників на ринках 

сільськогосподарської продукції суттєво відрізняється залежно від їх 

розташування відносно покупців та продавців. Оптові посередники, що 

розташовані в районах виробництва продукції комплектують товарні партії, 

пакують, відвантажують та відправляють продукцію. Торгово-закупівельні 

підприємства, що розташовані в районах споживання, закуповують 

продукцію у виробників чи у посередників з районів виробництва та 

реалізують дрібним і середнім оптом.  

Самостійні виробники та посередники можуть шукати контрагентів в 

індивідуальному порядку, витрачаючи час та кошти на необхідну 

інформацію, ризикуючи втратити дохід без такої інформації. Якщо витрати на 

пошук більш вигідного контрагента продавцем оцінюються як дуже високі, 

він може погодитися на нижчу ціну, запропоновану єдиним покупцем. Але 

концентрація покупців в одному місці дозволяє мінімізувати такі витрати, 

створити конкуренцію між покупцями та забезпечити продавцям вигідну 

ціну.  

Оптові ринки сільськогосподарської продукції, розвиток яких в Україні 

було започатковано у 1999 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 997 

«Про оптові продовольчі ринки» [118] та підтверджено Указом Президента 

України «Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування 

аграрного ринку» від 06.06.2000 р. [115], мають забезпечити концентрацію 

покупців і продавців сільськогосподарської продукції на відносно невеликій 

площі, що дозволить створити конкурентне середовище. 

Економічна теорія стверджує, що пропозиція сільськогосподарської 

продукції конкурентна. Ринок працює ефективно, якщо попит теж 

конкурентний, а продукція оцінюється як якісно однорідна [10; 11]. В ідеалі, 

досконало конкурентний ринок забезпечує вирівнювання цін на однорідну 

продукцію в межах всього ринкового ареалу. Зважаючи на транспортні 

витрати, можна припустити, що ціни на якісно однорідну продукцію не 
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обов’язково мають бути однаковими. Тому варто говорити про якісно-

територіальну однорідність сільськогосподарської продукції, що передбачає 

відмінності в цінах, які зумовлені виключно територіальними чинниками, 

такими, як транспортні витрати [19]. 

У згаданому вище Указі Президента України зазначалося, що мережа 

закладів оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією має 

створюватися у містах з чисельністю населення понад 100 тис. осіб. На 

сьогоднішній день можна констатувати, що поставлене завдання не виконане. 

Фактично, більш інтенсивна діяльність щодо створення оптових ринків 

розпочалася вже після 2009 р., коли було прийнято Закон України «Про 

оптові ринки сільськогосподарської продукції». В Україні функціонує 

близько десятка оптових ринків, як в районах виробництва переважної 

частини реалізованої сільськогосподарської продукції (с. Великі Копані 

Херсонської області) так і в районах інтенсивного споживання (поблизу 

Києва, Львова та Харкова). «Державна цільова програма створення оптових 

ринків сільськогосподарської продукції», затверджена відповідною 

Постановою Кабінету Міністрів України, передбачає створення 25 таких 

ринків. Вони розглядаються окремо від ринків продовольства. 

Сьогодні статус «Оптовий ринок сільськогосподарської продукції» 

мають 12 ринків. Введено в експлуатацію чотири. Найстарішим з 

функціонуючих в Україні оптових ринків сільськогосподарської продукції є 

ринок «Нежданий» (с. Великі Копані Цюрупинського району Херсонської 

області). Його створення було зумовлене зростанням виробництва овочів в 

Криму і Херсонській області, відбулося задовго до появи постанов та указів – 

у червні 1995 р. Лише у 2000 р. сумарне виробництво картоплі, овочів, 

баштанних культур, плодів та ягід у цих двох районах становило близько 1,5 

млн т [144]. Сьогодні на 8 га площі функціонує багатопрофільне 

підприємство, що забезпечує реалізацію плодоовочевої продукції, має м’ясо-

молочний та рибний павільйони, складські приміщення, вагову, 

агрохімлабораторію (є підрозділом Цюрупинської районної державної лікарні 
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ветеринарної медицини державного ветеринарно-санітарного контролю), 

парковку, станцію технічного обслуговування транспортних засобів, філію 

банківської установи, заклади харчування, побутового обслуговування, а 

також пункти торгівлі окремими групами промислових товарів. 

На ринку «Нежданий» продукцію представляють крупні та дрібні 

місцеві виробники, починаючи з ранньої весни, коли з’являється теплична 

продукція. Торгівля оптовими партіями відбувається переважно вночі, а у 

світлу пору доби укладаються роздрібні та дрібнооптові угоди. Завдяки 

зручному розташуванню відносно транспортних мереж (автомобільна та 

залізнична розв’язки) ринок забезпечує інтереси не тільки українських 

виробників та споживачів. Товарні партії місцевих овочів та фруктів 

відвантажуються також в Росію та Польщу, а у переліку пропонованої 

продукції є імпортовані товари. Асортимент продукції, на яку можна укласти 

угоди на ринку «Нежданий» нараховує більше 50 позицій, в т.ч. більше трьох 

десятків видів овочів та понад два десятки видів фруктів. Офіційний сайт 

ринку дозволяє отримувати інформацію про актуальні ціни на всі види 

пропонованої продукції у трьох валютах (грн, дол., руб.), які можуть 

змінюватися протягом дня з інтервалом 3 год.  

До недоліків функціонування ринку варто віднести: сайт ринку не 

дозволяє моніторити ціни в ретроспективі, дає переважно внутрішню 

інформацію та не має зовнішніх посилань; територія ринку замала для 

сьогоднішніх потреб, а подальше розширення практично неможливе, оскільки 

місцевість густо заселена; через великий транспортний потік на автотрасі в 

районі ринку влітку перманентний транспортний колапс. Водночас, ринок в с. 

В. Копані – це практично єдиний ринок такого масштабу, що розташований в 

регіоні виробництва сільськогосподарської продукції.  

Більш орієнтованим на споживачів є ринок «1-й кілометр», що 

функціонує на Харківській окружній дорозі. Починаючи з 2005 р. він 

задовольняє потреби міста з населенням близько 2 млн мешканців 

(включаючи студентів та прибулих). На відміну від ринку «Нежданий», що 
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представляє переважно продукцію місцевого виробництва та реалізує її 

переробниками та посередникам, на ринку «1-й кілометр» активно 

пропонується імпортована продукція, значну частину займають продовольчі 

товари, які є результатом переробки сільськогосподарської продукції. 

Покупцями виступають мережеві супермаркети Харкова, овочеві магазини 

міста та дрібнооптові посередники. 

Завдяки більшій площі (23 га) ринок «1-й кілометр» краще 

організований, порівняно з «Нежданим». Додатковим елементом ринкової 

інфраструктури є навантажувачі, естакада для великогабаритних 

транспортних засобів та складські приміщення з холодильниками. Останні 

дозволяють більш активно пропонувати тваринницьку продукцію. Завдяки 

великій площі на ринку можна працювати на відкритих торгових 

майданчиках, без прилавків, з автотранспортних засобів, не розвантажуючи 

продукцію. Але також є торгові павільйони, де крім сільськогосподарської 

продукції реалізуються промислові споживчі товари. Більша частина 

продавців з’явилася на ринку «1-й кілометр» в результаті закриття «Кінного» 

ринку в процесі підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. 

Одним з недоліків функціонування ринку «1-й кілометр» є його слабка 

інформаційна підтримка. На основі інформації, представленої на сайті, 

учасники торгівлі не можуть знизити свої ризики. Так само, як і на сайті 

ринку «Нежданий», тут відсутні зовнішні посилання, але крім цього, ціни на 

ринку представлені лише на 9 позицій продукції без зазначення періоду їх дії. 

Кінцеві споживачі на ринку почувають себе некомфортно – з огляду на 

відносно віддалене розташування ринку та відповідні транспортні витрати, 

роздрібні та дрібнооптові ціни мали б бути нижчими. Водночас, реалізація 

сільськогосподарської продукції крупними партіями відбувається досить 

ефективно. 

Харківський ринок «1-й кілометр» та Херсонський «Нежданий» були 

створені за межами Державної цільової програми створення оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, тому формального статусу оптових ринків 
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не мають. Натомість у Харкові конкурс на статус оптового ринку виграло 

ТОВ «Лелека». Проектом розбудови оптового ринку в Дергачівському районі 

на площі 40 га передбачено створення павільйонів «Овочі та фрукти», 

«Квіти», терміналів «Свіже м’ясо», «М’ясопродукти, молокопродукти, риба», 

«Продукти», навісів для торгівлі з автомашин, а також логістичних 

терміналів, виставкового центру, зони митного оформлення та 

адміністративного корпусу. Згідно Закону «Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції» від 2009 р. підприємство має отримати з 

Державного бюджету 25 млн грн на компенсацію витрат з будівництва. В 

очікуванні цих пільг та компенсацій ТОВ «Лелека» до активного будівництва 

ще не приступало. 

Починаючи з жовтня 2011 р. в Луганську функціонує оптовий ринок 

сільськогосподарської продукції «Околиця». Його створення відбувалося 

відповідно до затвердженої у 2009 р. «Державної цільової програми 

створення оптових ринків сільськогосподарської продукції» і він має 

формальний статус оптового ринку сільськогосподарської продукції (ОРСП). 

Рішенням міської ради Луганська ТОВ «Луганська Ярмарка» було передано в 

оренду 5 га землі на периферії міста для розбудови ринку 

сільськогосподарської продукції, забезпечення зберігання та реалізації овочів, 

фруктів, зерна, комбікормів, а також сільськогосподарських тварин. ТОВ 

«Луганська Ярмарка» до цього експлуатувало територію в центрі м. Луганськ, 

де була організована торгівля сільськогосподарською продукцією. Торгівля 

на «Околицю» перемістилася з центру міста, оскільки там немає умов для 

розташування вантажних автомобілів (фур) у великих кількостях. 

Торговельні майданчики в центрі міста мають бути реконструйовані та 

обладнані під роздрібну торгівлю, а оптова має переміститися на «Околицю». 

У пошуках нижчих цін кінцеві споживачі їдуть на «Околицю» та 

залишаються розчарованими – для торгівлі у роздріб тут не створені умови. 

Також незадоволеними є торговці, яких перемістили з центру. Схеми, за 
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якими вони працювали у роздріб на оптовому ринку не діють, і заробітки їх 

знижуються.  

Ринок «Околиця», попри статус оптового, таким не став, а перетворився 

на оптово-роздрібний, що функціонує у незручному форматі. Офіційного 

сайту ринок не має, інформаційне забезпечення його роботи практично 

відсутнє. Лише у бізнесових збірниках можна знайти місце його 

розташування, способи проїзду, години роботи та контактні телефони. У 

місцевих новинах періодично з’являється інформація про ярмарки та інші 

події на ринку. Також немає відкритого доступу до інформації про послуги 

що надає ринок, про вартість оренди торгових місць, про ціни на 

пропоновану продукцію. 

У 2011 р. статус оптового ринку сільськогосподарської продукції 

отримав ринок «Січовий» у Запоріжжі. Проект його державного фінансування 

передбачає інвестиції в обсязі 400 млн грн, запуск першої черги мав відбутися 

в червні 2012 р., а фінішної – у 2016 р. Але виділивши 5 млн грн держава 

припинила фінансування, і відкриття відклалося. У лютому 2014 р. було 

прийняте рішення про подальше виділення бюджетних коштів і продовження 

робіт. Але через затримку у фінансуванні ТОВ «Агробізнес Запоріжжя», що є 

офіційним орендатором відведеної з комунальної власності м. Запоріжжя 

земельної ділянки та забудовником проекту, не змогло сплатити орендну 

плату (накопичений борг склав 5 млн грн) і за рішенням Господарського суду 

втратило право на використання цієї ділянки.  

Подібна історія і у ринка «Янтарний» Херсонської області. У березні 

2011 р. Херсонська ОДА відмінила право користування ділянкою в 105 га 

радгоспу «Янтарний» та передала його в землі запасу Антонівської ради. 

Ділянку передали у користування ТОВ «Херсонський виробничий оптовий 

ринок». На цій території планувалося будувати оптовий ринок 

сільськогосподарської продукції, який забезпечить створення 1800 торгових 

місць, зберігання 1 млн т сільськогосподарської продукції (овочів). Вартість 

проекту становила 1,2 млрд грн, а термін окупності – 6–7 років. Проектом 
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передбачалося створення не просто оптового торговельного підприємства, а 

сучасного виробничого і логістичного центру, який буде мати регіональні 

торгівельно-виробничі майданчики, збирати, накопичувати, зберігати врожай, 

здійснювати необхідну доробку сільськогосподарської продукції 

(калібрування, пакування тощо) та через річковий інтермодальний термінал 

та морські шляхи спрямовувати її на експорт. На ринку мають діяти лише 

акредитовані клієнти, для послуг який має бути організована електронна 

біржа. 

Місце розташування цього ринку є досить вигідним – на перетині трас 

М14 (Одеса-Маріуполь) та М17 (Херсон-Керч), поблизу судноплавної річки. 

Крім того, саме Херсонщина виробляє близько 1/10 українських овочів. 

Перша черга, на будівництво якої мали витратити 400 млн грн, передбачала 

забудову території 16 га, будівництво овочесховища на 100 тис. т, створення 

місць для торгівлі фермерів на відкритих майданчиках з 250 автомобілів та 

середньодобовий товарооборот 5 тис. т., повинна була запрацювати у 2012 р. 

В якості регіонального накопичувального майданчика, що підтримуватиме 

діяльність оптового ринку, в с. Гола Пристань також мав відкритися оптово-

роздрібний ринок сільськогосподарської продукції. Його реалізація 

здійснювалася Херсонською обласною адміністрацією та Проектом 

«Агроінвест» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). На відміну 

від «Херсонського виробничого оптового ринку», ринок в с. Гола Пристань 

таки відкрився у травні 2012 р.  

У значній кількості статей, присвячених функціонуванню оптових 

ринків сільськогосподарської продукції і навіть в аналітичній довідці 

Національного інституту стратегічних досліджень [97], в повідомлення 

Міністерства агропромислової політики та продовольства зазначається, що 

оптові ринки існують в 12 областях України, зокрема, у Миколаївській та 

Одеській. В дійсності, ситуація в цих областях дуже подібна до тої, що 

склалася у Харкові чи Запоріжжі. Зареєстрований господарюючий суб’єкт 

подає проект на створення оптового ринку сільськогосподарської продукції, 
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отримує статус ОРСП та очікує на кошти з Державного бюджету. Так 

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 

02.05.2012 р. № 159 товариству з обмеженою відповідальністю «Ринок 

Миколаївський» надано статус оптового ринку сільськогосподарської 

продукції. Розташоване у Заводському районі м. Миколаєва ТОВ «Ринок 

Миколаївський» займається господарською діяльністю, що класифікується як 

«будівництво будівель». Але дотепер кроки у напрямі створення ринку ним 

не здійснювалися.  

В Одеській області у жовтні 2010 р. отримав схвалення на рівні 

Головного управління економіки обласної державної адміністрації проект 

ОРСП «Гермес», презентований ТОВ «Південно-український регіональний 

оптовий продовольчий ринок». Він мав би розміститися на території 20 га в 

Овідіопольському районі. Вартість проекту оцінювалася у 27 млн дол. США. 

Третину суми мав профінансувати Європейський банк реконструкції та 

розвитку, ще третина – це кошти засновника. Але  крім схвалення проекту 

подальші роботи щодо створення ринку не проводилися.  

Натомість у 2-х кілометрах від границі міста Одеса по Київській трасі у 

травні 2012 р. відкрито «Ринок сільськогосподарської продукції «Гектар», у 

створення якого було вкладено 150 млн грн. З 2012 р. у Суворовському 

районі Одеси також працює ринок «Початок», що поки займає площу 1,7 га, а 

згодом має вирости до 4,4 га. Від стадії проекту до реального 

функціонуючого оптово-роздрібного ринку ці ринки переросли завдяки 

підтримці «Агроінвесту» – Проекту Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID). Проект аналогічного ринку «Агроінвест» підтримує у м. Рівне, де 

будується ОРСП «Шелен» 

На фоні Миколаєва та Одеси більш позитивно виглядає ситуація з 

оптовою торгівлею сільськогосподарською продукцією в Маріуполі. 

Відкритий у квітні 2012 р. ОРСП «Азовський» поєднує в собі торговельну, 

складську, виробничу та адміністративну функції. Ринок займає площу 32 га, 

та завдяки зручному географічному положенню (міжнародний транспортний 
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коридор «Відень – Ростов-на-Дону» та близькість морського порту) має 

можливість надавати митні послуги на своїй території та організовувати 

експорт. Внутрішня географія клієнтів ринку достатньо широка – тут є 

представники Сумської, Чернігівської, Полтавської та Черкаської областей.  

Операторам ринку «Азовський» пропонує різні послуги, в т.ч. 

довгострокову (20 років) оренду торгових місць, оренду конференц-залу, 

митного складу, складських приміщень, морозильних камер, парковку, 

послуги ветсанлабораторії, різноманітні рекламні проекти, в т.ч. в мережі 

Інтернет.  

Попри достатньо наповнений офіційний сайт ринку, в мережі не 

представлені прайси на основні види сільськогосподарської продукції, що 

пропонується на ринку, лише прайси на послуги компанії. Інформація на 

сайті не оновлювалася з квітня 2014 р. Таким чином, натепер немає 

можливості встановити, наскільки ефективно «Азовський» виконує закладені 

проектом функції оптового логістичного центру у сфері реалізації 

сільськогосподарської продукції. 

На рік раніше за «Азовський», у серпні 2011 р. відкрито ОРСП 

«Господар» у Донецьку. Поруч з містами Ясинувата та Авдіївка, на території 

30 га було розпочато будівництво багатофункціонального логістичного 

комплексу, що сприятиме реалізації овочів, фруктів, квітів, м’ясо- та 

молокопродукції, риби та морепродуктів, а також інших груп продовольчих 

товарів. Ринок розрахований на обслуговування до 25 тис. автомобілів на 

добу. Клієнти матимуть можливість укладати договори оренди торгових 

приміщень на різні терміни, отримувати послуги, пов’язані з 

передпродажною підготовкою сільськогосподарської продукції, а також 

інформаційні послуги щодо кон’юнктури ринку та тенденцій його розвитку. 

Вантажні потоки на в’їзд та виїзд розведені, що дозволяє економити час, 

територія ринку охороняється та відображається на відеокамерах, всі торгові 

площадки криті, покупці забезпечуватимуться візками для зручності 

транспортування товарів по території ринку, на ринку працює 
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ветсанлабораторія. Для зберігання продукції проектом розбудови ринку 

передбачено 6 євроскладів, обладнаних установками мікроклімату, площею 

5000 м
2
. На будівництво ринку протягом 2012 р. виділено 380 млн грн.  

Попри оптимістичні плани, вже на початку 2013 р. функціонування 

ринку оцінювалося як неефективне. Офіційний сайт ринку відсутній, оптових 

клієнтів на ринку мало – за добу на ринок заїжджало 2–3 тисячі машин, з них 

150–200 – вантажівок. Оптова торгівля відбувалася переважно вночі у робочі 

дні. Торгівля дрібними партіями відбувалася переважно вдень та у вихідні. 

Роздрібним покупцям діставатися ринку було важко, відносно нижча ціна 

сільськогосподарської продукції перекривалася транспортними втратами. 

Внаслідок незначного обороту (фура вантажністю 20 т розпродається 

приблизно за 10 днів) торговці не могли відшкодувати витрати на оренду 

торгового місця, оплату праці реалізатора та опалення в холодну пору року.  

Керівники крупних компаній-виробників сільськогосподарської 

продукції (таких як ТОВ «Сади Донбасу») зазначали, що через відсутність на 

«Господарі» оптових покупців, співвідношення між вартістю торговельних 

послуг та доходом від реалізації продукції не на користь оптового ринку. 

Підприємствам простіше утримувати власну торгову базу, через яку 

здійснювати реалізацію крупних партій сільськогосподарської продукції 

супермаркетам, ресторанам та іншим оптовим покупцям, навіть з 

урахуванням оплати витрат експедиторів. Адміністрація ринку частково 

виправдовувалася тим, що значну конкуренцію «Господару» склав ринок 

«Азовський». Таким чином, задуманий як оптовий ринок, 

багатофункціональний логістичний та інформаційний центр, ОРСП 

«Господар» не запрацював.  

ОРСП «Столичний», будівництво якого поблизу м. Києва розпочато у 

2011 р., функціонує за моделлю поєднання реалізації сільськогосподарської 

продукції дрібними партіями та оптової торгівлі, логістики та дистрибуції. 

Торгівля на ринку «Столичний» може здійснюватися як з автомобіля, так і в 

орендованих торгових павільйонах. На території ринку працює 
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ветлабораторія, вагова, відділення банківської установи «Укрінбанк». Торгові 

павільйони та складські приміщення обладнані рампами для зручності 

вантажно-розвантажувальних робіт, холодильними камерами, водо- та 

електропостачанням, а також засобами зв’язку, в т.ч. Інтернетом, що дозволяє 

організувати міні офіси. Доступ до торгових місць орендаторам надається 

цілодобово. Лабораторія надає експертні висновки на тваринницьку, 

рослинницьку продукцію, а також на мед та продукти бджільництва.  

Незважаючи на достатню площу землевідведення, будівельні рішення 

та розташування конструкцій першої черги ринку «Столичний» перетворили 

питання розширення торговельних площ під окремі групи товарів на складну 

проблему. Для забезпечення зростаючих обсягів торгівлі овочами, фруктами, 

квітами, м’ясом необхідні нові павільйони, які тепер будуть розташовуватися 

на деякому віддаленні від існуючих. Відповідно, переміщення між ними може 

створити транспортні затори. За висновком Яцека Аустена, експерта у сфері 

стратегічного планування, проект ринку «Столичний» не враховує кліматичні 

особливості регіону, характеризується незадовільною якістю будівництва та 

низькою енергоефективністю [8]. 

На ринку представлена продукція овочівництва переважно вітчизняного 

виробництва, а серед плодів, фруктів та горіхів половину становлять 

імпортовані. У складі пропонованої на ринку продукції тваринництва більшу 

частину також становить продукція вітчизняного виробництва, за винятком 

імпортованих сирів. Натомість рибна продукція у більшості імпортована. 

Офіційний сайт ринку «Столичний» надає у відкритому доступі інформацію 

про ціни на послуги компанії, а також щоденно формує прайси на значний 

перелік (більше 100 найменувань) продукції, що реалізується. Сайт надає 

інформацію як для клієнтів, так і для потенційних партнерів, яким 

пропонується стати кредиторами чи співвласниками компанії, придбавши 

відповідні цінні папери. Інформація на сайті є актуальною, регулярно 

оновлюється, публікуються новини про заходи та події на ринку, хоча на цій 

основі не можна встановити цінові тенденції та порівняти вигідність угод на 
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«Столичному» з іншими оптовими ринками. Розташований на території 

інтенсивного споживання (а не виробництва), ринок «Столичний» не 

забезпечує можливості передпродажної підготовки сільськогосподарської 

продукції, акумуляції значних товарних партій чи митного оформлення. Він 

орієнтований на забезпечення супермаркетів, ресторанів та інших 

торговельних закладів, які обслуговують населення мегаполісу, свіжою 

сільськогосподарською продукцією. 

В західному регіоні країни, поблизу Львова функціонує ОРСП 

«Шувар», що входить в десятку найкрупніших європейських оптових ринків. 

Серед ОРСП України він є найбільшим та найуспішнішим. Крім ширшого 

асортименту послуг та форм співпраці, що пропонує ринок своїм клієнтам та 

партнерам, «Шувар» відрізняється специфічною моделлю функціонування, 

формат якої еволюціонував та адаптувався до конкретних соціально-

економічних, культурно-історичних та навіть ментальних умов. Сьогодні 

модель функціонування ринку «Шувар» намагаються запозичити у Санкт-

Петербурзі, Москві, Красноярську, хоча мають можливість наслідувати 

приклади старіших західноєвропейських ринків. 

Як показав попередній аналіз, в Україні оптові ринки в чистому вигляді 

не існують. Тією чи іншою мірою, кінцеві споживачі в пошуках дешевших 

продуктів чи через «спортивний інтерес» на будь-яких торговельних 

майданчиках формують попит на роздрібні чи дрібнооптові партії товару. 

Тому без павільйонів роздрібної торгівлі ринок сільськогосподарської 

продукції не може обійтися. Елемент класичного українського «оптового» 

ринку – торгівля з машин – представлений у другій зоні. Найбільші обсяги 

обороту продукції обслуговує третя зона – масштабне складське 

господарство. Четверта зона являє собою офісні приміщення. Але такий 

розподіл на чотири зони на ринку «Шувар» сформувався не одразу. Більше 

того, спершу у 2000 р. ринок взагалі відкрився на іншому місці, і лише у 

2002 р., коли стала зрозумілою обмеженість території, він перемістився на 

сьогоднішню локацію. 
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Важливо відмітити, що перший етап формування ринку «Шувар» 

полягав не стільки у відведені земельної ділянки, скільки у залученні 

операторів: розкидані по місту стихійні торгові майданчики зводилися на 

одну територію у передмісті; місцевим фермерам роздавалися запрошення 

торгувати на умовах сплати половини орендної плати або зовсім 

безкоштовно. Концентрація пропозиції викликала формування більш 

інтенсивного попиту, який у свою чергу, підштовхував пропозицію. Значну 

увагу засновники ринку приділили формуванню певної філософії у 

персоналу, зауваживши, що приміщення можна побудувати і за один рік, тоді 

як культуру та традиції треба формувати значно довше. 

Збільшення масштабів ринку відбувалося на основі поєднання досвіду 

функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції країн 

Європи та власних напрацювань. Так склалася модель ринку з чотирьох зон. 

Ще одним прийомом, який тепер використовують інші ОРСП України, є 

продаж облігацій орендаторам, які тепер перетворюються на партнерів, 

отримують переваги довгострокових відносин та можуть зменшити вартість 

оренди торгових місць. Важливим елементом моделі ринку «Шувар» є 

формування сталих відносин з місцевими виробниками сільськогосподарської 

продукції. Укладання договорів між ринком та селищними радами забезпечує 

сільських виробників пільгами на реалізацію продукції на ринку.  

Але цим не обмежується іноваційність моделі ринку «Шувар». 

Усвідомлюючи важливість інформаційної складової функціонування ринку, 

його розробники запропонували операторам нові форми організації процесу 

продажу продукції. По-перше, це можливість отримати актуальну довідку 

щодо цін та забронювати місце для торгівлі, якщо ціна приваблива. По-друге, 

це дистанційна торгівля, яку безпосередньо здійснюють співробітники ринку, 

а товаровиробник, відправивши навантажений транспорт на «Шувар», може 

спостерігати за процесом реалізації в режимі «он-лайн».  

Перебуваючи відносно близько до кордону країни, ринок «Шувар» 

пропонує також послуги, пов’язані з сертифікацією продукції та її митним 
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оформленням для здійснення експорту до країн Європи. Саме через «Шувар» 

херсонські кавуни реалізуються в країни Євросоюзу. Існуючу для всіх ринків 

сільськогосподарської продукції проблему сезонності завантаження на 

«Шуварі» розв’язують шляхом диверсифікації товарного асортименту. 

Реалізація квітів, риби та продовольчих товарів, в т.ч. кондитерських виробів 

– це не прагнення до надприбутків, а спосіб завантажити хоча б частину 

торгових майданчиків у зимовий період. Таким чином, методом спроб та 

помилок, ОРСП «Шувар» поступово перетворився на успішний регіональний 

аграрно-маркетинговий центр.  

Здійснивши аналіз функціонування оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, можна зробити узагальнення та встановити 

причини гальмування їх розвитку та умови ефективності. Негативно на 

розвиток мережі ОРСП впливає складність землевідведення. Адже 

отримуючи під ринок площі земель сільськогосподарського призначення, 

організатор ринку має компенсувати їх вартість, а це в середньому 60 тис. 

грн./га (а може бути і до 200 тис. грн). Термін окупності проекту ОРСП 

становить близько 10 років. В країни з дорогими кредитними ресурсами 

приватні інвестори за такі проекти не беруться, а в бюджеті немає достатньо 

коштів. Розбудова ринку являє собою складне і вартісне інженерне рішення, 

що передбачає підведення комунікацій на великі відстані, якісне покриття 

території, де весь час рухається навантажений транспорт, дотримання вимог 

енергоефективності при невеликому рівні забудови території. Неоптимальне 

інженерне рішення, так само як і відсутність у співробітників ринку 

націленості на повсякчасний пошук кращої моделі, адаптованої до 

конкретних умов, нехтування пріоритетом місцевих дрібних 

сільськогосподарських виробників може перетворити інвестовані кошти на 

втрачені. Сезонність заповнення ринку овочами та фруктами вимагає 

диверсифікації товарного асортименту, а менталітет кінцевих споживачів 

вимагає створення окремих павільйонів роздрібної торгівлі. В цілому, 

оптовий ринок має максимально орієнтуватися саме на оптові операції та 
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оптових покупців, забезпечувати акумуляцію товарних партій однорідної за 

якістю продукції, проводити її передпродажну підготовку та сертифікацію, 

тоді він перетвориться на партнера дрібного і середнього бізнесу, а не стане 

його конкурентом. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції протягом 2011–

2015 рр. за переважною більшістю груп вітчизняних товаровиробників 

зростали в межах 4–62 %. Виняток становить молоко (зниження на 1 %), 

вовна (38,6 %) та інша продукція тваринництва (4,6 %). Позитивною є 

тенденція зростання рівня товарності виробництва, що зумовило 

нарощування обсягів реалізації окремих видів сільськогосподарської 

продукції в межах 24–426 %. Товарність підприємств та фермерських 

господарств є вищою за товарність господарств населення. З-поміж основних 

видів продукції виділено дві групи, у реалізації яких домінують 

сільськогосподарські підприємства – зернові, олійні культури, цукрові 

буряки, худоба та птиця, яйця, та господарства населення – картопля, овочі, 

плоди та ягоди, молоко. Такий підхід передбачає використання різних джерел 

інформації та різних методик аналізу процесів укладання ринкових угод в 

межах функціонування локальних ринків. 

2. Розроблено методичний підхід до оцінки динаміки та структури 

реалізації сільськогосподарської продукції за критеріями стабільності та 

ефективності каналів розподілу. Відповідно розробленого підходу, локальний 

ринок сільськогосподарської продукції доцільно вважати сформованим, якщо 

сукупна частка каналів розподілу продукції, які є стабільними для її 

продуцентів, перевищує 75 % обсягу реалізації, а за нестабільними каналами 

– до 25 % загального обсягу сільськогосподарської продукції даного виду. 

Ринкові відносини між сільськогосподарськими підприємствами та 

переробниками зернових, олійних культур та цукрових буряків є усталеними 
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та ефективними, конкурентна пропозиція узгоджується з конкурентним 

попитом і ціни демонструють позитивну кореляцію з обсягами реалізації. 

Реалізація худоби та птиці, а також яєць, відбувається за стабільними, але 

неефективними каналами. В цілому ринки тих видів сільськогосподарської 

продукції, у реалізації якої домінують підприємства, виявилися 

сформованими, тоді як канали реалізації продукції господарствами населення 

характеризуються нестабільністю. 

3. Вдосконалено методику оцінки залежності ціни сільськогоспо-

дарської продукції від показників ринкової кон’юнктури в розрізі 

територіально-адміністративних одиниць. Прояви неефективності 

функціонування ринків тваринницької продукції (худоби та птиці, молока), 

досліджені на рівні областей, засвідчують зловживання переробними 

підприємствам монопсонічною владою, а також недосконале ціноутворення, 

пов’язане з якісною неоднорідністю продукції (зокрема, молока), що 

реалізується господарствами населення. На ринках рослинницької продукції, 

у реалізації якої домінують господарства населення, виявлена модель 

ціноутворення на основі попиту. За таких умов будь-яке зростання пропозиції 

зумовить зниження ціни, зменшення доходів виробників та втрату прибутків. 

Відсутність стабільних каналів розподілу овочів та фруктів засвідчує 

несформованість локальних ринків цих видів продукції. 

4. Оптові ринки сільськогосподарської продукції можна розглядати як 

елемент системи локальних ринків сільськогосподарської продукції в 

національній економіці, в межах якого угоди укладаються більш 

концентровано та інтенсивно. Як показав аналіз, оптовий ринок 

сільськогосподарської продукції працює ефективно, якщо в його 

функціонуванні будуть проявлятися ознаки локального ринку, такі як 

безпосередність та інтенсивність взаємодії агентів ринку, спільність 

інформаційного простору, а також психологічна єдність ринкових агентів, 

відчуття приналежності, співучасті, відповідальності. Ігнорування зазначених 

принципів локального ринку при розбудові оптових ринків сільгосппродукції 
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призводить до нехтування пріоритетом національного виробника та 

домінування трейдерів, що завозять імпортну продукцію.  

 

Результати дослідження, представлені у Розділ 2, опубліковано у 

працях автора : [126–128, 138].  

 

В Розділі 2 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури:  [8, 9, 19–21, 26, 30, 34, 37, 41, 42, 45, 

97, 115, 118, 141, 144, 153, 161, 188]. 
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РОЗДІЛ 3 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ 

РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

3.1.  Системний аналіз локальних ринків сільськогосподарської 

продукції: наукова платформа та стратегічний вектор 

  

В теоретичному розділі дисертаційного дослідження локальні ринки 

сільськогосподарської продукції розглядалися як патерн організації відносин 

між продавцями та покупцями відповідного товару. На основі абстрактного 

теоретичного підходу встановлено об’єкт аналізу, виявлено спектр 

структурних параметрів та факторів, які визначають поведінку елементів 

системи локальних ринків, в т. ч. встановлено сферу відповідальності 

держави як елементу керуючої системи управління локальними ринками.  

Аналітичний розділ представляє результати емпіричного дослідження 

сукупності конкретних угод щодо сільськогосподарської продукції, 

реалізованої на локальному рівні. Він дозволив виявити взаємозв’язки між 

суб’єктами ринку, встановити структуру ринкових угод та оцінити 

ефективність функціонування локальних ринків окремих видів 

сільськогосподарської продукції. Завданням даної частини дослідження 

вбачається інтегрування результатів, отриманих у попередніх розділах, та 

розробка на цій основі пропозицій щодо забезпечення розвитку локальних 

ринків сільськогосподарської продукції на основі системного підходу. 

Специфіка завдання даного дослідження, що передбачає концентрацію 

на заходах державного регулювання системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції, зумовлює відносно вищий рівень абстракції 

методик дослідження. Це означає, що в даному контексті немає сенсу 

розглядати особливості функціонування ринку картоплі у Вінницькій області 

чи ринку молока у Закарпатті, оскільки не передбачається розробка 

специфічних заходів державного регулювання саме цих ринків.  
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Сукупність локальних ринків сільськогосподарської продукції, з точки 

зору управління національним господарством, варто розглядати як систему 

взаємопов’язаних елементів, узгоджене функціонування яких забезпечує 

результат, який перевищує суму результатів функціонування окремих ринків. 

Такий системний ефект або іншими словами, прояв емерджентності, 

зумовлений багатьма причинами. Локальні ринки сільськогосподарської 

продукції в широкому розумінні є поліпродуктовими з можливою 

взаємозаміною для споживача одних товарних позицій іншими, що зумовлює 

корельовану зміну цін (наприклад, цін на яловичину та на свинину). Таким 

чином, формування ціни на м’ясо в цілому визначається з урахуванням стану 

різних ринків. Крім того, монопродуктові локальні ринки мають досить 

гнучкі, практично умовні, територіальні межі, коливання яких відбувається 

під впливом вартості транспортування, ціни інформації, а також завдяки 

певним неекономічним чинникам. Динамічність ринкових ареалів вимагає їх 

дослідження лише як цілісної сукупності. І, зрештою, лише в сукупності 

локальні ринки сільськогосподарської продукції можуть забезпечити 

досягнення певного рівня продовольчої безпеки всієї країни, визначити умови 

відтворення аграрного виробництва та виявити статус країни як нетто-

експортера сільськогосподарської продукції за конкретною товарною 

позицією. Все наведене свідчить про доцільність використання системної 

методології, зокрема, прийомів системного аналізу в процесі ідентифікації 

цілей, завдань та інструментів державного регулювання локальних ринків 

сільськогосподарської продукції. 

В дисертації доведено необхідність застосування системного підходу до 

дослідження локальних ринків сільськогосподарської продукції як об’єкта 

державного регулювання та обґрунтовано методику цього процесу, що 

передбачає аналіз умов формування локальних ринків з позицій субстратного, 

функціонального й еволюційного аспектів, а також доповнюється прийомами 

порівняння ідеальної та фактичної якості зв’язків (для встановлення 
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дисфункцій) і забезпечення замкнутого інформаційного контуру (для 

виявлення суперечності у самоорганізації та розвитку).  

Використовуючи системну термінологію завдання даного дослідження 

в цілому конкретизовано за такими етапами: 1) встановити мету 

функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції та 

визначити критерії досягнення цієї мети; 2) ідентифікувати проблеми 

функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції, 

обґрунтувавши для цього відповідну методику; 3) з усього набору 

інструментів державного регулювання ринків відібрати ті, що стосуються 

встановленої проблеми (проблем); 4) порівняти альтернативні інструменти 

державного регулювання та управління з точки зору їх ефективності у 

розв’язанні виявлених проблем; 5) виявити межі ефективності обраних 

інструментів у випадку зміни зовнішнього середовища або переходу системи 

на якісно новий рівень розвитку. 

Розглянемо ці етапи більш докладно. Перший етап практично 

виконаний в теоретичній частині дослідження. На основі теоретичного 

розділу встановлено, що метою функціонування локальних ринків є 

зрівноваження попиту та пропозиції сільськогосподарської продукції, 

мінімізація трансакційних витрат та ризиків при взаємодії суб’єктів ринку, а 

також встановлення ефективного розподілу ренти – як різниці між ціною 

покупки продукції кінцевим споживачем та витратами виробництва цієї 

продукції сільськогосподарським виробником. Критеріями досягнення цієї 

мети слід вважати продовольчу безпеку країни та зростання прибутковості 

сільськогосподарського виробництва.  

Системний аналіз передбачає три аспекти дослідження системи – 

субстратний аспект, аспект функціонування та аспект розвитку. Приклавши 

загальну схему системного аналізу до системи управління локальними 

ринками сільськогосподарської продукції та врахувавши, що система 

управління складається з двох підсистем – керуючої та керованої, викладемо 

характеристику досліджуваної системи у формі відповідей на визначений 
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перелік питань. Цей перелік пропонується в якості методики системного 

аналізу галузевих локальних, регіональних чи національних ринків в 

контексті визначення доцільності, обсягів, мети, завдань та напрямів 

державного втручання в їх функціонування. 

Першим питанням, на яке потрібно дати відповідь, досліджуючи 

систему локальних ринків сільськогосподарської продукції, це визначення 

елементів, які входять до її складу. Характеристика системи з точки зору 

субстрату вимагає опису елементів системи, відносин, що між ними існують 

та зв’язків, в яких проявляються ці відносини. У складі керованої підсистеми 

такими елементами очевидно є сільськогосподарська продукція, що виступає 

предметом угод, та активи сфери обігу, які необхідні для здійснення реальних 

угод. Ці активи можуть бути згруповані за ознаками сфери застосування, а 

саме, активи торгових майданчиків, активи транспортної, логістичної, 

інформаційної інфраструктур та інфраструктури сфери контролю якості. 

Важливим активом, який має нематеріальну форму, але бере участь у 

функціонуванні локальних ринків та забезпечу зменшення трансакційних 

витрат ринкових угод, є соціальний капітал учасників цих угод. Питання про 

можливість впливу держави на соціальний капітал є досить спірним, залежить 

від трактування самої категорії соціального капіталу. Якщо вважати, що 

можливість впливати на соціальний капітал відсутня, то його краще 

розглядати як елемент зовнішнього середовища. Нематеріалізованими але 

важливими елементами системи локальних ринків сільськогосподарської 

продукції виступають ціни різних груп продукції, а також ціни використання 

активів сфери обігу. 

Безумовно, елементами системи є дійові особи – суб’єкти, що 

піддаються управлінському впливу або самі можуть здійснювати 

управлінський вплив. До складу керованої підсистеми включимо таких 

економічних суб’єктів: виробники сільськогосподарської продукції – 

господарства різних організаційно-правових форм; покупці продукції, які 

можуть бути декількох категорій: громадяни – кінцеві споживачі 
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сільськогосподарської продукції; переробні підприємства, що купують 

сировину у безпосередніх виробників та мають намір продати 

сільськогосподарську продукцію як продукти харчування після значної 

переробки чи незначної доробки (сортування, миття, пакування); 

посередники, що мають намір продати продукцію у більш віддалених 

регіонах без будь-якої переробки чи доробки; посередники, що мають намір 

продати продукцію після деякого періоду її зберігання у спеціальних 

сховищах, не змінюючи якість продукції. В результаті поєднання рішень всіх 

покупців та всіх продавців формуються такі елементи системи локальних 

ринків сільськогосподарської продукції як попит та пропозиція. 

Крім зазначених суб’єктів до складу елементів системи локальних 

ринків також відносяться інфраструктурні організації, що володіють 

спеціальними активами, які забезпечують обіг сільськогосподарської 

продукції: організації, що здійснюють перевірку якості продукції, 

транспортні підприємства, підприємства, що надають інформаційні послуги, 

послуги зі зберігання продукції, а також центральні пункти укладання угод, 

що володіють торговими майданчиками.  

При здійсненні угод між дійовими особами на локальних ринках 

сільськогосподарської продукції укладаються контракти – домовленості у 

письмовій чи усній формі. Контракт також необхідно розглядати як елемент 

системи локальних ринків. Елементом даної системи виступає також і 

держава: як власник активів суспільного використання (транспортної мережі, 

наприклад) та як арбітр, що контролює дотримання правил. Держава бере 

участь в організації угод та в забезпеченні самоорганізації системи локальних 

ринків. Держава може не тільки контролювати дотримання правил, але і 

встановлювати їх, виступаючи елементом зовнішнього середовища, про що 

йтиметься далі. 

Покупці як і продавці можуть виступати на локальних ринках як 

індивідуальні незалежні суб’єкти або у складі певних асоціацій. Останні 
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варто розглядати вже в якості елементів керуючої підсистеми, разом з 

органами державного, регіонального та місцевого управління.  

На основі даних офіційного сайту Міністерства аграрної політики та 

продовольства України було встановлено інституції, які функціонують на 

державному рівні, і які варто включити до складу системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції. Такими інституціями є: Міністерство 

аграрної політики та продовольства України, зокрема Департамент стратегії 

та економічного розвитку – як головний елемент керуючої підсистеми; 

Державна інспекція сільського господарства України (з грудня 2015 р. 

розпочато процедуру ліквідації інспекції), ДСБУ Аграрний фонд України (з 

грудня 2015 р. піднімається питання про ліквідацію установи) та 

ПАТ «Аграрний фонд» – в частині здійснення ними товарних закупок та 

інтервенцій; Державна служба України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів – в частині контролю якості 

сільськогосподарської продукції, що потрапляє в ринковий обіг. Важливе 

місце у формуванні системи локальних ринків сільськогосподарської 

продукції також займає Державна служба України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, в тій частині, що стосується процедури виділення 

територій для розбудови торгових майданчиків та інших елементів 

інфраструктури системи локальних ринків. На регіональному рівні 

елементами керуючої підсистеми системи локальних ринків виступають 

головні управління агропромислового розвитку областей, а також управління 

агропромислового розвитку у складі районних державних адміністрацій.  

В результаті аналізу положень про структурні підрозділи Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, в контексті розв’язання 

завдання вдосконалення організації локальних ринків сільськогосподарської 

продукції шляхом оптимізації державного впливу на систему цих ринків, 

було встановлено, що основним елементом керуючої підсистеми системи 

локальних ринків виступає саме Департамент стратегії та економічного 

розвитку. Елементами, які можуть сприймати управлінський вплив, є інші 
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державні інституції та безпосередні господарюючі суб’єкти: продавці, 

покупці, посередники та інфраструктурні організації – власники спеціальних 

активів у сфері обігу. Аналіз нормативних положень дозволяє вважати 

Департамент стратегії та економічного розвитку лише номінально найбільш 

важливим елементом керуючої підсистеми. Значення кожного елемента може 

бути встановлене після визначення зв’язків та відносин між ними. 

В межах першого питання також мають бути з’ясовані умовні межі 

досліджуваної системи, тобто встановлено, що варто розглядати як зовнішнє 

середовище відносно даної системи. Зовнішнім відносно системи локальних 

ринків сільськогосподарської продукції будемо вважати середовище, що 

формується існуючими правовими нормами, відповідними актами 

державного та регіонального рівнів, затвердженими державними та 

регіональними програмами розвитку аграрного сектору, такими як «Єдина 

комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та 

сільських територій в Україні на 2015–2020 роки» [48]. В контексті даного 

дослідження на особливу увагу заслуговує розділ 6 зазначеної стратегії: 

«Стратегічний пріоритет 6. Розвиток агропродовольчих ланцюгів доданої 

вартості», в якому розглядається розвиток виробничої, складської, 

переробної, транспортної інфраструктури та логістики агроринків.  

В Україні існує низка спеціальних законів, метою яких є інституціо-

налізація відносин між державою та іншими суб’єктами сектору 

агропромислового виробництва, зокрема у сфері функціонування ринків 

сільськогосподарської продукції. Один з таких законів «Про основні засади 

державної аграрної політики на період до 2015 року» [120] фактично 

припинив свою легітимність. Наразі чинними залишаються закони «Про 

державну підтримку сільського господарства України» [109] та «Про оптові 

ринки сільськогосподарської продукції» [119]. Розроблено проект закону 

«Про локальні агропродовольчі ринки» [116]. Крім нормативно-правових 

актів, зовнішнє середовище системи локальних ринків сільськогосподарської 

продукції також визначається ціновою динамікою світового та національного 
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аграрного ринків, станом фінансових ринків та генеральним планом розвитку 

відповідних територій. Склад елементів внутрішнього та зовнішнього 

середовища системи локальних ринків сільськогосподарської продукції 

відображено в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Елементи внутрішнього та зовнішнього середовища системи  

локальних ринків сільськогосподарської продукції 

Елементи внутрішнього  
середовища 

Елементи зовнішнього 
середовища 

Матеріалізовані: 
Сільськогосподарська продукція 
Активи сфери обігу 
Попит 
Пропозиція 
Контракт 

Нематеріалізовані: 
Послуги активів сфери обігу 
Ціни сільськогосподарської продукції 
Ціни використання активів сфери обігу 
Соціальний капітал учасників угод 

Елементи керованої підсистеми – суб’єкти, що 
сприймають управлінський вплив  :  

Продавці – виробники 
Покупці – кінцеві споживачі  
Покупці – переробні підприємства, 
Покупці – посередники, що здійснюють перепродаж 
після тимчасового зберігання 
Покупці – посередники, що здійснюють перепродаж 
після переміщення продукції  
Інфраструктурні організації – транспортні, зберігачі, 
контролери якості, інформаційні 

Елементи керуючої підсистеми – суб’єкти, що 
здійснюють управлінський вплив: 

Міністерство аграрної політики та продовольства 
України  Департамент стратегії та економічного 
розвитку, 
Державна інспекція сільського господарства України 
ДСБУ Аграрний фонд України 
ПАТ «Аграрний фонд» 
Державна служба з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту прав споживачів 
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба 
Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру  
Головні управління агропромислового розвитку 
областей 
Управління агропромислового розвитку у складі 
районних державних адміністрацій 
Асоціації продавців 
Асоціації покупців 

Закони України:  
«Про основні засади 
державної аграрної політики 
на період  
до 2020 року», 
«Про державну підтримку 
сільського господарства 
України»,  
«Про оптові ринки 
сільськогосподарської 
продукції». 

Інші нормативні акти: 
«Єдина комплексна стратегія 
та план дій розвитку 
сільського господарства та 
сільських територій в 
Україні на 2015–2020 роки»  
Генеральні плани розвитку 
територій, 

Незалежні чинники ринкової 
кон’юнктури: 

Цінова динаміка світового  
та національного аграрних 
ринків  
Кон’юнктура фінансових 
ринків 

 

Джерело: власні дослідження. 
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Друге питання дослідження системи локальних ринків стосується 

характеристики відносин та зв’язків між виявленими елементами системи. 

Між елементами системи існують відносини конкуренції (між суб’єктами-

покупцями та між суб’єктами-продавцями), купівлі-продажу (між суб’єктами 

стосовно сільськогосподарської продукції чи послуг спеціальних активів), 

відносини розподілу (між суб’єктами стосовно розміру винагороди), 

відносини приналежності (між суб’єктами та іншими знеособленими 

елементами системи – активами та продукцією), відносини відповідності 

обсягів (між попитом та пропозицією при формуванні ціни), відносини 

узгодження та координації (у складі асоціацій), відносини регулювання та 

контролю (між державними інституціями та іншими суб’єктами). Зв’язки 

реалізуються у матеріально-речовій формі, у формі нематеріальних послуг, 

що супроводжують рух матеріально-речової субстанції, у формі руху 

грошових засобів та руху інформації, а також у формі примусу, який можуть 

реалізувати виключно органи державної влади. 

На цьому етапі аналізу необхідно з’ясувати, чи має Департамент 

стратегії та економічного розвитку зв’язки (у будь-якій з наведених форм) з 

елементами системи, що сприймають управлінський вплив. Як випливає з 

Положення про Департамент [101], найбільш важливі його завдання пов’язані 

з забезпеченням інших органів державного управління інформацією для 

прийняття рішень, зокрема, підготовка проектів нормативно-правових актів, 

розробка пропозицій щодо напрямків розвитку АПК та запровадження 

механізмів розвитку аграрної економіки, забезпечення методичної єдності у 

прогнозуванні розвитку галузей, аналіз статистичних показників, проведення 

моніторингів цін, складання балансів попиту та пропозиції, підготовка 

аналітичних матеріалів тощо. Найбільш дієві регулюючі заходи 

використовуються Департаментом у сфері метрології та стандартизації, а 

також у сфері державних закупівель. 

Відповідно до п. 3.1.70. Департамент виступає продавцем чи покупцем 

сільськогосподарської продукції від імені держави та за рахунок державних 
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коштів, організовуючи та здійснюючи державні закупівлі, а також відповідно 

до п. 3.1.27. забезпечує визначення та затвердження інтервенційних цін на 

окремі види сільськогосподарської продукції. Таким чином, можна 

стверджувати, що Департамент виступає суб’єктом фінансових відносин, 

тобто має зв’язки з економічними суб’єктами аграрного ринку у формі руху 

грошових засобів, а також має зв’язки у матеріально-речовій формі чи у 

формі руху нематеріальних послуг. Водночас, ці зв’язки реалізуються 

Департаментом на рівні національного ринку сільськогосподарської 

продукції в цілому і переважно стосуються організованого біржового ринку, 

на якому угоди укладаються за відсутності реального предмету цих угод. 

Відмінність локальних ринків полягає якраз у здійсненні у певному місці 

конкретних угод з реальним товаром. При чому для реалізації цих угод 

потрібні цілком реальні інфраструктурні активи.  

Відносно розвитку інфраструктури ринків сільськогосподарської 

продукції повноваження Департаменту викладені в Положенні у декількох 

пунктах: 

3.1.49) бере участь в заходах щодо організації залучення міжнародної 

технічної допомоги, що надається з метою формування та розвитку аграрного 

ринку; 

3.1.50) готує пропозиції щодо розробки та здійснення заходів стосовно 

розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема мережі оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, мережі сховищ для зберігання овочів, 

картоплі, фруктів та інших інфраструктурних формувань аграрного ринку; 

3.1.51) здійснює контроль за діяльністю оптових ринків 

сільськогосподарської продукції; 

а також: 

3.1.44) забезпечує в межах своїх повноважень проведення моніторингу 

внутрішнього і зовнішнього аграрного і продовольчого ринку, створює і 

забезпечує постійне функціонування системи інформаційного забезпечення 

діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції [101].  
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З наведеного видно, що департамент не має у своєму розпорядженні 

фінансових ресурсів для розбудови мережі локальних ринків, не володіє 

спеціальними активами, які необхідні для організації ринкової 

інфраструктури, а спрямовує свою діяльність переважно на формування звітів 

про існуючий стан та пропозицій щодо можливих заходів. 

З усіх дійових осіб, що є елементами системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції найбільший регулюючий вплив з боку 

Департаменту здійснюється на установи та організації метрологічної служби 

та служби стандартизації міністерства, починаючи від Плану робіт із 

стандартизації, закінчуючи здійсненням сервісного обслуговування та 

проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки. 

Натомість, Департамент практично не має зв’язків з органами влади на 

місцях. В Положенні зазначено лише, що Департамент в межах своїх 

повноважень «…взаємодіє з … органами управління місцевого та 

регіонального самоврядування» [101]. Форми такої взаємодії в Положенні не 

визначені. 

Серед інших форм впливу Департаменту на систему локальних ринків 

сільськогосподарської продукції розглянемо відносини контролю та примусу. 

Заходи контролю Департаменту обмежуються 5 пунктами, які описуються 

загальними фразами без конкретизації реальних дій, які можуть бути вжиті за 

результатами контролю. Іншими словами, Департамент не має повноважень 

щодо винесення ухвал про притягнення до відповідальності суб’єктів, які за 

результатами контрольних заходів виявилися порушниками, тобто не має 

адміністративних інструментів для здійснення управління. Вище встановлено, 

що Департамент також не має економічних важелів управлінського впливу на 

суб’єктів ринку (за винятком організації сфери стандартизації та метрології), і 

реально може впливати лише на ціни національного ринку. 

Зауважимо, що не варто повністю ігнорувати цінову ситуацію, що 

складається на національному ринку під впливом заходів, які реалізує 

Департамент. Ціни, що складаються на національному аграрному ринку, 
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звичайно, виступають орієнтиром для системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції, тому мають враховуватися як елемент 

зовнішнього середовища.  

Таким чином, як елемент керуючої підсистеми, Департамент стратегії 

та економічного розвитку здійснює регулюючий вплив на ціни національного 

аграрного ринку, що опосередковано впливають на ціни локальних ринків; 

його контроль різних сфер діяльності суб’єктів аграрного ринку зводиться до 

констатації їх стану; адміністративний вплив на інших суб’єктів системи 

локальних ринків практично відсутній. Крім того, у своїй роботі Департамент 

не використовує такий важливий на сучасному етапі розвитку українського 

аграрного сектора інструмент як державне програмування.  

Третє питання стосується функціонування системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції. Аспект функціонування системи 

розкривається через встановлення місця, ролі та функцій елементів в системі, 

а також висвітлення якості зв’язків. Це дозволяє охарактеризувати систему в 

термінах стійкості, рівноваги, гомеостазу та самоорганізації. Оскільки ми 

розглядаємо відносини між економічними суб’єктами, використовуючи 

патерн ринку, то основними їх функціями є функції покупця чи продавця. 

Розглянемо ці функції, використовуючи принцип протиставлення ідеального 

варіанту (як має бути) та можливих дисфункцій (як може бути і чому). 

Основна функція продавця полягає у представленні на ринку своєї 

продукції. Недосконале виконання функцій продавця проявляється через 

низьку товарність виробництва сільськогосподарської продукції, 

неспроможність сформувати товарні партії однорідної за якістю продукції, а 

також через несприйняття суб’єктом ризику. Так «вада» функцій продавця, з 

одного боку, зумовлює недосконале функціонування всього локального 

ринку, а з іншого – сама є результатом таких проблем в організації ринкової 

системи як значна віддаленість пунктів укладання угод від ареалів 

виробництва, недоступність (висока вартість для окремого дрібного 

виробника) транспортних послуг, послуг зі зберігання продукції, висока 
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волатильність цін, а також неусталеність або відсутність інформації про 

прийнятні стандарти якості сільськогосподарської продукції в межах даного 

ринкового ареалу.  

Функція покупця полягає у придбанні продукції, представленої на 

ринку. Покупець неспроможний виконати свою функцію на ринку, якщо має 

низьку платоспроможність та (або) проявляє недовіру до якості продукції. 

Небажання покупця платити справедливу ціну за високоякісний товар через 

відсутність впевненості у цій якості призводить до руйнування всіх ринкових 

угод з товарами високої якості та витіснення їх низькоякісними. Друга 

причина небажання покупця платити справедливу ціну може бути проявом 

його ринкової влади: коли у продавця відсутні альтернативні варіанти 

реалізації продукції, покупець може змусити його погодитися на будь-яку, в 

т. ч. занижену,  ціну. В першому випадку покупець не може виконати свою 

функцію через недосконале інформаційне забезпечення локального ринку, а в 

другому – через недостатню конкурентність представлення попиту в ареалі 

виробництва продукції внаслідок значної віддаленості пунктів укладання  

ринкових угод. 

Згідно з класичною тезою будь-який ринок здатен забезпечити 

рівновагу між попитом та пропозицією за умови гнучкої ціни. Отже, за 

відсутності фіксованих цін локальні ринки завжди прямуватимуть до 

рівноважного стану, а у випадку відхилення від нього, якщо сформувався 

дефіцит чи надлишок продукції, покупці чи продавці, конкуруючи між собою 

забезпечать повернення до рівноваги шляхом зміни ціни. Негнучкість (або, 

навпаки, надмірна гнучкість) ринкових цін фактично означає їх 

неспроможність виконати функцію зрівноваження попиту та пропозиції.  

Фактором, що зумовлює негнучкість ціни та заважає зрівноваженню 

попиту та пропозиції на ринках є втрата економічної незалежності 

господарюючих суб’єктів, що виконують функції продавця або (та) покупця.  

Це може статися в результаті надмірного втручання держави у 

функціонування ринку, а також внаслідок формування монопольних чи 
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монопсонічних утворень, які об’єднують окремих продавців чи покупців в 

асоціації (картелі). Характер прояву ринкової влади відрізнятиметься на 

відцентровому та доцентровому ринках. Так у випадку відцентрового ринку, 

коли угоди з сільськогосподарською продукцією укладаються в місцях її 

виробництва, має місце монопсонічна влада. Якщо виробник не має 

необхідних активів для розподілу своєї продукції та доставки її до місця 

конкурентного попиту, він змушений укласти угоду з єдиним покупцем – 

монопсоністом, який заїхав до нього, і, відповідно, погодитися на єдину ціну, 

що запропонує монопсоніст. У випадку доцентрового ринку може мати місце 

монопольна влада, якщо доступ продавців на ринок обмежений формальними 

чи неформальними бар’єрами, а існуючі продавці утворили змову відносно 

ціни. Таким чином, недостатня конкурентність середовища внаслідок 

сепарації ринкового простору робить ціни негнучкими, перешкоджає 

ефективному функціонуванню локального ринку. 

Надмірна волатильність цін також заважає зрівноваженню попиту та 

пропозиції та породжує значні ризики, які ускладнюють виконання основних 

функцій, притаманних покупцю та продавцю. Серед факторів, що можуть 

виступати причиною надмірної волатильності цін на сільськогосподарську 

продукції, увагу варто зосередити на тих, які по-перше, мають відношення 

саме до процесу реалізації сільськогосподарської продукції, по-друге, можуть 

бути виміряні, по-третє, можуть бути скориговані завдяки певним 

управлінським заходам без руйнації ринкової системи в цілому. До таких 

чинників віднесемо нестійкість структури каналів розподілу 

сільськогосподарської продукції та якісну неоднорідність 

сільськогосподарської продукції. Неспроможність ціни виконувати свої 

функції через надмірну волатильність робить локальні ринки нестійкими та 

неефективними. Зменшення волатильності цін можливе на основі 

вдосконалення інформаційного забезпечення та запровадження контрактації у 

сфері реалізації сільськогосподарської продукції. 
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Як бачимо, дисфункції у виконанні функцій основних елементів 

системи локальних ринків – продавця, покупця та ринкової ціни – викликані 

недосконалим виконанням функцій допоміжних (інфраструктурних) 

учасників ринку. Функції суб’єктів, що належать до ринкової інфраструктури, 

полягають у наданні відповідних послуг у достатньому обсязі, що дозволяє 

утримувати ціни на ці послуги на помірному рівні та забезпечити потреби 

продавців та покупців сільськогосподарської продукції у цих послугах.  

Для цього інфраструктурні суб’єкти повинні мати в достатньому обсязі 

відповідні активи: транспортні організації повинні мати транспортні засоби 

різної вантажопідйомності, з охолоджуючими агентами (для продукції 

тваринництва), захищені від вологи (для продукції рослинництва) тощо; 

організації, що зберігають сільськогосподарську продукцію повинні мати 

відповідні сховища для зернових, для фруктів та овочів; організації, що 

перевіряють якість продукції повинні мати необхідні вимірювальні засоби та 

бути сертифікованими Департаментом стратегії та економічного розвитку; 

інформаційні агенції повинні володіти різноманітними  медіа-засобами – 

друкованими та інтернет-виданнями; посередницькі агенти можуть 

виконувати свою функцію, якщо мають високорозвинені підприємницькі 

здібності та готовність приймати на себе ризики. 

Недостатня пропозиція послуг спеціальних активів зумовлює надмірне 

зростання ціни на них, робить віддалені ринки недоступними для виробника, 

а ситуацію на цих ринках – менш конкурентною. Недосконале 

функціонування організацій, що мають забезпечувати учасників локальних 

ринків інформацією, відсутність надійних інформаційних джерел спричиняє 

недостатню інформованість учасників ринку, в першу чергу, стосовно ціни у 

інших місцях укладання угод. Так, знаючи про більш вигідні ціни в іншому 

місці, суб’єкт може відмовитися від поганої угоди, уникнути впливу ринкової 

влади, здобути потрібні активи та реалізувати (чи придбати) продукцію в 

іншому місці, тим самим, збільшивши конкурентність ринкового середовища. 

Крім інформації про ціни не менш важливою є інформація про якість 
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продукції, про запити споживачів та їх спроможність оплатити якісний товар. 

Про патології, які породжує недостатність такої інформації, йшлося вище. 

Але надійні джерела інформації потрібні також і представникам органів влади 

для прийняття ефективних управлінських рішень. Це виводить нас на 

необхідність організації регулярних моніторингів ситуації на всіх ринках, для 

яких можна організувати статистичні спостереження та на формування 

відповідної бази даних, методів їх обробки та форм подачі аналітичної 

інформації різним користувачам. 

Функція ринкового суб’єкта, що є власником спеціального активу 

сфери обігу – торгового майданчика, полягає у формуванні конкурентного 

середовища в межах майданчика за рахунок залучення достатньої кількості 

продавців та покупців. Ця функція добре виконується, якщо велика кількість 

покупців та продавців знаходяться на комфортній відстані від торгового 

майданчика, і в ареалі локального рику навколо даного майданчика 

функціонує розвинена транспортна мережа. Ці умови об’єднаємо поняттям 

«оптимальне розташування майданчика». Крім того, важливо, щоб  учасники 

були поінформовані про існування цього майданчика та згодом між ними 

склалися стійкі партнерські відносини. Формуванню таких відносин сприяє 

соціальний капітал учасників угод, в тому числі організації, яка є власником 

торгового майданчика, та доступність і прозорість інформації про умови 

продажу, ціни, вимоги до якості продукції, засоби підтвердження якості в 

межах даного майданчика. Необхідною умовою для формування стійких 

зв’язків між учасниками угод також є досконале правове середовище, що 

унеможливлює зловживання ринковою владою, не підштовхує ринкових 

агентів до утворення тіньових схем реалізації сільськогосподарської 

продукції, гарантує захист законних прав господарських агентів. 

Зазначимо, що вкладаючи кошти у спеціальні активи, інфраструктурні 

суб’єкти прагнуть отримати на них певну віддачу. Висока питома вага 

доходів посередницьких та інфраструктурних елементів у цінах реалізації 

сільськогосподарської продукції може бути зумовлена як їхнім зловживанням 



161 
 

монопольною владою за умови недостатньої конкурентності ринкового 

середовища, так і власне високими витратами на утримання спеціальних 

активів. Недостатній попит на їх послуги не дозволяє їм отримувати 

позитивну віддачу від масштабу та розширювати обсяги пропозиції послуг з 

одночасним зменшенням витрат на одиницю та зменшенням ціни послуги.  

Якщо обстоювати принципи ринкової економіки, то державне 

втручання у відносини розподілу з метою виправлення патологічно високої 

питомої ваги доходів посередницьких та інфраструктурних суб’єктів доцільне 

лише якщо мова йде виключно про наслідки зловживання монопольною 

владою власників спеціальних активів. В іншому випадку, коли ці суб’єкти 

просто не можуть знизити ціну на свої послуги, тому що їх діяльність 

пов’язана з ризиком і вони не отримують позитивну віддачу від масштабу, 

державне втручання у розподіл доходів непотрібне і навіть шкідливе. Тут 

мова може йти про стимулювання формування утворень типу місцевих 

кластерів, коли обсяги діяльності його учасників взаємозумовлені та 

визначають обсяги вкладень у спеціальні активи обох сфер, як  виробництва 

так і реалізації. 

Оптимізуючи державне регулювання системи локальних ринків ми 

стикаємося зі складною проблемою вибору критерію, що дозволить 

діагностувати саме зловживання посередницькими та інфраструктурними 

організаціями їх ринковою владою на макрорівні та формування методики 

виявлення таких зловживань не відносно окремого суб’єкта зловживання, не 

за поданням «потерпілих» контрагентів (це можливе лише стосовно 

переробного підприємства – при прямих закупках), а за характеристиками 

сукупності ринкових угод. 

Повертаючись до поняття «оптимальне розташування торгового 

майданчика» зауважимо, що в даному контексті важливого значення набуває  

забезпечення компліментарності розвитку ринкової, транспортної та 

комунальної інфраструктур. Як зазначалося вище, торгові майданчики мають 

розташовуватися на оптимальній відстані від виробників та покупців, так аби 
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формувалося конкурентне середовище серед тих і інших. Але розбудова 

мережі закладів оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією 

передбачає не тільки встановлення таких місць та виділення відповідних 

земельних ділянок, але і підведення необхідних комунікацій (електроенергія, 

водопостачання та водовідведення, телекомунікації тощо), під’їзних шляхів, 

організацію маршрутів громадського транспорту тощо. Вирішення такої 

проблеми неможливе без участі державних установ, таких як  Державна 

служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також 

регіональних органів влади, які займаються розробкою та реалізацією 

генеральних планів розвитку території. Оскільки розв’язання такої проблеми 

передбачає вирішення комплексу взаємопов’язаних питань, перелік яких 

може бути типовим в кожному регіоні, доцільно застосовувати заходи 

програмного характеру, тобто розробляти та реалізовувати всі заходи в межах 

спеціальної Державної програми розбудови системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції.  

Четверте питання методики дослідження системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції стосується її розвитку. Аспект розвитку 

передбачає виявлення внутрішніх суперечностей системи та дослідження 

таких її станів як зростання, еволюція, розвиток.  

Ознакою розвитку системи локальних ринків сільськогосподарської 

продукції будемо вважати зростання обсягів угод, укладених в конкурентних 

умовах, при одночасному зменшенні волатильності цін і зростанні рівнів 

ефективності господарської діяльності безпосередніх виробників 

сільськогосподарської продукції та задоволення потреб її споживачів. Явища 

та процеси, що заперечують досягнення зазначених орієнтирів 

розглядатимуться як суперечності розвитку системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції. 

В першу чергу розглянемо таку проблему як мінливість цін, значну 

амплітуду їх коливань протягом визначного проміжку часу. Волатильність 

цін породжує ризики неотримання очікуваного доходу (для виробника) чи 
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бажаного обсягу продукції за визначену суму коштів (для споживача). 

Неприйняття ризиків зумовлює перевагу менших але гарантованих доходів 

для сільськогосподарських товаровиробників або збільшення обсягів 

покупок, формування ажіотажного попиту при найменшому натяку про 

можливе зростання цін. Така поведінка продавців та споживачів знижує 

конкурентність ринкового середовища і зменшує залежність між ціною 

сільськогосподарської продукції, її пропозицією та попитом на неї. В 

подальшому це унеможливлює прогнозування цін і формує їх сприйняття 

всіма учасниками ринку як нестійких, надмірно волатильних, і далі – по колу. 

Очевидно, така ситуація зумовлює розвиток ринків за принципом «йти в 

рознос» та їх подальшу руйнацію як структуроутворюючого елемента всієї 

національної економіки. Найбільш важливим завданням державного 

регулювання в даному контексті вбачається забезпечення прогнозованості 

ринкових цін, зміцнення довіри до таких прогнозів та створення умов для 

зменшення амплітуди цінових коливань на ринках сільськогосподарської 

продукції. 

Друга суперечність розвитку системи локальних ринків полягає у 

гальмуванні розвитку економічного потенціалу інфраструктурних організацій 

через відсутність достатнього попиту на їх послуги. Як зазначалося вище, 

висока вартість послуг інфраструктурних організацій (транспортних 

підприємств, сховищ сільськогосподарської продукції, організацій зі 

сертифікації, торгових майданчиків тощо) зумовлена витратами на придбання 

та утримання спеціальних активів. Знизити вартість послуг таких організацій 

можна було б за рахунок ефекту масштабу при розширенні обсягів діяльності 

окремої організації або за рахунок оптимізації управління активами в умовах 

конкуренції між ними при збільшенні кількості таких організацій. Але і те, й 

інше не реалізується, через низьку платоспроможність виробників 

сільськогосподарської продукції, які є основними замовниками відповідних 

послуг інфраструктурних організацій. Неспроможність виробників ефективно 

реалізувати сільськогосподарську продукцію гальмує розвиток сфери її 
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виробництва, що не стимулює розвиток інфраструктурного компонента 

ринку. І знову коло замкнулося. Як відомо, проблему розвитку неможливо 

розв’язати на тому ж рівні, на якому вона утворилася. Єдиним можливим 

вирішенням може бути відповідний державний регулюючий вплив у формі 

Державної комплексної програми розбудови системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції з урахуванням розвитку інфраструктурного 

компонента. 

Системний аналіз дозволяє побачити ще одну суперечність розвитку 

системи локальних ринків сільськогосподарської продукції. Сукупність 

економічних агентів разом із зв’язками між ними лише тоді перетвориться на 

систему, коли у цих суб’єктів сформуються спільні стратегічні цілі. Вони 

мають стосуватися в першу чергу економічної, екологічної та соціальної 

безпеки ринкового простору, що проявляється у забезпеченні продовольчої 

безпеки населення території, відтворенні природно-ресурсного потенціалу 

території та сталого розвитку аграрного сектору. Допоки такі спільні цілі не 

сформовані, стійкість системи локальних ринків сільськогосподарської 

продукції перебуватиме під загрозою. Самоорганізацію системи можуть 

забезпечити зворотні зв’язки між суб’єктами, коли економічні рішення 

стосовно розподілу в кожному циклі приймаються з урахуванням результатів 

діяльності всіх суб’єктів на попередньому циклі. Іншими словами, організації, 

що забезпечують реалізацію сільськогосподарської продукції мають 

відчувати, що їх економічний потенціал напряму пов’язаний з потенціалом 

сфери виробництва. Відповідно, розподіл доходів має забезпечувати 

пропорційне відтворення обох сфер. 

Попереднім дослідженням таких зворотних зв’язків між суб’єктами 

системи локальних ринків сільськогосподарської продукції не було виявлено. 

На нашу думку, формування таких зв’язків можливе на основі розвитку 

довгострокової контрактації у сфері реалізації сільськогосподарської 

продукції, за умови зміцнення соціального капіталу учасників ринкових угод, 

але при збереженні конкурентності середовища. 



165 
 

Таким чином, в процесі дослідження сформовано методику аналізу 

системи локальних ринків сільськогосподарської продукції (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Методичний зміст дослідження системи  

локальних ринків сільськогосподарської продукції 
Джерело: власні дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛЬНИЙ РИНОК 

Елементи зовнішнього середовища: 
 

 закони України та інші нормативно-

правові акти; 

 незалежні чинники ринкової 

кон’юнктури. 

Елементи внутрішнього середовища: 

 матеріалізовані та не матеріалізовані 

елементи; 

 елементи керованої підсистеми – суб’єкти, 

що сприймають управлінський вплив; 

 елементи керуючої підсистеми – суб’єкти, 

що здійснюють управлінський вплив. 

Визначення елементів, які входять до складу системи 

локальних ринків сільськогосподарської продукції 
1етап 

 

 

 

 

 

Між елементами системи існують відносини: 

 конкуренції (між суб’єктами-покупцями та між суб’єктами-продавцями); 

 купівлі-продажу (між суб’єктами стосовно с.-г. продукції чи послуг спеціальних 

активів); 

 розподілу (між суб’єктами стосовно розміру винагороди); 

 приналежності (між суб’єктами та іншими знеособленими елементами системи – 

активами та продукцією); 

 відповідності обсягів (між попитом та пропозицією при формуванні ціни); 

 узгодження та координації (у складі асоціацій); 

 регулювання та контролю (між державними інституціями та іншими суб’єктами). 

Функціонування системи локальних ринків  

встановлення місця, ролі та функцій елементів в системі,  

а також висвітлення якості зв’язків 

3 етап 

Суперечності розвитку системи локальних ринків  

 

 

 

Розвиток системи локальних ринків  
виявлення внутрішніх суперечностей системи та 

дослідження таких її станів як зростання, еволюція, розвиток 

 

4 етап 

1) Проблема мінливості цін, значна амплітуда їх коливань протягом визначного 

проміжку часу. Волатильність цін породжує ризики неотримання очікуваного доходу 

(для виробника) чи бажаного обсягу продукції за визначену суму коштів (для  

споживача); 

2) Гальмування розвитку економічного потенціалу інфраструктурних організацій через 

відсутність достатнього попиту на їх послуги; 

3) Різновекторність стратегічних цілей економічних агентів. 

 

Характеристика відносин та зв’язків між виявленими 

елементами 
2 етап 
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Запропоноване покрокове дослідження об’єкту як системи дозволило 

чітко визначити її склад, в т.ч. матеріалізовані та нематеріалізовані елементи, 

керовані елементи та елементи, що не піддаються управлінському впливу з 

боку органів влади, виділити зв’язки між цими елементами. Застосування 

прийому протиставлення «як має бути» і «як може бути» дозволило 

передбачити можливі дисфункції у функціонуванні окремих елементів 

системи локальних ринків,  що зумовлюють вади всієї системи, а також 

встановити їх причини. Вивчення системи ринків в контексті її розвитку, а 

саме – зосередження на суперечностях розвитку,  дозволило побачити 

проблеми у самоорганізації системи ринків, що можуть призвести до руйнації 

економічних потенціалів учасників ринку, їх неспроможності виконувати 

основні функції. 

 

 

3.2.  Ефективність державного регулювання локальних ринків 

сільськогосподарської продукції та удосконалення  

їх інформаційної  інфраструктури  

 

Виявлені в п. 3.1 суперечності визначають основні напрями державного 

регулюючого впливу на розвиток системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції. По-перше, заходи державного регулювання 

можуть реалізовуватися шляхом примусу окремих суб’єктів спрямовувати 

функціонування системи у бік її більш стійкого функціонування. Інший 

напрям передбачає стимулювання державою формування зворотних зв’язків, 

які забезпечать самоорганізацію системи. Обираючи заходи державного 

регулювання слід усвідомлювати, що економічні агенти залишаються 

незалежними господарюючими суб’єктами і держава, в більшості випадків, 

не може наказувати що, як і для кого робити. В контексті даного дослідження 

можливо обрати лише заходи, які будуть позитивно сприйматися 

незалежними суб’єктами.  
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Систематизований перелік регулюючих заходів, спрямованих на 

подолання дисфункцій у розвитку системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції, наведений в додатку Є. Обґрунтування 

змісту державної підтримки у сфері функціонування локальних ринків 

сільськогосподарської продукції представлено на рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2. Обґрунтування змісту державної підтримки у сфері 

функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції 

Джерело: власні дослідження. 

 

Відтак:  

1) для кращого задоволення потреб споживачів, для попередження 

руйнації ринків товарів гарної якості необхідне вдосконалення системи 

Методична платформа оцінки суспільної ефективності  

заходів державної підтримки: 

 пріоритетність ринкового саморегулювання 

 досягнення збалансованості державного бюджету при фінансуванні програм розвитку 

ринкової інфраструктури 

 використання програмних інструментів регулювання та стимулювання 

довгострокових відносин між суб’єктами ринку 

Ефект 

 

Регулюючі заходи: 

 

 
Сприяння підвищенню якісної однорідності продукції в межах товарних партій  

та збільшенню їх розмірів  

 
Інформаційне забезпечення учасників ринкових угод щодо параметрів якості 

продукції та цін  

 
Сприяння довгостроковим договірним відносинам та контрактації  

 
Розробка генпланів розвитку територій,створення заготівельних терміналів  

 
Реформування керуючої підсистеми, оптимізація  зв’язків між національним  

та регіональним рівнями управління  

 
Стимулювання створення асоціацій сільськогосподарських товаровиробників  

та кооперативів 

Ефективне функціонування локальних ринків 

сільськогосподарської продукції 

Забезпечення продовольчої безпеки та збереження потенціалу 

сільськогосподарського виробництва 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 
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сертифікації та контролю якості продукції, покращення інформованості 

покупців, розбудова інфраструктури ринків, а також заходи щодо підвищення 

якісної однорідності продукції в межах товарних партій;  

2) для підвищення ефективності реалізації сільськогосподарської 

продукції її безпосередніми виробниками необхідне їх стимулювання до 

формування крупних товарних партій однорідної за якістю продукції, 

інформування про вимоги до якості та про запити споживачів, а також 

розвиток транспортної інфраструктури, наближення пунктів конкурентного 

укладання угод до виробників;  

3) для зниження волатильності цін необхідні заходи у напрямі сприяння 

довгострокової контрактації та покращення інформаційного забезпечення 

учасників ринкових угод;  

4) для комплексного вирішення проблеми розбудови інфраструктурного 

компонента системи ринків, розширення мережі торгових майданчиків 

необхідна реалізація заходів програмного характеру, розробка генпланів 

розвитку територій, стимулювання створення спеціалізованих заготівельних 

терміналів для формування однорідних оптових партій продукції;  

5) для запобігання зловживанням ринковою владою, протидії змові між 

посередниками та подолання бар’єрів, що перешкоджають виходу 

безпосередніх виробників на ринки сільськогосподарської продукції 

необхідне стимулювання створення асоціацій сільськогосподарських 

виробників та утворень кооперативного типу, що протиставлятимуть свою 

монопольну владу монопсонічній владі посередників;  

6) для підвищення ефективності всього комплексу державних 

регулюючих заходів необхідне реформування керуючої підсистеми системи 

локальних ринків сільськогосподарської продукції, запровадження 

державного програмування, оптимізація зв’язків між національним та 

регіональним рівнями регулювання даної сфери, покращення інформаційного 

забезпечення процесів розробки та реалізації управлінських заходів. 
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Важливим прикладним результатом застосування методики, 

запропонованої в п. 3.1, має стати вихід на сукупність показників, 

статистична обробка яких дає можливість оцінити ефективність державного 

управлінського впливу на основних суб’єктів системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції. Йдеться про показники очікуваних 

результатів, цільові індикатори та кількісну оцінку управлінських заходів. 

Іншим прикладним результатом застосування методики є вихід на ефективні 

форми і заходи управлінського впливу, спрямовані на покращення 

функціонування та забезпечення зрівноваженого розвитку системи локальних 

ринків сільськогосподарської продукції.  

Індикаторами ефективного функціонування локальних ринків 

сільськогосподарської продукції, що стосуються підвищення її якості, 

кращого задоволення потреб споживачів, запобігання руйнації ринків 

високоякісної продукції, витіснення її неякісною, збереження довіри покупців 

до продавців відповідної продукції, слід вважати:  

1) зростання середніх цін закупівлі сільськогосподарської продукції 

переробними підприємствами (без урахування впливу державних дотацій), 

яке зумовлене підвищенням якості сировини;  

2) зменшення різниці між цінами сільськогосподарської продукції, 

переважно, плодоовочевої, готової до споживання у непереробленому вигляді 

у роздрібній мережі (у супермаркетах) та цін реалізації продукції її 

виробниками;  

3) збільшення кількості фахівців (випускників ВНЗ) за спеціальністю 

«організація заготівель та товарознавство сільськогосподарської продукції», 

працевлаштованих відповідно до фаху. 

Індикатором підвищення ефективності реалізації сільськогоспо-

дарської продукції  її безпосередніми виробниками безумовно є рівень їх 

рентабельності. Але показниками ефективності реалізації, значення яких 

формуються виключно на локальних ринках, слід вважати:  
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1) зменшення питомої імпортованої плодоовочевої продукції, 

представленої на локальних ринкових майданчиках;  

2) зростання питомої ваги таких каналів реалізації продукції 

сільськогосподарськими підприємствами як «переробним підприємствам» та 

«на ринках, через власні магазини, ларьки, палатки»;  

3) зменшення питомої ваги транспортних витрат у структурі ціни 

реалізації сільськогосподарської продукції на локальних торговельних 

майданчиках. 

Індикаторами, що характеризують сферу ціноутворення на 

сільськогосподарську продукцію, відображають ступінь прогнозованості цін 

та можливість прийняття виробниками та споживачами 

сільськогосподарської продукції ефективних рішень на основі аналізу їх 

динаміки, є:  

1) зниження коефіцієнту варіації ціни кожної товарної групи (позиції) 

за визначений проміжок часу (тиждень, місяць) в межах одного локального 

торгового майданчика або варіації середніх цін за період за всім локальними 

торговими майданчиками;  

2) зростання питомої ваги сільськогосподарської продукції, 

реалізованої на умовах строкових контрактів між безпосередніми 

виробниками та оптовими покупцями, такими як переробні підприємства, 

мережі супермаркетів, організації сфери громадського харчування тощо;  

3) зростання кількість інформаційних ресурсів, що дозволяють 

комплексно оцінити цінову ситуацію на локальних ринках 

сільськогосподарської продукції;  

4) зростання кількості користувачів загальнонаціональних та 

регіональних інформаційних систем, які представляють дані щодо цін на 

сільськогосподарську продукцію.  

Індикаторами ефективного управління розбудовою інфраструктурного 

компонента системи локальних ринків сільськогосподарської продукції є 
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показники, що відображають комплексний підхід у державному управлінні 

даної сферою діяльності, а саме:  

1) наявність на національному рівні легітимних актів стратегічного та 

програмного характеру, що серед іншого утверджують пріоритетність 

розвитку ринкової інфраструктури у сфері реалізації сільськогосподарської 

продукції, таких як «Єдина комплексна стратегія розвитку сільського 

господарства та сільських території на період до 2020 р.» та «Державна 

програма розвитку сільського господарства та регулювання ринків 

сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства до 2020 р.»;  

2) затвердження регіональних програм відповідного характеру, що 

наслідують пріоритети та принципи, визначені у загальнонаціональних 

документах та передбачають не тільки індикативні аспекти (як Стратегія), але 

і підкріплюються відповідним бюджетом, генеральним планом розвитку 

території, механізмом виділення земельних ділянок під розбудову об’єктів 

інфраструктури, а також концепцією розвитку регіональної інформаційної 

системи та включенням її у загальнонаціональну;  

3) зростання кількості заготівельних організацій та терміналів, що 

формують оптові партії однорідної за якістю сільськогосподарської продукції 

та перетворення розрізнених заготівельних і транспортних організацій на 

локальні кластери, відповідно до переважної спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва конкретної території;  

4) зростання кількості заходів інформаційно-навчального характеру 

(виставок-семінарів), організованих на національному та регіональному 

рівнях з метою вивчення досвіду функціонування торгово-маркетингових 

комплексів у сфері реалізації сільськогосподарської продукції, таких як 

«Шувар» чи «Нежданий». 

З метою контролю ситуації у напрямі формування прозорого 

конкурентного середовища на локальних ринках сільськогосподарської 

продукції, запобігання зловживанням монопсонічною владою 
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посередницькими структурами, протиставлення їм об’єднань 

товаровиробників варто користуватися такими індикаторами:  

1) зростання обсягів товарних партій однорідної за якістю 

сільськогосподарської продукції, що пропонуються на локальних ринках 

безпосередніми товаровиробниками або об’єднаннями товаровиробників;  

2) зростання питомої ваги безпосередніх товаровиробників та їх 

асоціацій у числі продавців сільськогосподарської продукції на локальних 

торгових майданчиках;  

3) збільшення кількості щорічних тренінгів, проведених для дрібних 

виробників сільськогосподарської продукції в районах, регіонах, на 

національному рівні, що роз’яснюють механізми формування об’єднань 

виробників, розповсюджують досвід успішних асоціацій, а також інформують 

про існуючі на локальному рівні тенденції у сфері якості 

сільськогосподарської продукції та запитів споживачів. 

Порівняно з п’ятьма напрямами регулюючих заходів, спрямованих на 

подолання дисфункцій у функціонуванні локальних ринків 

сільськогосподарської продукції, індикатори для яких наведені вище, більш 

ґрунтовного підходу потребує шостий напрям, що передбачає реформування 

керуючої підсистеми. У процесі відбору індикаторів та критеріїв 

скористаємося результатами дослідження у сфері регулювання аграрної 

сфери О. Могильного, викладеними у відповідній монографії [83]. Визнаний 

авторитет у теорії регулювання аграрної сфери, О. Могильний пропонує 

оцінювати ефективність державного регулювання за такими критеріями:  

1) функціональність суб’єктів регулювання, використовуючи показник 

ВЕПТ (відносна еквівалентна підтримка товаровиробників), який 

розраховується як частка протекціоністських заходів держави у вартості 

випуску продукції, що застосовуються у міжнародних порівняннях 

фінансової підтримки сільського господарства; 

2) ефективність зазначеного регулювання на рівні країни, що 

оцінюється через показники зовнішньої торгівлі аграрною продукцією на 
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регіональних, континентальних і світовому ринках, через продуктивність 

факторів виробництва, сальдо торговельного балансу продукцією АПК, 

рівень зайнятості сільського населення тощо;  

3) ефективність галузі як сектора національної економіки, яка 

визначається середньостатистичними показниками фінансово-господарської 

діяльності товаровиробників, сальдо зовнішньої торгівлі, питомою вагою 

сільського господарства в загальних обсягах експорту та імпорту держави, 

валовою доданою вартістю у розрахунку на одного працівника; 

4) економічна ефективність підприємств сільського господарства, що 

асоціюється з такими показниками як ціна і якість продукції, рентабельність, 

маса і норма прибутку, продуктивність праці, товарність виробництва, 

ліквідність, платоспроможність [83]. 

Ці критерії оцінюють державне регулювання з точки зору досягнутого 

кінцевого результату. З іншого боку, деякі результати неможливо виміряти, 

тому в якості індикаторів можна використати показники залучення до 

процесу. Так, в Державній програмі розвитку сільського господарства і 

регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини та 

продовольства Росії на 2013–2020 рр. в якості індикаторів її реалізації 

зазначено питому вагу регіональних та муніципальних органів управління 

АПК, що використовують державні інформаційні ресурси у сфері 

забезпечення продовольчої безпеки та управління в АПК, а також рівень 

надання державних послуг бюджетними організаціями у відсотках до 

запланованого обсягу, частку державних службовців Міністерства сільського 

господарства, департаменту ветеринарної та фітосанітарної служби, що 

пройшли підвищення кваліфікації потягом останніх трьох років тощо [34]. 

Зазначені критерії дійсно можуть бути використані для оцінки 

ефективності державного регулювання аграрної сфери в цілому. Але ми 

повинні враховувати, що дане дослідження має на меті вдосконалення 

безпосередньо сфери реалізації сільськогосподарської продукції, а також те, 

що вдосконалення державного управління будь-якої сфери має відбуватися в 
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напрямі децентралізації влади з огляду на актуальність даного питання 

сьогодні. 

Таким чином, в якості індикаторів процесу оптимізації функціонування 

керуючої підсистеми в системі локальних ринків сільськогосподарської 

продукції слід використовувати такі:  

1) наявність на рівні національного господарства державної установи (її 

підрозділу), до компетенцій якої відноситься регулювання функціонування 

локальних ринків сільськогосподарської продукції, а також кількість 

відповідних підрозділів обласних адміністрацій, що забезпечують 

регулювання локальних ринків сільськогосподарської продукції відповідно до 

затверджених положень, де прописані цілі, завдання, повноваження цих 

підрозділів, межі їх компетенцій відносно загальнодержавного регулюючого 

органу;  

2) річні обсяги бюджетних коштів, освоєних і процесі розбудови 

інфраструктури локальних ринків сільськогосподарської продукції, віднесені 

до приростів обсягів реалізації продукції безпосередніми виробниками через 

ефективні канали («переробним підприємствам» та «на ринках»);  

3) кількість семінарів-тренінгів, проведених протягом року 

загальнодержавним органом у сфері регулювання системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції для представників регіональних підрозділів, 

а також кількість осіб з числа державних службовців та представників 

асоціацій товаровиробників й об’єктів ринкової інфраструктури, які пройшли 

стажування на відповідних семінарах-тренінгах. 

Наступним кроком, після представлення комплексу цільових 

індикаторів, за якими можна оцінювати ефективність функціонування 

системи локальних ринків сільськогосподарської продукції, має стати вибір 

ефективних форм і методів державного регулювання даної сфери. 

Найбільшого розповсюдження серед заходів державного регулюючого впливу 

у сфері АПК набули заходи, що стосуються сфери виробництва 

сільськогосподарської продукції, а також розвитку сільських територій. 
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Водночас, специфічні заходи, спрямовані безпосередньо на розвиток ринкової 

мережі, в практиці державного регулювання не набули достатнього 

розповсюдження.  

З метою регулювання сфери АПК уряди застосовують такі заходи як 

позики, компенсації, дотації, бюджетне та спільне фінансування проектів, 

встановлюють систему цін: індикативних, заставних, гарантованих; 

застосовують товарні інтервенції, пільгові ставки оподаткування, покриття 

частини страхових внесків тощо. Крім економічних інструментів 

регулювання, що зазначені вище, використовуються правові та 

адміністративні, такі як закони, постанови, державні програми, а також 

ідеологічні (мотиваційні) та соціально-психологічні (кадрові) заходи.  

У складі всього комплексу державного регулювання аграрної сфери 

найбільш значними за обсягами витрат з бюджетних фондів є заходи 

підтримки сільського господарства, які включають забезпечення доступності 

кредитних ресурсів для всіх учасників процесу виробництва 

сільськогосподарської продукції, переробних та сервісних організацій, 

страхування ризиків у сільському господарстві, підтримку розвитку окремих 

галузей сільськогосподарського виробництва – тваринництва, рослинництва, 

лісівництва, рибного промислу тощо.  

Поряд із заходами регулюючого та підтримуючого характеру в 

сучасному інформаційному суспільстві важливого значення набуває 

інформаційне забезпечення господарських процесів. Як зазначалося вище, 

інформація потрібна як безпосереднім учасникам ринкових угод, так і 

органам державного управління. Динамічність сучасного господарства не 

дозволяє вважати досконалою будь-яку усталену інформаційну систему. Але 

існуюча в Україні сукупність елементів – організацій, установ, мереж, баз 

даних, що функціонують у сфері інформаційного забезпечення процесу 

реалізації сільськогосподарської продукції – навіть ще не перетворилася на 

систему. Інформаційний супровід ринкових угод щодо сільськогосподарської 

продукції можуть забезпечувати консультаційні та дорадчі служби, органи 
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державної та місцевої влади. В якості інструментів вони використовують 

засоби масової інформації, інтернет-ресурси, в т. ч. інформацію, розміщену на 

офіційних сайтах Державної Служби статистики та Міністерства аграрної 

політики та продовольства України. Дійсно, користувачі можуть отримати 

інформацію про ціни на різні групи сільськогосподарської продукції, обсяги її 

реалізації, канали розподілу по Україні в цілому, а також за регіонами. 

Натомість, ця інформація не є оперативною і не забезпечує оптимізації 

локальних ринкових угод.  

Більш дієвою в цьому сенсі є інформація, яка представлена на 

офіційних сайтах регіональних оптових продовольчих ринків, зокрема, що 

стосується цін сільськогосподарської продукції, асортименту та цін послуг 

торгового майданчика. Водночас, на офіційних сайтах таких ринків не 

можливо отримати інформацію про обсяги угод, кількість покупців та 

продавців, що взаємодіють на даному торговому майданчику, за якими можна 

зробити висновок про швидкість обороту сільськогосподарської продукції. 

Відсутність достатньої кількості покупців не стимулює продавців 

пропонувати продукцію на конкретному торговому майданчику.  

Все вищенаведене зумовлює необхідність подальшої розбудови та 

вдосконалення інформаційної інфраструктури ринків, перетворення її в 

загальнонаціональну систему інформаційного забезпечення 

сільськогосподарських товаровиробників та органів державного управління у 

сфері функціонування ринків сільськогосподарської продукції. Відповідно до 

груп основних користувачів – сільськогосподарські товаровиробники та 

органи державного управління – доцільно виділити дві складових даної 

інформаційної системи, а саме – підсистему інформаційно-консультаційного 

забезпечення процесів прийняття господарських рішень 

сільськогосподарськими товаровиробниками та підсистему підтримки 

управлінських рішень органів державного управління. Відтак, в роботі 

обґрунтовано концептуальні засади формування національної інформаційної 

системи регулювання та розвитку ринків сільськогосподарської продукції, яка 
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містить підсистему інформаційно-консультаційного забезпечення процесів 

прийняття господарських рішень товаровиробниками та підсистему 

підтримки управлінських рішень органів державного управління, в т. ч. на 

основі результатів лінійної оптимізації місця розташування локальних ринків 

за критерієм мінімізації логістичних витрат. 

Виділимо проблеми, які має розв’язати інформаційна система. На нашу 

думку, така система має забезпечити:  

– підвищення рентабельності реалізації сільськогосподарської продукції 

її безпосередніми товаровиробниками;  

– досягнення якісно-цінової однорідності сільськогосподарської 

продукції та підвищення загального рівня її якості;  

– стійкість цін на ринках сільськогосподарської продукції та 

прогнозованість цінової ситуації в Україні та в регіонах;  

– ефективний розподіл державних субсидій на підтримку 

сільськогосподарських виробників;   

– оптимізацію обсягів та регіонів здійснення державних закупок та 

товарних інтервенцій;  

– завантаження оптових ринків сільськогосподарської продукції, що 

збудовані за кошти Державного та місцевих бюджетів. 

Розв’язання зазначених завдань передбачає реалізацію таких 

інформаційних заходів:  

– представлення актуальної цінової ситуації на регіональних оптових 

ринках сільськогосподарської продукції в розрізі товарних позиції, сортності 

продукції та обсягів товарних партій;  

– представлення актуальних показників обсягів реалізації 

сільськогосподарської продукції на регіональних ОРСП за визначені часові 

проміжки: день, тиждень, місяць, рік;  

– представлення методичних рекомендацій для визначення рівня якості 

товарних партій сільськогосподарської продукції;  
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– представлення переліку посилань на сайти установ, що здійснюють 

сертифікацію якості сільськогосподарської продукції, а також надають 

консультації щодо попередньої оцінки якості он-лайн;  

– представлення переліку посилань на сайти організацій, що мають 

термінали для формування оптових партій однорідної за якістю 

сільськогосподарської продукції;  

– представлення календарних планів заходів інформаційно-навчального 

характеру (тренінгів, виставок-семінарів), організованих під егідою органів 

державної та регіональної влади з метою інформування про заходи 

регулювання ринків сільськогосподарської продукції, поширення практики 

роботи успішних торгово-маркетингових комплексів, а також об’єднань 

(асоціацій, кооперативів) товаровиробників у сфері реалізації 

сільськогосподарської продукції. 

До складу інформаційної системи мають входити такі елементи: 

1) Технічне забезпечення, в т. ч. : 

 матеріальна частина – комп’ютерні засоби збирання, зберігання, 

обробки та відображення інформації; засоби зв’язку; обладнане місце де 

розташовуються та використовуються зазначені засоби; 

 програмне забезпечення функціонування системи збирання, 

зберігання, обробки та відображення інформації; 

2) Нормативно-правове забезпечення, в т. ч. : 

 методичні рекомендації щодо відбору джерел інформації, алгоритмів 

їх обробки та форм представлення, які є основою технічного завдання для 

програмного забезпечення системи (п. 1.2.); 

 сукупність угод між відповідальною державною установою з одного 

боку та приватними організаціями, які забезпечують функціонування 

локальних торгових майданчиків, з іншого – щодо строків, форм та обсягів 

передачі актуальної інформації  про діяльність зазначеного майданчика; 

 сукупність угод з установами та організаціями, які надають послуги з 

сертифікації якості сільськогосподарської продукції, формування оптових 
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товарних партій однорідної продукції та її зберігання щодо підтримки 

актуальності посилань на їх інтернет-адреси, прайсів на їх послуги та 

застосовуваних стандартів якості; 

 сукупність угод з організаціями, які організовуватимуть заходи 

інформаційно-навчального характеру – тренінги, вебінари, виставки-семінари 

тощо; 

 державні нормативно-правові акти та інструкції щодо розподілу 

субсидій на підтримку сільського господарства, які визначаються ціновою 

кон’юнктурою на ринках сільськогосподарської продукції в регіонах; 

 державні нормативно-правові акти та інструкції щодо організації 

державних закупівель та товарних інтервенцій, які визначаються ціновою 

кон’юнктурою на ринках сільськогосподарської продукції в регіонах; 

3) Кадрове забезпечення – працівники відповідного фаху, що здатні 

реалізувати функції збирання, зберігання, обробки та відображення 

інформації. 

Представимо сформовані пропозиції щодо вдосконалення 

інформаційної системи у вигляді підпрограми Державної комплексної 

програми розбудови системи локальних ринків сільськогосподарської 

продукції. Паспорт програми (підпрограми) містить визначення таких 

елементів: відповідальний виконавець, учасники, цілі, задачі, цільові 

індикатори, строки виконання, бюджетні асигнування та очікувані 

результати. Використовуючи викладене вище ми вже можемо визначити цілі 

Підпрограми інформаційного забезпечення Державної комплексної програми 

розбудови системи локальних ринків сільськогосподарської продукції, а 

також її завдання (додаток З).  

Відповідальним виконавцем даної підпрограми є Міністерство аграрної 

політики та продовольства України. Учасниками даної підпрограми є 

Державна інспекція сільського господарства України, ДСБУ Аграрний фонд 

України, ПАТ «Аграрний фонд», а також Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 



180 
 

Визначимо цільові індикатори підпрограми. Для цього з усього 

переліку індикаторів ефективності державного регулювання системи 

локальних риків сільськогосподарської продукції, зазначених у 6 блоках на 

початку даного пункту дослідження, виділимо ті, що визначаються станом 

інформаційного забезпечення господарських та управлінських рішень у сфері 

реалізації сільськогосподарської продукції.  

Цільовими індикаторами оцінки ефективності системи інформаційного 

забезпечення програми розвитку сільського господарства та регулювання 

ринків сільськогосподарської продукції є:  рівень ефективності господарської 

діяльності безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції;  рівень 

забезпечення потреб населення України в продукції сільського господарства в 

тій її частині, що виступає безпосередніми продуктами харчування;  

позитивна динаміка цін сільськогосподарської продукції, реалізованої 

безпосередніми товаровиробниками, що зумовлена підвищенням рівня її 

якості;  питома вага конкурентних каналів реалізації сільськогосподарської 

продукції та реалізації за довгостроковим контрактами; питома вага 

безпосередніх товаровиробників та їх асоціацій, представлених на локальних 

ринках сільськогосподарської продукції; питома вага імпортної 

плодоовочевої та тваринницької продукції, що представлена на локальних 

торгових майданчиках;  рівень варіації цін сільськогосподарської продукції, 

реалізованої за різними каналами розподілу; кількість та потужність 

заготівельних організацій та терміналів, що формують оптові партії 

однорідної за якістю сільськогосподарської продукції; частка державних та 

регіональних органів управління, а також питома вага господарюючих 

суб’єктів, що використовують державні інформаційні ресурси у сфері 

забезпечення продовольчої безпеки, управління агропромисловим 

комплексом та оптимізації господарської діяльності; кількість осіб з числа 

державних службовців, представників асоціацій товаровиробників та 

організацій ринкової інфраструктури, що пройшли стажування на тренінгах 

та семінарах (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Обґрунтування cистеми інформаційного забезпечення  

системи локальних ринків сільськогосподарської продукції  
Джерело: власні дослідження. 
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 досягнення цілей, розв’язання задач та забезпечення позитивної динаміки показників,  
зазначених у підпрограмі;  

 забезпечення якісного та оперативного управління процесами реалізації с.-г. продукції на рівні її 
виробників та органів державної влади, що досягається завдяки рівному доступу до інформації про 
стан конкретних локальних ринків;  

 підвищення якості державного управління у сфері розвитку сільського господарства  
та регулювання ринків с.-г. продукції. 
 

Очікуваний результат 

Представлення:  
 актуальної цінової ситуації на регіональних ОРСП в розрізі товарних позиції, сортності продукції  

та обсягів товарних партій; 
 актуальних показників обсягів реалізації продукції на регіональних ОРСП;  
 методичних рекомендацій для визначення рівня якості товарних партій с.-г. продукції;  
 переліку посилань на сайти установ, що здійснюють сертифікацію якості с.-г. продукції,  

а також надають консультації щодо попередньої оцінки якості он-лайн;  
 переліку посилань на сайти організацій, що мають термінали для формування  

оптових партій однорідної за якістю продукції;  
 календарних планів заходів інформаційно-навчального характеру (тренінгів, виставок-семінарів), 

організованих під егідою органів державної та регіональної влади з метою інформування про заходи 
регулювання ринків с.-г.  продукції, поширення практики роботи торгово-маркетингових комплексів, 
а також об’єднань (асоціацій, кооперативів) товаровиробників у сфері реалізації. 

Функції 

 

 рівень ефективності діяльності виробників с.-г. продукції; 
 рівень забезпечення потреб населення України в продукції сільського господарства  

в тій її частині, що виступає безпосередніми продуктами харчування; 
 позитивна динаміка цін с.-г. продукції, реалізованої товаровиробниками,  

що зумовлена підвищенням рівня її якості;  
 питома вага конкурентних каналів реалізації продукції;  
 питома вага товаровиробників та їх асоціацій, представлених на локальних ринках с.-г.  продукції;  
 питома вага імпортної плодоовочевої та тваринницької продукції, що представлена на локальних 

торгових майданчиках;  
 рівень варіації цін с.-г. продукції, реалізованої за різними каналами розподілу;  
 кількість та потужність заготівельних організацій та терміналів,  

що формують оптові партії однорідної за якістю с.-г. продукції;  
 частка державних та регіональних органів управління, а також питома вага господарюючих суб’єктів, 

що використовують державні інформаційні ресурси у сфері забезпечення продовольчої безпеки, 
управління агропромисловим комплексом та оптимізації господарської діяльності; 

 кількість осіб з числа державних службовців, представників асоціацій товаровиробників  

та організацій ринкової інфраструктури, що пройшли стажування на тренінгах та семінарах. 
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Строки реалізації підпрограми мають узгоджуватися зі строками 

основних програмно-цільових документів, прийнятих у сфері державного 

регулювання сільського господарства. Так, легітимізація проекту «Єдиної 

комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських території 

на період до 2020 р.» та реалізація «Державної програми розвитку сільського 

господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, 

сировини та продовольства до 2020 р.» визначають строки виконання 

пропонованої підпрограми протягом 2016–2020 рр.  

Очікуваними результатами реалізації підпрограми є досягнення цілей, 

розв’язання задач та забезпечення позитивної динаміки показників, 

зазначених у підпрограмі; забезпечення більш якісного та оперативного 

управління процесами реалізації сільськогосподарської продукції на рівні її 

виробників та органів державної влади, що досягається завдяки рівному 

доступу до інформації про стан конкретних локальних ринків; підвищення 

якості державного управління у сфері розвитку сільського господарства та 

регулювання ринків сільськогосподарської продукції [125]. 

Необхідним заходом інформаційного характеру, реалізація якого 

сприятиме вдосконаленню локальних ринків, є освітня діяльність серед 

безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції, їх асоціацій, 

організаторів ринкових майданчиків, власників об’єктів ринкової 

інфраструктури, спрямована на популяризацію успішних форм ринкової 

взаємодії та утвердження у практиці господарювання усталених стандартів 

якості, які дозволяють формувати великі партії сільськогосподарської 

продукції, ринкова ціна якої зростає в рази (рис. 3.4).  

Встановлення обсягів бюджетних асигнувань, необхідних для реалізації 

пропонованої підпрограми, в умовах хронічного бюджетного дефіциту в 

Україні, має відбуватися на основі принципу економічної ефективності. Це 

означає, що необхідно вирахувати обсяги витрат з державного бюджету на 

покращення інформаційного забезпечення процесу прийняття господарських 

рішень учасників локальних ринків сільськогосподарської продукції,  які 
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мають бути відшкодовані за рахунок підвищення рівня ефективності їх 

господарської діяльності [125].  

 

 

Рис. 3.4. Характеристика освітньої діяльності 

Джерело: власні дослідження. 
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результатів до оподаткування від реалізації продукції сільського господарства 

та надання послуг у рослинництві і тваринництві, які офіційно визначаються 

по сукупності підприємств, що мають або понад 200 га 

сільськогосподарських угідь, або понад 50 гол. худоби, або понад 500 гол. 

птиці (у звітному році), або чистий дохід від реалізації сільськогосподарської 

продукції та надання послуг у сільському господарстві понад 150 тис. грн, або 

кількість працюючих у сільському господарстві понад 20 осіб, а також 

показники рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва у 

цілому за цією ж сукупністю підприємств.  

Як зазначається в інструкції Державної служби статистики, малі 

сільськогосподарські підприємства не беруть участі у формуванні зазначених 

показників. Це означає, що при збільшенні бази оподаткування результати 

здійснених розрахунків можуть бути тільки покращені. Розрахуємо річний 

прогнозний приріст доходів Державного бюджету за рахунок податку на 

прибуток, платниками якого є сільськогосподарські підприємства, при 

зростанні рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва на 1 в.п., 

сформувавши та оцінивши параметри регресійної моделі на основі зазначених 

даних.  

Таблиця 3.1 

Дані для встановлення залежності між обсягом прибутку та рівнем 

рентабельності сільськогосподарських підприємств 

Рік 

Фінансовий результат до оподаткування 

підприємств від реалізації продукції сільського 

господарства та надання послуг у рослинництві і 

тваринництві, млрд грн прибутку 

Рівень рентабельності 

сільськогосподарського 

виробництва в цілому, % 

2011 20,2 26,4 

2012 20,1 19,7 

2013 12,3 11,4 

2014 35,3 26,3 

2015 89,5 45,7 

Джерело: розраховано за даними [47]. 

 

Представлені дані достатньо добре апроксимуються лінійною моделлю: 

y = -24,85+2,33x (R
2 

= 0,886), де у – показник фінансового результату, х – 

рівень рентабельності. Але зважаючи на графічне відображення сукупності 
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спостережень, більш вдалим має бути вибір експоненційної кривої. Дійсно, 

форма y = 6,193*1,059
x
 забезпечує кращий показник якості моделі – R

2 
= 

0,926. 

Виходячи з останнього запису, приріст рівня рентабельності 

сільськогосподарського виробництва на 1 в.п. зумовить збільшення обсягу 

отриманого прибутку по всій сукупності сільськогосподарських підприємств 

на 6,193*1,059 = 6,559 млрд грн. При діючій ставці податку на прибуток 

підприємств на рівні 18 % Державний бюджет матиме річний приріст доходів 

в обсязі 1,181 млрд грн. 

Наступним кроком змоделюємо залежність між показником 

рентабельності сільськогосподарського виробництва та інформованістю 

сільськогосподарських підприємств стосовно стану та тенденцій змін на 

локальних ринках сільськогосподарської продукції. Формуючи модель такої 

залежності слід виходити з припущення, що причиною низького рівня 

ефективності господарської діяльності підприємств є низькі ціни закупки 

сільськогосподарської продукції. При відсутності доступу виробників до 

торгових майданчиків, посередник, виступаючи у ролі єдиного покупця 

сільськогосподарської продукції, пропонує неконкурентну ціну, зловживаючи 

своїм монопсонічним становищем. Виникає питання, чому товаровиробник 

самостійно не доправить свій товар до місця конкурентного укладання угоди, 

аби реалізувати його за справедливою (вищою) ціною? 

Можливих відповідей на це питання декілька. З одного боку, виробник 

може не мати необхідних активів, аби доправити свою продукцію до 

конкурентного торгового майданчика (транспортні засоби, тара, упаковка 

тощо), не може одномоментно сформувати товарну партію ефективного 

розміру та не має потужностей для зберігання частини товарної партії 

(холодильники, склади). Зрештою, виробник не має достатньо обігових 

коштів, аби прокредитувати реалізацію своєї продукції, тобто взяти необхідні 

активи в оренду. В цьому випадку рішення проблеми знаходиться у сфері 

покращення доступу до фінансових ресурсів для виробників 

сільськогосподарської продукції. 
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З іншого боку, сільськогосподарський виробник, приймаючи рішення 

про реалізацію продукції посереднику за відносно низькою ціною, може мати 

необхідні активи чи обігові кошти, але вважати таку угоду раціональною. Це 

означає, що очікувані вигоди від самостійної реалізації продукції на ринку він 

оцінює нижче ніж гарантований продаж продукції посереднику. Якщо 

виключити з розгляду випадки порушення основних припущень моделі 

рівноваги ринкової системи Вальраса, зокрема, невиконання умов досконалої 

конкуренції, монополізацію ринків, державне вручання в ринкове 

ціноутворення та відмінності в якості продукції, то єдиним поясненням того, 

чому виробник продає продукцію посереднику за низькою ціною полягає у 

невизначеності параметрів локального ринку та несхильності 

сільськогосподарського виробника до ризику.  

Для оцінки поведінки сільськогосподарського виробника в умовах 

ризику залучимо математичний апарат функції очікуваної корисності 

Неймана-Моргенштерна. Відповідно до закону спадної граничної корисності, 

з урахуванням несхильності індивіда до ризику, справедливою буде така 

нерівність: 

u[E(x)]>E[u(x)],     (3.1) 

тобто корисність очікуваного середнього виграшу більша за середню 

очікувану корисність виграшу. 

З точки зору сільськогосподарського виробника, який приймає рішення 

про продаж продукції посереднику за ціною Р у порівнянні з самостійною 

реалізацією її на ринку за цінами, що можуть з деяким рівнем ймовірності 

приймати значення в межах від Р1 до Р2, ця ситуація (у спрощеному вигляді, 

коли ймовірності найкращого та найгіршого варіантів розвитку подій 

становлять по 0,5) деталізується наступним чином. Не схильний до ризику 

сільськогосподарський виробник оцінює угоду за середньою ціною (Р1+Р2)/2 

як більш привабливу, ніж можливість отримати з ймовірністю 50 % високу 

ціну за свій товар (Р1), або з такою ж ймовірністю, продати  його за нижчою 

ціною (Р2):    u[(Р1+Р2)/2] >1/2 [u(Р1) + u(Р2)]. 
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Користуючись перевагою гарантованого доходу перед ризикованим, 

посередник пропонує сільськогосподарському виробнику угоду за ціною, 

нижчою, ніж середня очікувана на ринку, тобто (Р1+Р2)/2 – х, таким чином, 

щоб виконувалася рівність: u[(Р1+Р2)/2 – х] =1/2 [u(Р1) + u(Р2)]. 

Гіпотеза полягає в тому, що краще інформування 

сільськогосподарських виробників щодо можливих цін на локальних 

торгових майданчиках дозволить звузити ціновий інтервал (Р1’, Р2’) таким 

чином, аби мінімізувати «посередницьку ренту х». 

Залежність між рівнем ефективності сільськогосподарського 

виробництва від величини цінового інтервалу оцінимо на основі даних про 

рівень рентабельності реалізації конкретного виду сільськогосподарської 

продукції та коефіцієнта варіації ціни даного виду продукції протягом 

відповідного періоду. Варіацію ціни розрахуємо як відсоткове відношення 

математичного сподівання ціни реалізації заданого виду продукції за різними 

каналами розподілу до дисперсії цієї ціни. Статистичну базу цих розрахунків 

становлять збірники «Реалізація продукції сільськогосподарськими 

підприємствами». Результати відповідних розрахунків наведені в табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 

Коефіцієнти варіації цін на основні види сільськогосподарської 

продукції, реалізованої сільськогосподарськими підприємствами 

Житомирської області за різними каналами розподілу, 2011–2015 рр., % 

Вид продукції 
Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 

Рослинництво 
Зернові і зернобобові 
культури 4,67 1,85 2,41 7,67 0,87 
Насіння соняшнику 5,78 2,19 0,36 1,89 0,56 
Цукрові буряки 
(фабричні) 0,00 0,00 0,94 0,25 0,19 
Картопля 11,70 8,85 11,25 1,51 11,8 
Овочі відкритого ґрунту 0,00 1,57 20,20 12,54 0,29 

Тваринництво 
Велика рогата худоба на 
м’ясо 5,80 6,31 8,79 5,45 2,81 
Свині на м’ясо 2,62 4,37 10,23 5,16 2,09 
Вівці і кози на м’ясо 9,02 6,55 6,36 22,30 24,01 
Птиця на м’ясо 6,19 27,11 53,13 0,73 0,61 
Молоко 1,20 2,32 1,35 1,56 1,95 
Яйця курячі 6,71 5,74 3,68 5,13 2,91 

Джерело: розраховано за даними [141]. 
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Дані щодо рентабельності виробництва конкретного виду 

сільськогосподарської продукції можна отримати на основі обласних 

статистичних спостережень [47]. Таким чином, можна побудувати модель 

залежності рівня ефективності сільськогосподарського виробництва від 

величини цінового інтервалу на прикладі однієї області – Житомирської. 

Використаємо щорічні звіти Головного управління статистики в 

Житомирській області щодо економічних результатів сільськогосподарського 

виробництва та складемо на їх основі базу даних для регресійної моделі 

(табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції  

в Житомирській області, 2011–2015 рр., % 

Вид  

продукції 

Рік 2015 р. до 

2011 р., 

в.п. 
2011 2012 2013 2014 2015 

Зернові і зернобобові 

культури 21,6 23,5 -0,3 21,9 32,6 11,0 

Насіння соняшнику 17,7 55,3 23,3 28,1 76,8 59,0 

Цукрові буряки 

(фабричні) 18,0 26,0 10,3 54,6 102,4 84,0 

Картопля 27,8 7,6 50,0 50,8 12,1 -15,0 

Овочі відкритого 

ґрунту 33,3 127,5 86,7 64,5 112,6 79,0 

Велика рогата худоба 

на м’ясо -26,1 -32,7 -39,8 -40,0 -18,7 7,0 

Свині на м’ясо -14,3 -3,4 -3,9 2,2 18,2 32,0 

Вівці і кози на м’ясо 13,4 -16,6 -47,1 -34,9 -48,5 -61,0 

Птиця на м’ясо -65,6 -36,4 -29,5 -19,6 -2,5 63,0 

Молоко 20,9 4,7 15,9 17,8 12,1 -8,0 

Яйця курячі -8,5 9,9 13,0 16,7 27,4 35,0 

Джерело: розраховано за даними [47]. 

 

Розрахунок коефіцієнтів кореляції між множинами показників 

рентабельності та варіації цін показав, що залежність по всіх товарних групах 

є від’ємною, тобто дійсно, зменшення рівня варіації ціни зумовлює зростання 

рівня рентабельності виробництва. Найбільше значення кореляції 

спостерігається по групі «молоко»  -0,95, а найменше – по групі «овочі 

відкритого ґрунту»  -0,1 (табл. 3.4) 
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Таблиця 3.4 

Розрахунок коефіцієнтів регресійно-кореляційної залежності між рівнем 

рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції  
та рівнем варіації відповідних цін 

Сільськогосподарська 
продукція 

Коефіцієнт  
кореляції 

Коефіцієнт  
регресії 

Зернові і зернобобові культури -0,19 -0,11 

Насіння соняшнику -0,49 -4,19 
Цукрові буряки (фабричні) -0,27 -38,55 

Картопля -0,46 -1,15 
Овочі відкритого ґрунту -0,11 -1,86 
Велика рогата худоба на м’ясо -0,78 -3,33 

Свині на м’ясо -0,24 -0,88 
Вівці і кози на м’ясо -0,45 -1,32 

Птиця на м’ясо -0,13 -0,14 
Молоко -0,95 -12,98 

Яйця курячі -0,87 -7,37 

Джерело: власні дослідження. 

 

Розрахунок коефіцієнтів регресійної залежності між приростами 

досліджуваних показників дозволяють передбачити зміни рівня 

рентабельності виробництва певного виду сільськогосподарської продукції у 

відповідь на зменшення коефіцієнту варіації ціни цієї продукції на 1 в.п. В 

середньому (за всіма товарними групами), зменшення коефіцієнту варіації 

ціни на 1 в.п. зумовлює приріст рівня рентабельності сільськогосподарського 

виробництва на 0,22 в.п. В термінах доходів Державного бюджету це 

становитиме 262 млн грн. Зазначена сума визначатиме обсяг фінансування 

підпрограми інформаційного забезпечення Державної програми розвитку 

сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської 

продукції. 

Покращення інформаційного забезпечення сільськогосподарських 

виробників у сфері реалізації виробленої продукції дозволить їм приймати 

обґрунтовані рішення, знизити ризик угод та збільшити ціни реалізації. 

Відповідно, рівень рентабельності реалізації сільськогосподарської продукції 

її безпосередніми виробниками збільшиться за рахунок зменшення 

посередницької ренти. 

Обсяги бюджетного фінансування пропонованих заходів зі створення та 

підтримки функціонування запропонованої системи інформаційного 
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забезпечення не мають перевищувати 262 млн грн протягом одного року. Це 

дозволить забезпечити умову бездефіцитного фінансування Державної 

програми розвитку сільського господарства та регулювання ринків 

сільськогосподарської продукції. 

Моделювання процесів формування локальних ринків 

сільськогосподарської продукції охоплює питання оптимізації місця 

розташування таких ринків та визначення суб’єктів економічних відносин у 

межах кожного окремого локального ринку. Розв’язання відповідних задач 

передбачає використання методів лінійного програмування (оптимізація 

структури учасників ринкових відносин) та визначення центра тяжіння (для 

просторового обґрунтування місця розташування). Задача оптимізації 

структури взаємодії суб’єктів локальних ринків сільськогосподарської 

продукції передбачає визначення обсягів продукції, яка має надходити від 

кожного окремого виробника за умови задоволення потреби покупців 

(населення, роздрібних ринків, рітейлорів тощо) у розрізі видів продукції. 

Іншими словами, необхідно визначити обсяги продукції, яка має надходити 

на окремий локальний ринок. Така задача транспортного типу передбачає 

використання методу лінійного програмування. Критерієм оптимальності має 

бути мінімальний об’єм тонно-кілометрів. Обмеження включатимуть: 

1) повне вивезення виготовленої продукції на ринок (якщо пропозиція менша 

за попит), або задоволення попиту (якщо пропозиція перевищує попит); 

2) невід’ємність шуканих змінних.  

Відповідну оптимізаційну задачу розроблено та апробовано на прикладі 

Житомирської області, у межах якої не функціонує жодного спеціалізованого 

ринку сільськогосподарської продукції, тоді як на території області 

виготовляється 3,4 % валової продукції сільського господарства, що більше, 

ніж у Рівненській (організовано 2 спеціалізованих ринки), Волинській 

(1 спеціалізований ринок), Івано-Франківській (3 ринки), Чернівецькій 

(14 спеціалізованих ринків) областях. З огляду на відносно велику площу 

(5 місце у рейтингу за площею) на території регіону пропонується розмістити 
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2 спеціалізовані ринки сільськогосподарської продукції. На першому етапі 

необхідно визначити їх оптимальне місце розташування. Умовно територію 

Житомирської області можна поділити на дві частини: Південно-Західну (із 

центром у Житомирському районі) та Північно-Східну (із центром у 

Малинському районі). 

Наступним кроком моделювання локальних ринків 

сільськогосподарської продукції є розробка оптимізаційної моделі 

транспортного типу. Відповідна задача звучатиме так: визначити скільки та 

на який саме ринок необхідно відвантажити сільськогосподарської продукції 

з кожного окремого регіону (району області). Така задача розв’язується 

окремо для кожного виду продукції, яку планується реалізувати на ринку. У 

цілому модель оптимізації маршрутів перевезень має вигляд: 

– цільова функція: 

,min)(
1 1
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ijij xcxF                                        (3.2) 

– обмеження: 

1) з кожного району повинен бути вивезений увесь обсяг продукції: 
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ij ax 
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2) потреба споживачів області має бути повністю задоволена: 
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Позначення: 

ijx  – обсяг перевезення продукції з i -го району на j -тий ринок; ijc  – відстань від з 

i -го району до j -го ринку; ia  – обсяг виготовленої продукції в i -му районі; b – потреба 

споживачів області у сільськогосподарській продукції (визначається як обсяг споживання 

за попередній рік); n  – кількість районів; m  – кількість ринків.  
 

У реальних умовах попит b  не рівний пропозицій 


m

j

ijx
1

. Тому, знаки в 

обмеження необхідно корегувати залежно від поточної кон’юнктури. Наразі 

попит на картоплю, яйця, молоко і молочні продукти у Житомирській області 
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перевищує пропозицію, на, відповідно, 1055,5 тис. т, 296,7 млн шт., 

279,4 тис. т. Натомість, пропозиція м’яса худоби та птиці на 10884 т більша за 

попит. Виходячи із цього обмеження задач матимуть вигляді: 

– картопля, яйця, молоко і молочні продукти: 

i

m

j

ij ax 
1

, nj ,1 ,  

1 1

n m

ij ij

j i

c x b
 

 , mi ,1 ,  

0іjx ; 

 

– м’ясо худоби та птиці: 

i

m

j

ij ax 
1

, nj ,1 ,  

1 1

n m

ij ij

j i

c x b
 

 , mi ,1 ,  

0іjx . 

 

Вихідні дані для розв’язання задачі узагальнено у Додатках З та Й. 

Результати розв’язання задачі оптимізації відображено у табл. 3.5.  

Таблиця 3.5 

Оптимальні обсяги реалізації сільськогосподарської продукції на 

спеціалізовані ринки Житомирської області 

Район 

М’ясо худоби 
та птиці, т 

Молоко  
та молочні 
продукти, 

тис. т 

Картопля, 
тис. т 

Яйця, млн шт 

д
о
 Ж

и
то

м
и

р
а 

д
о
 М

ал
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н
а 

 

д
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о
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р
а 

д
о
 М
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и

н
а 

 

д
о
 Ж

и
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м
и

р
а 

д
о
 М

ал
и

н
а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Андрушівський 2075 0 22,4 0 74,3 0 31,3 0 
Баранівський 1799 0 0 0 48,7 0 21,8 0 
Брусилівський 0 2195 0 24,2 0 60,8 0 22,3 
Бердичівський 963 0 13,1 0 40,4 0 13 0 
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Продовження табл. 3.5 
Володар-
Волинський 

1283 0 18,6 0 25,3 0 16,6 0 

Ємільчинський 2469 0 0 0 61,4 0 27,5 0 
Житомирський 1969 0 22,3 0 100,5 0 29,7 0 
Коростенський 0 1821 0 19,2 0 31,1 0 20,3 
Коростишівський 1009 0 12,9 0 31,9 0 14 0 
Лугинський 0 1097 0 0 0 23,3 0 11,9 
Любарський 4035 0 0 0 58,7 0 24,4 0 
Малинський 0 1826 0 10,7 0 33 0 14 
Народницький 0 689 0 8,6 0 10,6 0 8,3 
Новград-
Волинський 

3705 0 0 0 73,4 0 62,3 0 

Овруцький 0 3746 0 0 0 78,6 0 28 
Олевський 0 2558 0 0 0 52,4 0 20,8 
Попільнянський 3327 0 9,4 0 92,3 0 58,7 0 
Пулинський 2292 0 24,3 0 25,5 0 17,1 0 
Радомишльський 0 1246 0 18,8 0 97,3 0 18,7 
Романський 1953 0 26,7 0 31,5 0 19,2 0 
Ружинський 3790 0 0 0 62,4 0 36,9 0 
Черняхівський 1614 0 23 0 60,9 0 17,7 0 
Чуднівський 2655 0 34,7 0 101,3 0 42,6 0 

Джерело: власні дослідження. 

 

Запропоновану задачу оптимізації необхідно корегувати у разі 

залучення реалізації продукції або її купівлі товаровиробниками та 

покупцями інших областей. У такому випадку додаються обмеження та 

корегується ємність ринку (b ). 

Розглянемо результати моделювання маршруту перевезень м’яса 

худоби та птиці підприємствами Житомирської області. Виробникам 

переважної більшості (65 %) районів, які виготовляють 70 % м’яса, вигідніше 

реалізувати цей вид сільськогосподарської продукції на Житомирському 

ринку. Що ж стосується ринку у Малинському районі, то збут на ньому 

доцільний сільськогосподарським товаровиробникам  Брусилівського, 

Коростенського, Лугинського, Малинського, Народницького, Овруцького, 

Олевського та Радомишльського районів. Загальний об’єм тонно-кілометрів, 

який матиме місце при такому розподілі м’яса худоби та птиці складе 

3482 тис. ткм. Що стосується інших видів продукції, то на Житомирському 

локальному ринку доцільно реалізувати 72 % виготовленого в області молока 

і молочних продуктів, 70 % картоплі та 75 % загального обсягу яєць. 
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3.3.  Стратегічне передбачення розвитку локальних ринків 

сільськогосподарської продукції  

 

Державне регулювання функціонування ринків сільськогосподарської 

продукції відноситься до аграрної політики держави. Аграрна політика може 

бути реалізована з допомогою прямих і непрямих засобів. До прямих 

відносяться державні плани та програми, державні замовлення та контракти, 

державні нормативи якості, вимоги до сертифікації, а також обмеження та 

заборони на ведення певних видів економічної діяльності. Найбільшого 

стимулюючого впливу на функціонування локальних ринків та на 

формування конкурентного середовища слід очікувати від  державних планів 

та програм, а також державних замовлень і контрактів.  

Водночас, прямі державні витрати на ту чи іншу сферу діяльності  

руйнують здатність економічної системи до самостійного вирішення 

проблеми на основі саморегулювання і у майбутньому вимагатимуть 

щорічних бюджетних видатків. В ринковій економіці державне фінансування 

в рамках програм та контрактів є доцільним лише для створення об’єктів, що 

мають ознаки суспільних благ, тобто не можуть бути профінансовані 

приватними суб’єктами. Проблемою такого типу, на нашу думку, є 

формування системи інформаційного забезпечення функціонування 

локальних ринків сільськогосподарської продукції, що розглянута в 

попередньому пункті. Ії розв’язання доцільно здійснювати в рамках 

спеціальної державної програми з виділенням прямого фінансування, 

оскільки практично неможливо виділити прямі економічні вигоди окремих 

суб’єктів, що користуються системою інформаційного забезпечення, та 

делегувати їм здійснення витрат щодо створення такої системи.  

Дещо іншу природу мають об’єкти інфраструктурного забезпечення 

функціонування системи локальних ринків сільськогосподарської продукції, 

що супроводжують її рух у матеріальній формі. Тут цілком можливо чітко 

виділити власників таких об’єктів, їх вигоди та витрати. Таким чином, для 
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стимулювання розвитку зазначених об’єктів більш ефективними вбачаються 

непрямі заходи державного регулювання, до складу яких відносять 

оподаткування з відповідним рівнем податкових зобов’язань та пільг, 

встановлення плати за ресурси, в т. ч. відсоткової ставки, а також 

регулювання цінових пропорцій, митне та валютне регулювання.  

Запровадження непрямих заходів стимулюючого характеру для 

розвитку системи локальних ринків сільськогосподарської продукції доцільне 

та ефективне протягом обмеженого періоду часу з метою формування 

обернених зв’язків, що дозволять перейти цій системі в режим 

самоорганізації та саморегулювання. 

За результатами дослідження встановлено, що крім недосконалого 

інформаційного середовища, яке ускладнює отримання товаровиробниками 

справедливої ціни за свою продукцію, є й інша перешкода для ефективного 

функціонування локальних ринків. Йдеться про обмеження конкуренції та 

отримання окремими суб’єктами ринку монопольної влади, яка ґрунтується 

на володінні специфічними активами, необхідними для забезпечення руху 

сільськогосподарської продукції у конкретній матеріально-речовій формі від 

виробника до споживача. Таким чином, поряд з рухом інформаційних 

потоків, важливим завданням аграрної політики є створення умов для 

налагодження ефективного руху сільськогосподарської продукції. 

Високоорганізовані форми такого руху, що характеризуються також і 

високим рівнем ефективності, склалися у сфері виробництва та реалізації 

таких видів сільськогосподарської продукції як зернові, цукрові буряки, 

олійні культури. Про це свідчать дані аналітичного розділу дослідження, які 

підтверджують функціонування усталених та ефективних форм зв’язків між 

виробниками сільськогосподарської продукції та підприємствами з її 

переробки. Проте, реалізація інших видів сільськогосподарської продукції, у 

виробництві яких домінують виробники невеликих розмірів, а також 

господарства населення, відбувається наразі у менш ефективних формах.  
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Залежно від обставин, та чи інша модель організації руху 

сільськогосподарської продукції може бути визнана ефективною. Як 

встановлено попереднім дослідженням, локальний ринок має узгоджувати 

попит та пропозицію продукції у поточній та довгостроковій перспективі 

(тобто не порушувати умови відтворення сільськогосподарського 

виробництва), сприяти задоволенню потреб кінцевих споживачів та 

переробних підприємств у сільськогосподарській продукції і при цьому 

гарантувати мінімізацію ризиків, трансакційних витрат та посередницької 

ренти. Виходячи з того, що узгодження попиту та пропозиції має 

забезпечувати будь-який ринок, в т. ч. глобальний, безпосередніми 

критеріями ефективності локального ринку слід вважати мінімізацію ризиків 

та трансакційних витрат, які зумовлюють значну посередницьку ренту, а 

також забезпечення умов відтворення сільськогосподарського виробництва у 

довгостроковій перспективі.  

Серед усіх можливих організаційних форм конкретних взаємовідносин 

між виробником сільськогосподарської продукції та її покупцем на 

локальному ринку, ефективною слід вважати ту, яка забезпечує мінімальні 

оцінки ризиків, трансакційних витрат і, відповідно, посередницької ренти, а 

також сприяє формуванню однозначних зворотних зв’язків між економічною 

оцінкою стану покупця (переробного підприємства, торгового чи 

інфраструктурного посередника) та станом виробника сільськогосподарської 

продукції. В даному випадку ми свідомо не зазначаємо у складі покупців 

сільськогосподарської продукції безпосередніх споживачів, пересічних 

громадян, оскільки індивідуальні споживачі не можуть бути визначені як 

суб’єкти державної аграрної політики, спрямованої на формування 

довгострокових відносин з виробниками. 

Характеризуючи можливі моделі організації конкретних угод на 

локальних ринках в контексті поставленої задачі, звернемо особливу увагу на 

ознаки, пов’язані з виділеними критеріями ефективності. Поряд з 

дослідженою в аналітичному розділі моделлю оптових продовольчих ринків, 
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в практиці господарської діяльності можна виділити ще декілька моделей 

організації такого руху, зокрема, модель споживчої кооперації, яка 

формується навколо ключової фігури – посередника. В моделі споживчої 

кооперації ініціатива щодо угод купівлі-продажу сільськогосподарської 

продукції формується з боку її «споживача», зазвичай, закладу харчування чи 

переробного підприємства. Щоб укласти таку угоду організація споживчої 

кооперації має виграти тендер на закупівлю. Маючи власні активи, така 

організація за отримані від замовника кошти здійснює закупівлю 

сільськогосподарської продукції безпосередньо у виробників.  

Асортимент закупок є досить широким, включає як продукцію, готову 

до споживання, тобто таку, що може бути реалізована кінцевому споживачу 

(картопля, овочі, фрукти), так і сировину для переробних підприємств (зерно, 

худоба). Ширина асортименту закупівель, з одного боку, є позитивним 

моментом такої моделі, оскільки дозволяє організації диверсифікувати свою 

діяльність та вигравати тендери, організовані замовниками з різних сфер 

діяльності. Водночас, це вимагає утримання широкого кола різноманітних 

активів, пристосованих для здійснення закупівель різнорідної продукції.  

Відтак, наприклад, обласна організація споживчої кооперації 

Житомирщини має на балансі понад 100 приймально-заготівельних пунктів, 

11 пунктів забою худоби з річною потужністю понад 10 тис. гол., а також 30 

складів для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Це 

дозволяє організації споживчої кооперації займатися посередництвом та 

здійснювати угоди з усіма видами рослинницької та тваринницької продукції, 

займатися заготівлею лікарсько-технічної сировини та хутра, а також 

надавати в оренду свої приміщення іншим суб’єктам ринку. Крім того, маючи 

безцінний ресурс – досвідчені кадри – організація споживчої кооперації може 

консультувати інших суб’єктів ринку стосовно якості сільськогосподарської 

продукції. Але витрати на утримання активів є значними, що зумовлює 

високу вартість послуг такого посередника. Недоліками такої моделі також є 

відсутність довгострокових відносин з товаровиробниками й високі 
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трансакційні витрати, пов’язані з участю в тендерах. До позитиву даної 

моделі варто віднести відсутність ризиків реалізації продукції, оскільки 

організація має чітке замовлення від споживача, що, в свою чергу, дозволяє 

мінімізувати посередницьку ренту.  

Кооперація виробників сільськогосподарської продукції з метою 

оптимізації її реалізації має суттєву перевагу перед споживчою кооперацією з 

точки зору формування зворотних зв’язків між продавцем продукції – 

суб’єктом локального ринку – та її виробником (виробниками). Іншими 

словами, кооператив, виступаючи продавцем на ринку, не буде зловживати 

представницькою функцією і привласнювати більшу частину доходів від 

реалізації, а забезпечить повернення отриманих коштів безпосереднім 

виробникам, оскільки він створений заради їх інтересів. Водночас, така 

модель руху сільськогосподарської продукції не гарантує ефективної ціни 

реалізації. Здійснюючи пошуки вигідного контрагента, кооператив 

виробників має декілька альтернатив:  

1) покластися на випадок, не витрачати грошей на пошук, але 

стикнутися з ризиком втратити виручку внаслідок псування продукції або 

зниження ринкової ціни;  

2) здійснити значні трансакційні витрати, наприклад, на участь в 

тендері, і отримати гарантію реалізації продукції за встановленою ціною при 

умові дотримання визначеної якості;  

3) інвестувати кошти в спеціальні активи сфери реалізації продукції, в 

розбудову торгового майданчика або в оренду торгового місця, з можливістю 

поторгуватися зі значною кількістю покупців та шансом отримати велику 

виручку.  

В перших двох випадках величина трансакційних витрат може 

оцінюватися як обернена до ризиків: чим більші витрати, тим меншими 

мають бути ризики і навпаки. Залишаючись ефективними одна відносно 

іншої, ці дві альтернативи не можуть претендувати на статус оптимальної, 

оскільки, на відміну від третьої, не мають довгострокових пріоритетів. 
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Можливість кооперативу виробників спільно інвестувати в активи, необхідні 

для здійснення реалізації продукції, і таким чином мінімізувати їх вартість, 

безумовно, є позитивним моментом такої моделі. Більше того, на відміну від 

споживчої кооперації, що має досить широкий перелік таких активів в рамках 

стратегії диверсифікації, кооперування виробників може відбуватися за 

галузевою ознакою і передбачати досить обмежений перелік 

вузькоспеціалізованих активів. 

Таким чином, державну підтримку моделі кооперування виробників, 

яка здійснюється без інвестицій у спеціальні активи для реалізації 

сільськогосподарської продукції варто визнати неефективною. Тоді як 

об’єднання виробників, що здійснюють спільні інвестиції у розбудову 

торгових майданчиків, приміщення для накопичення, зберігання, сортування, 

перевірки якості сільськогосподарської продукції варто розглядати як 

ефективний варіант, поряд зі споживчою кооперацією, яка такими активами 

вже володіє (рис. 3.5). 

Як показала практика, прямі державні витрати на фінансування 

інфраструктурних об’єктів сфери реалізації сільськогосподарської продукції, 

зокрема, на розбудову мережі оптових ринків, не дали очікуваного 

позитивного результату. Більшість з цих ринків і досі залишаються у вигляді 

проектів та недобудов (див. п. 2.3). Кількість спеціалізованих ринків 

сільськогосподарської продукції за останні роки лише зменшувалася (додаток 

З). По всій Україні з 2011 р. їх число скоротилося з 205 до 168. Збільшення 

спостерігалося лише у Львівській, Черкаській, Одеській, Хмельницькій (по 1 

ринку) та Херсонській (5 ринків) областях. Не рятує ситуацію розвиток 

універсальних ринків, на яких виділяються місця для торгівлі 

сільськогосподарською продукцією. Кількість місць на ринках для торгівлі 

сільськогосподарською продукцією по всій Україні також зазнала скорочення 

за останні 5 років на 8 %.  
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Рис. 3.5. Непрямі заходи державного регулювання та їх вплив на 

функціонування системи локальних ринків  

сільськогосподарської продукції 

Джерело: власні дослідження. 

 

З позиції ефективної макроекономічної політики більш дієвими 

вбачаються непрямі заходи регулювання, такі як інвестиційний податковий 

кредит та відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, що 

використовуються для розвитку сфери реалізації сільськогосподарської 

продукції. Головними принципами застосування зазначених стимулюючих 

важелів мають бути такі:  

НЕПРЯМІ ЗАХОДИ  

державного регулювання системи локальних ринків 

 

  

Плата  

за ресурси  

(в т.ч. 

відсоткова 

ставка) 

 

Регулювання 

цінових  

пропорцій 

 

Митне  

та валютне 

регулювання 

Оподаткування  

з відповідними 

рівнем 

податкових 

зобов’язань  

та пільг 

Можливість переходу системи  

в режим самоорганізації  

та саморегуляції 
 

Критерії ефективності локального ринку:  

 мінімізація ризиків; 

 мінімізація трансакційних витрат; 

 зниження посередницької ренти; 

 відтворення с.-г. виробництва у довгостроковій перспективі; 

 формування зворотних зв’язків між економічною оцінкою стану покупця 

(переробного підприємства, торгового чи інфраструктурного посередника)  

та станом виробника сільськогосподарської продукції. 

 

Модель оптових 
продовольчих 

ринків 

Модель  
споживчої 
кооперації 

Модель 
кооперування 

виробників 
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1) заходи мають спрямовуватися на формування довгострокових 

відносин між контрагентами у сфері реалізації сільськогосподарської 

продукції;  

2) форма застосування стимулюючих заходів має запобігати 

зловживанням та унеможливлювати створення фіктивних підстав для 

отримання пільг. 

Стосовно інвестиційного податкового кредиту, як стимулюючий засіб 

він може бути застосований для організацій споживчої кооперації, які є 

платниками податку на прибуток. Відповідно до проекту податкової реформи, 

внесеного Кабміном до Верховної Ради України у грудні 2015 р., платники 

податку на прибуток можуть зменшити свої податкові зобов’язання перед 

бюджетом на суму інвестиційного податкового кредиту, якщо 

здійснюватимуть довгострокові інвестиції шляхом придбання або створення 

матеріальних активів, які передбачено використовувати строком не менше 

4 років та які буде введено в експлуатацію до 31 грудня 2018 р. Розмір 

інвестиційного податкового кредиту встановлено в межах 50 % податкових 

зобов’язань з податку на прибуток за окремий звітний період протягом 

пільгового періоду. На таких умовах може бути простимульоване створення 

нових активів у сфері реалізації сільськогосподарської продукції, таких як 

сховища для овочів та фруктів, бази для сортування продукції, формування 

товарних партій, а також придбання обладнання для перевірки якості 

сільськогосподарської продукції, холодильного та вагового обладнання тощо. 

В якості домінуючого стимулюючого заходу, спрямованого на 

формування кооперативів виробників сільськогосподарської продукції, варто 

застосувати відшкодування частини відсоткових платежів за кредитами, що 

використовуються для придбання активів сфери реалізації 

сільськогосподарської продукції. Для реалізації зазначеного напряму 

стимулювання доцільним вбачається прийняття спеціальної постанови 

Кабміну, в якій би зазначалося умови отримання відшкодування. Основними 

умовами мають бути такі:  
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1) отримувачем відшкодування частини процентних зобов’язань перед 

банківською установою може бути лише кооператив виробників 

сільськогосподарської продукції (виробничий чи обслуговуючий), який є 

діючим протягом останніх 3 років і може підтвердити факт активної 

господарської діяльності;  

2) отриманий кредит використовується на створення чи придбання 

специфічних (не універсальних!) активів, що використовуються 

безпосередньо кооперативом (не здаються оренду) у сфері реалізації 

сільськогосподарської продукції, такі як холодильне, вагове, 

навантажувально-розвантажувальне обладнання, обладнання для перевірки 

якості продукції, для організації торгових майданчиків, баз для зберігання та 

сортування сільськогосподарської продукції;  

3) сума відшкодування визначається, виходячи з поточної облікової 

ставки НБУ і становить 50 % від зазначеної ставки (не допускається прив’язка 

суми відшкодування до відсоткової ставки, зазначеної в кредитній угоді з 

банківською установою);  

4) у випадку продажу придбаних активів чи їх нецільового 

використання, сума отриманого відшкодування має бути повернена в 

повному обсязі;  

5) джерелом виплати відшкодувань відсотків за цільовими кредитами є 

Державний та місцеві бюджети в межах програм розвитку аграрного сектора 

та сільських територій.  

Ефективність пропонованого непрямого стимулювання інвестицій в 

активи сфери реалізації сільськогосподарської продукції може бути 

підтверджена на основі позитивного зв’язку між окремими параметрами 

наявності і використання торгової мережі на ринках та обсягами реалізації 

сільськогосподарської продукції. Так, за даними Бюлетенів Державної 

служби статистики України, можливо встановити кількість діючих 

спеціалізованих ринків сільськогосподарської продукції по Україні та 
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кількість торгових місці для продажу сільськогосподарської продукції на 

ринках всіх категорій (додатки К та Л).  

Порівняння динаміки обсягів реалізації основних видів 

сільськогосподарської продукції, здійсненої господарствами населення 

(п. 2.1) з динамікою кількості спеціалізованих ринків та кількості торгових 

місць, дозволило встановити вагому позитивну кореляцію між обсягами 

реалізації картоплі, молока та молочних продуктів, ВРХ і яєць 

господарствами населення (в натуральному вимірі) та кількістю торгових 

місць на ринках для продажу сільськогосподарської продукції (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Взаємозв’язок між кількістю торгових місць та обсягами реалізації 

сільськогосподарської продукції господарствами населення 

Показник 
Рівняння  

регресії 

Коефіцієнт 

детермінації 

Парний коефіцієнт 

кореляції/індекс 

кореляції 

Обсяг реалізації 

картоплі 
хey 00001,006,94  0,50 0,71 

Обсяг реалізації 

молока та молочних 

продуктів 

хy 03,078,872   0,99 0,99 

Обсяг реалізації ВРХ 

(у живій вазі) 
хy 005,072,473   0,92 0,96 

Обсяг реалізації яєць хey 00001,030,68  0,54 0,73 

Джерело: власні дослідження. 

 

Враховуючи існуючі тенденції та перспективи розширення ринкової 

інфраструктури, здійснено прогноз кількості торгових місць на ринках для 

продажу сільськогосподарської продукції. На базі визначених оптимістичних 

та песимістичних прогнозів розроблено аналогічні прогнози для обсягів 

реалізації сільськогосподарської продукції господарствами населення. За 

оптимістичного сценарію, який передбачає зростання інвестицій у 

спеціалізовані активи сфери реалізації сільськогосподарської продукції за 

рахунок заходів непрямого державного регулювання, обсяги реалізації 

картоплі господарствами населення мають збільшуватися щорічним темпом 

1,2 % (оптимістичний прогноз) (рис. 3.6). Натомість, якщо спостерігатиметься 
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сучасна тенденція до зменшення торгових місць, слід очікувати на 

скорочення обсягів реалізації картоплі щорічно на 10 %.  

 

Рис. 3.6. Динаміка обсягів реалізації картоплі  

господарствами населення, тис. т 

Джерело: власні дослідження. 
 

Сприятливі тенденції розвитку інфраструктури також можуть 

забезпечити збільшення обсягів реалізації молока і молочних продуктів 

господарствами населення щорічно на 0,70 % (рис. 3.7).  

 

Рис. 3.7. Динаміка обсягів реалізації молока і молочних продуктів 

господарствами населення, тис. т 
Джерело: власні дослідження. 

 



205 
 

Без вживання запропонованих заходів кількість спеціалізованих ринків 

та торгових місць на ринках для реалізації сільськогосподарської продукції 

буде скорочуватися, продовжуючи існуючу тенденцію. 

Що ж стосується ВРХ у живій вазі та яєць, то реалізація оптимістичного 

прогнозу динаміки торгових місць на ринку для продажу 

сільськогосподарської продукції зумовлюватиме збільшення обсягів їх збуту, 

відповідно, на 1,32 та 1,14 % кожного року (рис. 3.8, 3.9).  

 

Рис. 3.8. Динаміка обсягів реалізації ВРХ (у забійній вазі) господарствами 

населення, тис. т 

Джерело: власні дослідження. 

 

На відміну від господарств населення, динаміка реалізації продукції 

сільськогосподарськими підприємства може бути проаналізована не тільки в 

загальному обсязі, а відповідно до каналів реалізації. Вагому позитивну 

кореляцію (понад 0,85) з розвитком ринкової інфраструктури демонструють 

обсяги реалізації на ринках таких видів сільськогосподарської продукції як 

овочі, плоди та молоко. 
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Рис. 3.9. Динаміка обсягів реалізації яєць  

господарствами населення, млн шт 

Джерело: власні дослідження. 

 

У цілому, за оптимістичного сценарію, очікується щорічний приріст 

реалізації сільськогосподарськими підприємствами відповідних видів 

продукції через ринковий канал розподілу на 2,7 % (овочів), 2,24 % (плодів) 

та 0,77 % молока. 

Отже, імплементація розроблених заходів (згідно оптимістичного 

прогнозу) сприятиме збільшенню кількості торгових місць для продажу 

сільськогосподарської продукції на спеціалізованих ринках, а відтак – 

нарощуванню обсягів її реалізації як підприємствами, так і господарствами 

населення. Це сприятиме збільшенню доходів виробників 

сільськогосподарської продукції. 

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Запропонована методика системного аналізу локальних ринків 

сільськогосподарської продукції передбачає їх розгляд з позицій 

субстратного і функціонального аспектів, а також аспекту розвитку. 

Субстратний аспект аналізу дозволяє виявити склад учасників системи 
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локальних ринків, керуючу та керовану підсистеми, межі внутрішнього 

середовища системи, а також форми відносин та зв’язків між елементами 

системи. Функціональний аспект дозволяє виявити дисфункції у виконанні 

суб’єктами ринку притаманних їм функцій на основі порівняння ідеальних та 

фактичних характеристик якості зв’язків. Аналіз з позиції аспекта розвитку 

дозволяє побачити суперечності становлення системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції, що полягають у відсутності стійких 

залежностей між цінами продукції та попитом і пропозицією, між 

прибутковістю сільськогосподарського виробництва та цінами на послуги 

інфраструктурних організацій, а також у відсутності спільних цілей у 

основних та допоміжних суб’єктів локальних ринків. 

2. Запропоновано створення національної інформаційної системи, яка 

містить підсистему інформаційно-консультаційного забезпечення процесів 

прийняття господарських рішень сільськогосподарськими виробниками та 

підсистему підтримки управлінських рішень органів державного управління. 

Головними завданнями такої системи будуть: підвищення рентабельності 

реалізації сільськогосподарської продукції її безпосередніми 

товаровиробниками; досягнення якісно-цінової однорідності продукції та 

підвищення загального рівня її якості; стійкість цін на ринках 

сільськогосподарської продукції та прогнозованість цінової ситуації в Україні 

та в регіонах; ефективний розподіл бюджетних коштів, виділених  на 

підтримку сільськогосподарських виробників; оптимізацію обсягів та регіонів 

здійснення державних закупок та товарних інтервенцій; завантаження 

оптових ринків сільськогосподарської продукції. 

3. Для обґрунтування необхідності та ефективності розбудови 

інформаційної системи запропоновано методику оцінки зв’язку між рівнем 

варіації цін на сільськогосподарську продукції, продану підприємствами 

Житомирської області та рівнем їх рентабельності. На основі розрахунку 

коефіцієнтів регресійної залежності між приростами досліджуваних 

показників встановлено, що покращення інформованості ринкових агентів, яке 



208 
 

дозволить знизити коефіцієнт варіації цін основних видів 

сільськогосподарської продукції на 1 в.п., забезпечить приріст рентабельності 

виробництва сільськогосподарської продукції в середньому на 0,22 в.п., що, за 

рахунок зростання бази оподаткування, забезпечить зростання доходів 

Державного бюджету на 262 млн грн за рік.  

4. З метою встановлення оптимального місця розташування локальних 

ринків в Житомирській області та визначення суб’єктів економічних відносин 

у межах кожного окремого ринку, побудовано транспортну задачу закритого 

типу. Відтак, виробникам переважної більшості (65 %) районів, які 

виготовляють 70 % м’яса, вигідніше реалізувати цей вид продукції на 

Житомирському ринку. Що ж стосується ринку у Малинському районі, то 

збут на ньому доцільний товаровиробникам Брусилівського, Коростенського, 

Лугинського, Малинського, Народницького, Овруцького, Олевського та 

Радомишльського районів. Що стосується інших видів продукції, то на 

Житомирському локальному ринку доцільно реалізувати 72 % виготовленого 

в області молока і молочних продуктів, 70 % картоплі та 75 % обсягу яєць. 

5. Заходи непрямого державного впливу на розвиток системи локальних 

ринків сільськогосподарської продукції мають забезпечити формування 

обернених зв’язків, необхідних для переходу системи в режим 

саморегулювання. Найбільш ефективними серед них є інвестиційний 

податковий кредит та пільга з відшкодування частини відсоткової ставки за 

кредитами, які використовуються для розвитку сфери реалізації 

сільськогосподарської продукції. Ефективність пропонованого непрямого 

стимулювання інвестицій в активи сфери реалізації сільськогосподарської 

продукції підтверджено позитивним зв’язком між окремими параметрами 

наявності і використання торгової мережі на ринках та обсягами реалізації 

сільськогосподарської продукції. 

6. На основі порівняння моделей формування довгострокових відносин 

у сфері реалізації сільськогосподарської продукції, а саме – оптових 

продовольчих ринків, споживчої кооперації та кооперації виробників 
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сільськогосподарської продукції, встановлено, що найбільш ефективним є 

об’єднання виробників, які здійснюють спільні інвестиції у розбудову 

торгових майданчиків, приміщення для накопичення, зберігання, сортування, 

перевірки якості сільськогосподарської продукції. Також перспективною 

варто вважати модель споживчої кооперації, яка необхідними активами вже 

володіє. Державну підтримку моделі кооперування виробників, яка 

здійснюється без інвестицій у спеціальні активи для реалізації 

сільськогосподарської продукції, слід визнати неефективною. 

7. На базі визначених оптимістичних та песимістичних сценаріїв 

спрогнозовано обсяги реалізації продукції господарствами населення. 

Прогнозування обсягів реалізації продукції сільськогосподарськими 

підприємствами проведено не тільки в загальному обсязі, а й відповідно до 

каналів реалізації. Вагому позитивну кореляцію (понад 0,85) з розвитком 

ринкової інфраструктури демонструють обсяги реалізації таких видів 

продукції як овочі, плоди та молоко. За оптимістичного сценарію, очікується 

щорічний приріст реалізації підприємствами відповідних видів продукції 

через ринковий канал розподілу на 2,7 % (овочів), 2,24 % (плодів) та 0,77 % 

молока. Що ж стосується ВРХ у живій вазі, то за оптимістичного прогнозу 

динаміки торгових місць на ринку для продажу сільськогосподарської 

продукції передбачається збільшення обсягів їх збуту на 1,32 % щороку. 

 

Результати дослідження, представлені у Розділі 3, опубліковано у 

працях автора: [ 125, 129, 131–137, 200]. 

 

В Розділі 3 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури:  [32, 47, 48, 53, 55, 57, 58, 61, 66, 69, 70, 

83, 101, 109, 116, 119, 120, 125, 147, 148, 154, 163]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні та поглибленні 

теоретико-методичних засад, а також розробці практичних рекомендацій 

щодо формування та функціонування локальних ринків сільськогоспо-

дарської продукції. Це дозволило отримати наукові висновки, що 

відображають рівень виконання завдань та характеризуються науковою 

новизною. 

1. Невід’ємним елементом інфраструктури аграрного ринку є локальні 

ринки сільськогосподарської продукції, які слід трактувати як територіально 

визначену господарську систему, в межах якої укладаються реальні ринкові 

угоди і яка має ознаки сіткової структури, характеризується певним 

соціальним капіталом та спільними інвестиціями суб’єктів даного ринку у 

спеціальні активи, необхідні для реалізації сільськогосподарської продукції. 

Сукупність локальних ринків сільськогосподарської продукції являє собою 

системне утворення, кожен з елементів якого – територіально обмежений 

монопродуктовий ринок – пов’язаний з іншими через відносини продуктової 

взаємозаміни та зміни територіальних меж. Їх узгоджене функціонування 

спроможне забезпечити синергетичний ефект, що матиме прояв у формуванні 

належного рівня продовольчої безпеки держави та відтворенні 

сільськогосподарського виробництва. 

2. Локалізація ринкового простору є результатом і водночас чинником 

процесів, що мають як позитивний (мінімізація витрат обігу), так і 

негативний (монополізація ринкового простору) економічний ефект. 

Критеріями ідентифікації локальних ринків сільськогосподарської продукції, 

поряд з мобільністю предмета ринкових угод, вартістю його транспортування 

та ціною ринкової інформації, визначено напрям пошуку контрагента, термін 

зберігання продукції, можливість споживання продукції без переробки, а 

також наявність стандартів якості продукції та форм організації ринкових 
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угод. Як об’єкт державної аграрної політики локальний ринок забезпечує: 

узгодження в просторі і часі попиту та пропозиції продукції; інформування 

виробників про запити споживачів, що оптимізує структуру агровиробництва; 

контроль якості продукції; мінімізація витрат обігу, ризиків та інших 

трансакційних витрат учасників угод. Функціями локального ринку, крім 

інформування, регулювання та санації, є мінімізація трансакційних витрат за 

рахунок використання соціального капіталу ринкових агентів та розподіл 

посередницької ренти, яка визначає умови відтворення 

сільськогосподарського виробництва у довгостроковій перспективі. 

3. За результатами емпіричної оцінки динаміки та структури реалізації 

сільськогосподарської продукції в Україні встановлено, що обсяги її 

виробництва протягом 2011–2015 рр. за переважною більшістю товарних 

груп зростали межах 4–62 %. Виняток становить молоко (зниження на 1 %), 

вовна (38,6 %) та інша продукція тваринництва (4,6 %). Позитивною є 

тенденція зростання рівня товарності виробництва, яка зумовила зростання 

обсягів реалізації окремих видів продукції від 24 % до 4,3 раза. З-поміж 

основних видів сільськогосподарської продукції виділено дві групи, у 

реалізації яких домінують сільськогосподарські підприємства (зернові, олійні 

культури, цукрові буряки, худоба та птиця, яйця) та господарства населення 

(картопля, овочі, плоди та ягоди, молоко). Такий поділ передбачає 

використання відмінних джерел об’єктивної та релевантної інформації та, 

відповідно, різних методик аналізу процесів укладання ринкових угод та 

функціонування локальних ринків. В цілому товарність 

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств є вищою, 

ніж господарств населення.  

4. Оцінку структури реалізації сільськогосподарської продукції слід 

здійснювати з урахуванням критеріїв стабільності та ефективності 

маркетингових каналів розподілу. Розроблений методичний підхід 

ґрунтується на розрахунку коефіцієнтів варіації питомої ваги каналу та 

кореляції між показниками, що характеризують ринкову кон’юнктуру. 
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Ринкові відносини між сільськогосподарськими підприємствами та 

переробниками зернових та зернобобових (81,4 %), олійних культур (83,9 %) 

та цукрових буряків (81,4 %) є усталеними та ефективними, конкурентна 

пропозиція узгоджується з конкурентним попитом і ціни демонструють 

позитивну кореляцію з обсягами реалізації. Реалізація худоби та птиці 

(80,3 %), а також яєць (76,5 %), відбувається за стабільними, але 

неефективними каналами. Несформованими є канали реалізації картоплі, 

овочів, плодів та ягід, молока та молочних продуктів, вовни. Ринки тих видів 

продукції, у реалізації яких домінують підприємства, є сформованими, тоді як 

канали реалізації продукції господарствами населення характеризуються 

нестабільністю. 

5. Дослідження залежності ціни сільськогосподарської продукції від 

показників ринкової кон’юнктури в розрізі адміністративно-територіальних 

одиниць слід здійснювати із застосуванням розробленого методичного 

підходу, що, поряд з традиційними показниками інтенсивності попиту та 

динаміки пропозиції, враховує рівень розвитку транспортної інфраструктури 

регіону та дозволяє виділити негативні наслідки результатів ринкової влади. 

Прояви неефективності функціонування ринків тваринницької продукції 

(худоби та птиці, молока) засвідчують зловживання переробними 

підприємствам монопсонічною владою, а також недосконале ціноутворення, 

пов’язане, передусім, з якісною неоднорідністю продукції (зокрема, молока), 

що реалізується господарствами населення. На ринках рослинницької 

продукції, у реалізації якої домінують господарства населення, виявлена 

модель ціноутворення на основі попиту. Відсутність стабільних каналів 

розподілу овочів та фруктів засвідчує несформованість локальних ринків цих 

видів продукції.  

6. Системний аналіз локальних ринків сільськогосподарської продукції 

з метою формування стратегічного вектора їх розвитку уможливлюється за 

розробленою методикою, яка передбачає їх розгляд з позицій субстратного 

(дозволяє виявити склад учасників системи локальних ринків, керуючу та 
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керовану підсистеми, межі внутрішнього середовища системи, а також форми 

відносин та зв’язків між елементами системи) і функціонального 

(ідентифікація дисфункцій у виконанні суб’єктами ринку притаманних їм 

функцій на основі порівняння ідеальних та фактичних характеристик якості 

зв’язків) аспектів, а також аспекту розвитку (визначення суперечностей 

становлення системи локальних ринків, що полягають у відсутності стійких 

залежностей між цінами продукції та попитом і пропозицією, між 

прибутковістю сільськогоспо-дарського виробництва та цінами на послуги 

інфраструктурних організацій, а також у відсутності спільних стратегічних 

цілей у суб’єктів локальних ринків).  

7. Розроблена національна інформаційна система регулювання та 

розвитку ринків сільськогосподарської продукції містить підсистеми 

інформаційно-консультаційного забезпечення процесів прийняття 

господарських рішень товаровиробниками та підтримки управлінських 

рішень органів державного управління. Покращення інформованості 

ринкових агентів зумовить зниження коефіцієнта варіації цін основних видів 

продукції на 1 в.п., забезпечить приріст рентабельності виробництва 

сільськогосподарської продукції в середньому на 0,22 в.п. сприятиме 

щорічному зростанню надходжень до Державного бюджету у розмірі 262 млн 

грн. За результатами лінійної оптимізації за критерієм мінімальних 

логістичних витрат виявлено економічно доцільні місця розташування 

локальних ринків в Житомирській області (Житомирський та Малинський 

райони), а також визначено суб’єктів економічних відносин у межах кожного 

із них.   

8. Підвищення ефективності функціонування локальних ринків 

уможливлюється на основі державної підтримки. Ефективність заходів 

державного регулювання слід оцінювати за такими індикаторами: 

пріоритетність ринкового саморегулювання, досягнення збалансованості 

державного бюджету при фінансуванні програм розвитку ринкової 

інфраструктури, використання програмних інструментів регулювання та 
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стимулювання довгострокових відносин між суб’єктами ринку. Дієвість 

непрямих заходів державного регулювання підтверджено позитивним 

кореляційним зв’язком між окремими параметрами наявності і використання 

торгової мережі на ринках та обсягами реалізації сільськогосподарської 

продукції. Імплементація розроблених заходів (згідно оптимістичного 

прогнозу) сприятиме збільшенню кількості торгових місць для продажу 

сільськогосподарської продукції на спеціалізованих ринках, а відтак – 

нарощуванню обсягів її реалізації як підприємствами, так і господарствами 

населення.  
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Додаток А 

Аналіз структури реалізації продукції сільського господарства 

сільськогосподарськими підприємствами, % 

 

Вид продукції 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
1
 2015 р.

1
 

Сер. 

значенн

я 

Станд. 

відхилення 

К-т 

варіації, % 

Переробним підприємствам 

Зернові культури 3,6 3,7 4,0 3,3 3,3 3,7 0,3 8,2 

Олійні культури 5,2 4,9 5,7 6,1 5,9 5,5 0,5 9,0 

Цукрові буряки 92,9 94,3 94,2 89,2 92,9 92,7 2,4 2,2 

Картопля 7,8 8,7 6,5 16,0 5,0 9,8 4,3 48,4 

Овочі 44,4 41,5 35,8 47,0 53,3 42,2 4,8 14,6 

Плоди та ягоди 27,9 25,9 23,8 84,8 24,3 40,6 29,5 71,2 

Худоба та птиця (в 

живій вазі) 
24,2 23,0 23,9 23,5 23,0 23,7 0,5 2,3 

Молоко та молочні 

продукти 
94,6 94,0 94,0 94,9 94,6 94,4 0,5 0,4 

Яйця 1,6 2,1 2,1 3,5 2,4 2,3 0,8 30,3 

Вовна 32,0 24,0 27,6 19,6 15,4 25,8 5,3 27,5 

На ринку 

Зернові культури 4,9 3,7 3,4 3,1 2,2 3,8 0,8 28,4 

Олійні культури 3,6 2,9 2,4 2,0 1,5 2,7 0,7 32,7 

Картопля 4,1 5,2 6,7 6,5 6,8 5,6 1,2 20,1 

Овочі 7,6 7,1 6,7 4,0 2,8 6,4 1,6 37,5 

Плоди та ягоди 20,0 15,6 13,5 2,5 10,8 12,9 7,4 52,2 

Худоба та птиця (в 

живій вазі) 
6,9 6,7 6,6 7,4 6,6 6,9 0,4 4,9 

Молоко та молочні 

продукти 
1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,6 0,2 16,1 

Яйця 17,1 15,5 15,1 14,5 4,8 15,6 1,1 36,6 

Вовна 16,3 13,8 10,3 12,5 12,8 13,2 2,5 16,6 

Іншим підприємствам 

Зернові культури 82,7 86,3 86,8 88,7 90,5 86,1 2,5 3,4 

Олійні культури 90,5 91,8 91,6 91,6 92,4 91,4 0,6 0,8 

Цукрові буряки 7,1 5,7 5,8 10,8 7,1 7,4 2,4 28,4 

Картопля 87,5 85,8 86,3 77,3 88,1 84,2 4,7 5,2 

Овочі 47,6 51,1 57,2 48,9 43,9 51,2 4,3 9,9 

Плоди та ягоди 51,6 58,0 62,5 12,7 64,7 46,2 22,8 42,9 

Худоба та птиця (в 

живій вазі) 
68,2 69,6 68,9 68,8 70,2 68,9 0,6 1,1 

Молоко та молочні 

продукти 
3,4 4,2 4,3 3,7 4,1 3,9 0,4 9,6 

Яйця 80,8 82,2 82,6 81,8 92,8 81,9 0,8 5,9 

Вовна 51,2 61,4 61,9 67,3 70,8 60,5 6,7 11,9 

Населенню та пайовикам за фактори виробництва 

Зернові культури 8,8 6,3 5,8 4,9  7,26 2,32 25,9 

Олійні культури 8,8 6,3 5,8 4,9 0,2 6,5 1,7 60,5 

Картопля 0,7 0,4 0,3 0,3 0,0 0,4 0,2 73,8 

Овочі 0,6 0,3 0,5 0,2 0,1 0,4 0,2 61,0 

Плоди та ягоди 0,4 0,3 0,3 0,1 0,0 0,3 0,1 74,7 

Худоба та птиця (в 

живій вазі) 
0,5 0,5 0,2 0,0 0,2 0,3 0,2 77,4 

Молоко та молочні 

продукти 
0,7 0,7 0,6 0,3 0,2 0,6 0,2 46,9 

Яйця 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 34,2 

Вовна 0,5 0,2 0,2 0,2 0,0 0,3 0,2 81,3 

Джерело: власні дослідження.
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Аналіз структури реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами України  

в розрізі ціни та питомої ваги каналів розподілу 
Товарна група 2011 2012 2013 

Зернові 

культури  

Грн/т 1453,4 989,9 951,6 1272,3 1421,6 1516,7 1160,6 1274,5 1433,5 1573,5 1289,7 1095,2 1218,9 1255,2 1307,8 

% 3,6 0,5 8,3 4,9 82,7 3,7 0,3 6 3,7 86,3 4 0,2 5,6 3,4 86,8 

R 0,47  0,61 0,53 

Олійні 

культури  

Грн/т 3127,8 1678,3 1947,8 3151,8 3339,6 3524,1 1872,4 2648,2 3444,2 3596,2 3005,7 1989,5 2432 2906,9 3100 

% 5,2 0,1 0,6 3,6 90,5 4,9 0 0,4 2,9 91,8 5,7 0 0,3 2,4 91,6 

R 0,54  0,47  0,54  

Цукрові 

буряки 

Грн/т 521,8 291,5 350 437,6 474,5 431 350,4 - 339,1 387,4 402,7 322,2 350  356,1 

% 87,9 0 0 0 12,1 90,5 0 - 0 9,5 89,5 0 0  10,5 

R 0,71  0,91  0,92  

Картопля Грн/т 1423,5 1802 1881,9 2153,8 2082,9 819,9 1265 1201,1 937,5 1183,8 1044,4 1287,3 870,6 1697,2 1940,1 

% 7,8 0,5 0,1 4,1 87,5 8,7 0,2 0,1 5,2 85,8 6,5 0,3 0,2 6,7 86,3 

R 0,38  0,20  0,74  

Овочі Грн/т 650,3 1313,3 1345,4 3349,7 3343,6 611,6 1151,3 1157,4 3358,7 2858,2 631,2 2026,6 1474,2 3276,8 3328,1 

% 44,4 0,3 0,1 7,6 47,6 41,5 0,2 0,1 7,1 51,1 35,8 0,2 0,1 6,7 57,2 

R 0,12  0,11  0,17 

Плоди та 

ягоди  

Грн/т 1647,1 2108 3025,2 3655,4 3825,2 1258,3 2355,6 2629,3 3313,6 3139,2 1461,2 3108 3348,9 3357,4 3526,1 

% 27,9 0,4 0,1 20 51,6 25,9 0,4 0,1 15,6 58 23,8 0,2 0 13,5 62,5 

R 0,40  0,18  0,06  

Худоба та 

птиця  

Грн/т 13267,9 10745,5 11714,3 11348,8 11579,9 14513,4 12907,2 14579,2 13179,7 13138,5 13634,5 13707,6 14484,7 12609,9 12666,7 

% 24,2 0,7 0 6,9 68,2 23 0,6 0,1 6,7 69,6 23,9 0,6 0 6,6 68,9 

R 0,22  -0,22 -0,57   

Молоко та 

молочні 

продукти  

Грн/т 3027,2 2690,1 2598,7 3709 3118,9 2628,5 2760,2 2855,4 3706,2 3015,5 3346,3 2823,6 3139,8 3874,8 3590,7 

% 94,6 0,2 0 1,8 3,4 94 0,2 0 1,6 4,2 94 0,2 0 1,5 4,3 

R 0,02  -0,47  0,01  

Яйця  Грн/тис шт. 700,3 434,6 493,8 474,5 528,4 883,7 542,9 514,8 561 633,2 697,8 643,7 554,3 615,9 663,1 

% 1,6 0,5 0 17,1 80,8 2,1 0,2 0 15,5 82,2 2,1 0,2 0 15,1 82,6 

R -0,03 -0,00 0,28 

Вовна  Грн/т 725,7 570,4 - 570 727,3 1093,4 608,8 - 605,2 815,3 884 716,7  493,3 644,2 

% 32 0,5 - 16,3 51,2 24 0,8 - 13,8 61,4 27,6 0,2  10,3 61,9 

R 0,89  0,39 0,08 
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Товарна група 2014 2015 

Зернові 

культури  

Грн/т 1711,3 1232,7 1336,6 1624,6 1836,9 3001,0 1776,0 1909,7 2406,1 2965,3 

% 3,3 0,2 4,7 3,1 88,7 3,3 0,2 3,8 2,2 90,5 

R 0,65 0,55 

Олійні 

культури  

Грн/т 3840,5 2120,4 2672 4196,1 4078,9 7505,9 3571,0 4404,0 6967,3 7549,9 

% 6,1 0 0,3 2 91,6 5,9 0,0 0,2 1,5 92,4 

R 0,46  0,50 

Цукрові 

буряки  

Грн/т 497,1 365,9  343,5 470,4 796,6 690,9 - - 741,4 

% 89,2 0  0 10,8 85,6 0,0 - - 14,4 

R 0,76  0,94 

Картопля  Грн/т 986,6 2180,1 2186,2 1952,4 2438,6 1604,7 1959,8 2149,2 1939,8 2522,3 

% 16 0,1 0,1 6,5 77,3 5,0 0,1 0,0 6,8 88,1 

R 0,31  0,78 

Овочі Грн/т 857,9 1439,2 1438,2 4332,7 3962,1 1695,9 2424,0 3428,2 5927,9 6459,9 

% 47 0,1 0 4 48,9 53,3 0,0 0,0 2,8 43,9 

R 0,07  -0,04 

Плоди та 

ягоди  

Грн/т 2191,3 4221,4 3981,7 4192,1 3667,3 4322,1 3666,2 4411,0 6479,3 6394,5 

% 84,8 0 0 2,5 12,7 24,3 0,2 0,0 10,8 64,7 

R -0,99  0,60 

Худоба та 

птиця (в 

живій вазі)  

Грн/т 16764,9 13299,4 15781,4 14157,3 15565,4 22860,8 18246,5 19784,0 19979,2 21872,5 

% 23,5 0,3 0 7,4 68,8 23,0 0,2 0,0 6,6 70,2 

R 0,39  0,66 

Молоко та 

молочні 

продукти 

Грн/т 3750,1 2969 3247,2 4068,3 3919,3 4336,8 3438,7 3593,2 4637,6 4530,7 

% 94,9 0,1 0 1,3 3,7 94,6 0,1 0,0 1,2 4,1 

R 0,22  0,26 

Яйця  Грн/тис. 

шт 896,5 739,9 636,4 732 786,5 1378,6 952,8 1078,6 1043,9 1347,0 

% 3,5 0,2 0 14,5 81,8 2,4 0,0 0,0 4,8 92,8 

R 0,18  0,56 

Вовна Грн/т 7137,6 6060  6738,6 7838,9 15657,5 8789,6 - 7783,4 15139,3 

% 19,6 0,1  13 67,3 15,4 1,0  12,8 70,8 

R 0,94  0,61 
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Розрахункові показники для аналізу детермінації ціни худоби та птиці чинниками попиту та пропозиції 

 
 

Адміністративна 

область 

Наявний дохід 

на одну особу, 

грн 

Індекс 

доходу 

Оцінка попиту 

(частканаселення 

області, зважена на 

індекс доходу), % 

Оцінка пропозиції (частка області у загальному 

обсязі реалізації худоби та птиці), % 

Відносна інтенсивність пропозиції (х1) 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Вінницька 22714,6 0,9 3,2 2,6 2,4 4,1 10,7 15,6 0,80 0,74 1,27 3,31 4,83 

Волинська 19490,7 0,7 1,8 4,2 4,1 4,1 4,3 4,6 2,35 2,30 2,30 2,41 2,58 

Дніпропетровська 29940,3 1,1 8,7 15,3 16,4 16,3 13,8 13,2 1,77 1,89 1,88 1,59 1,52 

Донецька 29981,4 1,1 11,5 5,4 5,9 5,4 4 3,2 0,47 0,52 0,47 0,35 0,28 

Житомирська 21452,2 0,8 2,4 1 0,8 0,9 1 0,8 0,42 0,34 0,38 0,42 0,34 

Закарпатська 17898,2 0,7 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Запорізька 28474 1,1 4,4 2,8 2,9 2,7 2,4 2,4 0,63 0,65 0,61 0,54 0,54 

Івано-Франківська 20964,6 0,8 2,5 2 2,7 3 3,2 3,5 0,78 1,06 1,18 1,26 1,37 

Київська 26766,4 1,0 4,1 14 14,2 14,4 13,7 12,4 3,45 3,50 3,55 3,37 3,05 

Кіровоградська 21376,8 0,8 1,9 0,8 0,9 1,2 1,1 1,1 0,43 0,48 0,65 0,59 0,59 

Луганська 25185,5 1,0 5,0 2,1 1,9 1,7 1,9 1,2 0,42 0,38 0,34 0,38 0,24 

Львівська 22622,9 0,9 5,0 4,6 4,6 4,8 4,9 4,2 0,91 0,91 0,95 0,97 0,83 

Миколаївська 23688,6 0,9 2,4 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,29 0,29 0,21 0,21 0,21 

Одеська 25082,2 1,0 5,3 1 1 0,9 0,9 0,8 0,19 0,19 0,17 0,17 0,15 

Полтавська 24958,3 1,0 3,2 2,9 2,4 2,6 3,3 3,3 0,91 0,75 0,81 1,03 1,03 

Рівненська 20710,8 0,8 2,1 1,2 1,2 1,4 1,2 1 0,57 0,57 0,66 0,57 0,47 

Сумська 22993,6 0,9 2,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 0,61 0,52 0,52 0,52 0,57 

Тернопільська 18996,6 0,7 1,8 0,8 1 1 1,3 1,7 0,45 0,56 0,56 0,73 0,95 

Харківська 26227 1,0 6,3 3,4 2,9 2,2 2,8 3,1 0,54 0,46 0,35 0,44 0,49 

Херсонська 21344,6 0,8 2,0 1 1 0,8 0,8 1,2 0,50 0,50 0,40 0,40 0,60 

Хмельницька 22432,7 0,9 2,6 2 1,8 1,8 2,1 2,6 0,78 0,70 0,70 0,81 1,01 

Черкаська 21477,4 0,8 2,4 25 24,8 23,4 19,8 18,4 10,51 10,42 9,83 8,32 7,73 

Чернівецька 18740,9 0,7 1,5 1,5 1,5 1,6 1 0,9 1,00 1,00 1,07 0,67 0,60 

Чернігівська 23567,1 0,9 2,2 2,1 2 1,8 2 1,7 0,95 0,90 0,81 0,90 0,77 

Київ 52924,5 2,0 13,4 2,1 1,4 1,9 1,7 1,3 0,16 0,10 0,14 0,13 0,10 
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Адміністративна 

область 

Індекс обсягу реалізації продукції до 

попереднього року (х2) 

Середня ціна реалізації, грн/т (y) 

R
2
 

Ранг області за 

транспортно-

географічним 

положенням  

Оцінка 

ефектив

ності 

ринку 
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Вінницька 105,7 98,9 176,4 301,3 153,6 9938,9 11878,8 12277,1 13085,1 17266,8 0,94 1 добре 

Волинська 102,5 104,8 101,1 120,6 114,8 11376,2 12264,9 13893,4 13542 16166,6 0,90 3 погано 

Дніпропетровська 105,9 113,7 102,2 97,3 101,3 10826,5 11850,3 13715,9 12976,2 15635,8 0,88 1 погано 

Донецька 102,5 116,6 94,7 85,0 85,2 11588,7 11988,3 12907,3 13377,4 13511,4 0,86 2 добре 

Житомирська 101,6 89,6 117,5 125,2 81,2 9989,5 12106,5 14316,1 11820,5 15147,2 0,61 1 відмінно 

Закарпатська 100,2 153,5 99,6 112,1 105,4 13811,9 13610,7 15696,5 15361,6 17699,4 0,61 3 задовільно 

Запорізька 110,6 113,1 95,0 102,8 103,1 10668,6 12323 14230,9 13769,3 15299,4 0,91 2 задовільно 

Івано-Франківська 112,4 144,1 112,1 125,8 113,9 13775,2 15993,2 17629,2 16850,5 20091,4 0,59 3 погано 

Київська 94,9 108,1 104,1 109,6 95,4 10591,9 11773,1 13353,3 12851,4 15170,4 0,92 1 погано 

Кіровоградська 120,2 125,9 135,0 107,5 105,3 10527,6 12332,1 14808,2 13945,8 16402,4 0,73 1 відмінно 

Луганська 93,3 96,1 92,7 129,5 63,2 11259,1 12415,3 12104,1 11017,4 13330,7 0,96 3 погано 

Львівська 119,3 105,7 107,3 115,9 90,6 9564,1 10775,6 11968,3 11410,6 14171,3 0,73 2 відмінно 

Миколаївська 109,8 97,0 82,0 103,2 119,9 9553,5 10754,6 12091,4 11544,4 13636,6 0,64 2 добре 

Одеська 104,7 106,8 95,0 109,7 99,3 10195,7 10987,2 13350,1 13786,8 15940,6 0,98 2 добре 

Полтавська 126,6 86,9 114,1 145,5 105,0 10475,8 11955,8 13664,1 13916,2 16973,4 0,49 1 відмінно 

Рівненська 95,7 110,1 118,8 96,1 86,0 10315,8 11098,7 11641,6 10657,4 13274 0,83 2 погано 
Сумська 112,1 90,6 99,5 118,4 112,0 10186,4 12528,2 14097,5 13269,7 15765,8 0,32 2 погано 
Тернопільська 122,0 130,9 104,3 145,9 135,8 11002 12512,3 14291,4 13519,7 16480,8 0,99 2 добре 

Харківська 104,2 89,6 79,8 141,3 117,4 10193,2 10664,5 12009,7 12260,8 15252 0,12 2 погано 
Херсонська 112,2 116,3 80,6 117,5 148,1 11140,1 12162,5 14531,6 13955,5 14399,9 0,51 2 погано 
Хмельницька 115,2 97,5 102,0 134,0 129,1 11725,2 12870,5 13317,7 12110 12632,4 0,89 1 погано 
Черкаська 132,6 105,5 97,3 96,6 98,1 10733,8 11753,3 13178,2 12198,3 15340 0,82 1 погано 
Чернівецька 112,1 106,8 112,7 69,7 90,3 12499 13252,9 14985,8 15547,2 17970,4 0,77 3 відмінно 

Чернігівська 98,1 98,4 91,0 133,7 85,2 10122,2 12177,6 13300,8 12060,1 15429,6 0,95 2 задовільно 

Київ 88,1 69,4 144,9 103,7 77,6 10220,4 12275,6 13006,8 12049,3 15002,7 0,36 1 погано 

Примітка:  *за ознакою позитивної кореляції між ціною та питомою вагою каналу розподілу. 
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Розрахунок впливу основних ринкових чинників на середні ціни реалізації яєць сільськогосподарськими 

підприємствами областей України 
 

Адміністративна 

область 

Середня ціна реалізації, грн/тис. шт (y) 
Індекс обсягу реалізації продукції до 

попереднього року (х2) 
Відносна інтенсивність пропозиції (х1) R

2
 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Вінницька 442,5 527,9 627,6 708,3 1143,7 131,2 91,2 96,5 111,5 121,5 0,81 0,71 0,66 0,70 1,14 0,75 

Волинська 471,1 778,4 904,3 919,2 886,6 65,3 41,9 49,5 108,5 90,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 

Дніпропетровська 493,2 587,1 621,7 740,6 1070,0 118 99,5 82,7 111,4 69,1 0,97 0,93 0,74 0,79 0,72 0,62 

Донецька 565,8 691,9 695,6 757,4 1094,5 136,9 93,4 79,5 93,4 18,9 1,44 1,29 0,99 0,88 0,22 0,96 

Житомирська 384,8 481,8 531,6 609,9 973,9 70 80,7 129,9 99,2 70,5 0,25 0,19 0,24 0,23 0,21 0,13 

Закарпатська 396,2 564,1 562,1 629,3 - 46,6 79,6 100,2 71,6 … ¹  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

Запорізька 428 494,4 555,6 688,6 1090,4 88,9 107,1 101,3 97,5 100,6 0,95 0,98 0,96 0,89 1,19 0,65 

Івано-Франківська 525,4 716,8 703 847,3 1199,6 133,5 94,9 98,9 95,8 32,3 2,48 2,26 2,15 1,97 0,85 0,97 

Київська 581,3 620,6 653 767,8 1267,4 114,2 108,8 100,5 106,5 102,6 0,84 0,88 0,85 0,87 4,98 0,95 

Кіровоградська 531,6 656,8 686,6 763 987,7 106,3 109,2 78,1 62,5 1,7 1,12 1,18 0,89 0,53 0,01 0,92 

Луганська 494,1 667,7 684,9 674,2 - 108,7 94 93,7 52,5 … ¹  1,44 1,30 1,17 0,59 0,00 0,35 

Львівська 437,8 566,5 627,3 715,6 1069,2 77 61 106,4 84,3 104,2 0,20 0,11 0,12 0,09 0,13 0,47 

Миколаївська 477,1 591 606 712,1 1131,6 109,4 88,2 36,6 233,6 31,0 1,84 1,56 0,55 1,23 0,51 0,48 

Одеська 352,1 660,9 573,6 880,9 1243,1 23,2 15 102,3 56,6 212,4 0,10 0,01 0,01 0,01 0,02 0,74 

Полтавська 451,3 509,1 570,8 696,1 1092,7 89 120,1 92,3 95,7 109,8 1,13 1,30 1,16 1,06 1,53 0,62 

Рівненська 446,7 522,4 619,9 710,3 1160,0 98,9 123,5 108,6 100,6 118,6 0,54 0,64 0,67 0,64 1,01 0,98 

Сумська 520,4 571,3 659,9 762,1 1215,4 208,9 130 118,5 102,4 86,4 0,53 0,66 0,76 0,74 0,84 0,71 

Тернопільська 448,5 531,3 598 665,5 1061,7 115,4 125,6 107,1 99,9 132,6 0,72 0,86 0,89 0,85 1,48 0,99 

Харківська 523,9 624,2 682,2 754,5 1184,2 126,8 81 104,9 81,9 34,9 1,48 1,16 1,17 0,91 0,42 0,95 

Херсонська 535,1 635,9 668,2 838,1 1158,3 112,8 120,7 346 158,5 34,1 1,11 1,29 4,31 6,52 2,95 0,53 

Хмельницька 583,5 704,3 692,2 927 1142,4 223,4 209,1 157,9 105,6 1,5 1,82 3,66 5,58 5,63 0,11 0,94 

Черкаська 503,8 601,1 623 715,7 1063,5 113,2 108 87,4 128,2 52,7 2,15 2,24 1,89 2,31 1,59 0,58 

Чернівецька 513,1 686,7 651,2 778,3 1177,1 81,3 98,7 74,2 92,6 36,3 1,63 1,54 1,10 0,98 0,47 0,84 

Чернігівська 445,6 456,9 536,2 664,4 1178,0 78,2 106 117,9 112,4 95,2 0,16 0,16 0,18 0,19 0,24 0,99 
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Розрахунок впливу основних ринкових чинників на середні ціни реалізації молока сільськогосподарськими 

підприємствами областей України 
Адміністративна 

область 
Середня ціна реалізації, грн/т (y) 

Індекс обсягу реалізації продукції до 

попереднього року (х2) 
Відносна інтенсивність пропозиції (х1) R

2
 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Вінницька 3064,9 2859,7 3431,6 3669 4299,6 99,8 116,2 101,9 103 107,7 1,54 1,56 1,56 1,53 1,89 0,78 

Волинська 2830,4 2398,5 3234,2 3427,9 4312,4 100,7 120,4 92,6 99,4 99,5 1,32 1,39 1,25 1,19 1,55 0,73 

Дніпропетровська 3165 2867,1 3563,5 3796,2 4402,4 100 119 113 105,2 101,4 0,38 0,39 0,43 0,43 0,38 0,36 

Донецька 3068,2 2837,8 3496,5 3753 4246,5 100,7 102,6 95,3 88,7 81,6 0,58 0,52 0,49 0,41 0,29 0,99 

Житомирська 2897,2 2537,8 3321,5 3579,7 4368,2 96,5 124,1 102,9 102,6 100,7 1,12 1,22 1,22 1,2 1,44 0,92 

Закарпатська 3658,8 3669,4 3418,9 3903,3 5226,0 91,8 119,7 86,7 71,2 66,5 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,51 

Запорізька 2940,8 2755,3 3236,9 3597,7 4157,5 88,8 108,7 98,5 99,2 94,8 0,33 0,32 0,3 0,29 0,25 0,98 

Івано-Франківська 2936,2 2476,9 3051,9 3228,5 3977,8 105,9 121,9 108 101,1 109,2 0,14 0,15 0,16 0,15 0,21 0,99 

Київська 3102,4 2811,9 3340,9 3580,5 4532,4 102,7 110,1 100,5 103,4 103,2 2,45 2,35 2,31 2,28 2,25 0,64 

Кіровоградська 2824,2 2402,6 3122,4 3431,2 4204,4 99,1 112 105,2 116,2 99,1 0,76 0,74 0,76 0,84 0,98 0,90 

Луганська 3124,8 2877,7 3300,9 3670,7 3954,5 108,7 112,4 97,7 82,3 95,2 0,43 0,42 0,4 0,31 0,30 0,88 

Львівська 2953,7 2663,6 3147,9 3504,6 4330,4 102,1 113,7 100,9 93,3 105,9 0,16 0,16 0,16 0,14 0,17 0,48 

Миколаївська 2986 2568,7 3368,3 3563,3 4372,6 115,5 116,4 107 101,7 99,5 0,61 0,61 0,64 0,62 0,69 0,95 

Одеська 2676,9 2625,7 2971,7 3350,8 3871,9 91,9 104,3 92,4 108,7 90,1 0,27 0,24 0,22 0,23 0,21 0,58 

Полтавська 3059,5 2575 3402,9 3626,7 4454,3 106,9 128,2 104,4 107,7 100,4 4,32 4,82 4,92 5,05 5,25 0,92 

Рівненська 2918,4 2516,4 3270,5 3485,3 4355,6 104 122 104 111,9 108,5 0,75 0,79 0,81 0,86 1,17 0,94 

Сумська 2928,5 2371,5 3144,7 3342,4 4128,4 92,7 112,3 98,8 103,3 104,9 2,36 2,3 2,22 2,19 2,57 0,38 

Тернопільська 3103,8 2690,6 3444,2 3735,2 4569,0 116,7 112,8 111,8 111,1 113,2 0,71 0,7 0,76 0,81 1,24 0,87 

Харківська 3187,9 2877,4 3493,9 3664,4 4276,0 98,5 119,1 106 106 101,8 1,28 1,32 1,37 1,39 1,39 0,88 

Херсонська 3181,9 2735,4 3609,7 3768,8 4457,6 107,3 119,2 104,8 115,2 102,1 0,53 0,55 0,56 0,62 0,77 0,88 

Хмельницька 3017,2 2511,7 3386,5 3535,1 4323,5 96,3 118,3 107,4 116,9 105,0 1,44 1,48 1,55 1,73 2,08 0,91 

Черкаська 3097,7 2705,3 3425,9 3645 4442,3 103,4 118,3 103,2 108 100,5 3,55 3,66 3,69 3,8 4,55 0,93 

Чернівецька 3063,5 2633,6 3353,5 3536,4 4293,5 107,1 101,6 88,1 96,8 96,9 0,45 0,4 0,35 0,32 0,42 0,23 

Чернігівська 2932,7 2453,3 3211,1 3433 4207,5 117,1 94,7 101,4 104,5 100,2 3,91 3,23 3,2 3,18 3,51 0,01 
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Аналіз реалізації молока господарствами населення переробним підприємствам 

Адміністративна 

область 
Реалізовано молока переробним підприємствам, тис. т Середні ціни закупки молока, грн/т 

Кореляція 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Вінницька 333,75 282,49 113,28 122,41 272,15 2486,80 2309,60 1933,50 2243,60 2458,60 0,84 

Волинська 43,29 41,08 18,90 11,34 17,85 1939,30 2052,10 1819,10 2135,20 2190,50 -0,29 

Дніпропетровська 53,31 37,48 99,40 105,57 40,26 2250,50 2320,30 1799,60 2443,50 2585,60 -0,47 

Донецька 3,92 3,72 72,43 63,18 2,36 2855,50 2814,70 2891,30 2977,10 2991,20 0,29 

Житомирська 135,07 110,12 65,60 67,20 107,07 2299,90 2218,50 1877,40 2354,50 2439,90 0,46 

Закарпатська 0,77 0,01 0,21 - - 3218,50 4200,00 3272,90 3633,30 - -0,75 

Запорізька 108,21 65,42 51,89 39,69 91,59 2764,10 2541,20 2053,30 2729,30 2803,60 0,49 

Івано-Франківська 53,38 44,35 12,22 14,07 21,73 2299,90 2407,60 1643,40 2084,70 2229,30 0,75 

Київська 105,91 85,47 253,70 282,63 57,71 2399,90 2273,30 1943,60 2348,30 2377,80 -0,51 

Кіровоградська 29,12 25,51 3,12 1,94 12,89 2360,90 2509,90 2123,60 2437,40 2157,10 0,43 

Луганська 28,99 28,21 30,42 29,95 17,48 2227,20 2260,30 1893,40 2253,40 2743,10 -0,91 

Львівська 79,95 73,98 29,89 32,40 41,37 2007,20 2306,00 1631,80 2146,50 2261,50 0,37 

Миколаївська 147,17 121,97 113,73 102,41 130,60 2075,80 2210,80 1758,60 2170,30 2335,60 0,19 

Одеська 56,69 18,32 15,32 12,98 3,31 2489,40 2070,10 2019,50 2457,40 2748,20 0,01 

Полтавська 201,34 186,79 368,08 343,15 140,58 2341,40 2379,90 2221,50 2504,50 2429,00 -0,25 

Рівненська 105,45 107,45 77,93 89,67 103,32 2021,70 2227,80 1714,10 2146,80 2337,50 0,76 

Сумська 157,50 140,48 199,54 192,27 60,48 2207,80 2207,20 1877,10 2124,10 2405,30 -0,88 

Тернопільська 131,50 121,96 94,11 95,74 84,67 2023,80 2301,20 1718,40 2094,10 2242,50 0,15 

Харківська 46,88 45,78 160,10 179,05 64,55 2374,20 2695,70 2118,60 2725,40 2809,20 -0,26 

Херсонська 145,55 99,40 34,95 37,37 75,63 2483,80 2423,80 2139,00 2815,40 2905,40 0,02 

Хмельницька 210,35 189,96 96,05 124,24 132,65 2207,80 2261,00 1773,00 2330,50 2252,20 0,51 

Черкаська 168,84 165,26 126,03 130,98 167,12 2279,20 2420,70 1973,40 2467,50 2300,30 0,38 

Чернівецька 0,00 1,25 1,10 1,28 1,80 2178,3 2084,40 2143,30 2416,50 2454,30 0,71 

Чернігівська 138,88 113,39 142,29 144,05 89,84 2192,00 2131,50 1729,70 2033,70 2210,30 -0,57 
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Додаток Є 

Систематизований перелік регулюючих заходів, спрямованих  

на подолання дисфункцій у функціонуванні та розвитку системи 

локальних ринків сільськогосподарської продукції 

Суб’єкт 
Функція - як має 

бути 
Дисфункція Регулюючі заходи 

Продавець 
Формування 
пропозиції продукції 

Низька товарність 
виробництва, невідповідна 
якість продукції, 
неспроможність 
сформувати товарні партії 
ефективного розміру, 
неспроможність оплатити 
послуги транспортування 
продукції до пунктів 
конкурентного укладання 
угод 

Стимулювання виробників до 
об’єднання дрібних товарних 
партій, інформування про 
вимоги до якості та про запити 
споживачів, розвиток 
транспортної інфраструктури, 
наближення пунктів 
конкурентного укладання угод 
до виробників. 

Покупець 
Сплата справедливої 
ціни 

Низька платоспроможність 
Відхилення пропозиції 
якісної продукції 
внаслідок асиметричної 
ринкової інформації 
Нерівномірна просторова 
та часова інтенсивність 
попиту  

Вдосконалення системи 
сертифікації та контролю якості 
продукції 
Покращення інформованості 
покупців 
Розбудова інфраструктури 
ринків 

Ціна 

Зрівноваження 
обсягів попиту та 
пропозиції, 
стимулювання 
оптимізації 
господарських 
рішень 

Негнучкість 
Надмірна  
волатильність 

Забезпечення конкурентності 
ринкового середовища, 
запобігання зловживанням 
ринковою владою, страхування 
ризиків, стимулювання 
контрактації  

Суб’єкти 
ринкової 
інфраструкту
ри (транспорт, 
логістика, 
перевірка 
якості, 
інформаційне 
забезпечення) 

Надання відповідних 
послуг у 
достатньому обсязі 

Недостатня пропозиція 
послуг спеціальних 
активів, надмірне 
зростання ціни на них, 
прояви монопольної та 
монопсонічної влади 

Стимулювання розвитку 
інфраструктурного компоненту 
як компліментарного до системи 
локальних ринків с.г. продукції 

Суб’єкти 
ринкової 
інфраструкту
ри – власники 
торгових 
майданчиків 

Формування 
конкурентного 
середовища в межах 
майданчика за 
рахунок залучення 
достатньої кількості 
продавців та 
покупців 

Обмеження доступу 
окремих господарюючих 
суб’єктів до торгових 
майданчиків 
Неспроможність залучити 
достатню кількість 
продавців та покупців 

Формалізація умов доступу 
господарюючих суб’єктів до 
торгових майданчиків, контроль 
за дотриманням цих умов 
Покращення транспортного 
сполучення та інформаційного 
забезпечення, розбудова мережі 
торгових майданчиків  

Державні 
регулюючі 
установи 

Доповнення 
ринкового 
механізму 
державним 
регулюванням, 
виправлення 
патологій розвитку 
ринку 

Випадкові, безсистемні 
заходи впливу, що 
посилюють дисбаланс 
ринку  
Надмірне втручання, що 
зумовлює негнучкість цін 
Непідкріпленість 
формальних норм 
реальними регулюючими 
зв’язками  

Запровадження програмного 
підходу в регулювання сфери 
виробництва і реалізації 
с.г.продукції 
Вдосконалення інформаційного 
забезпечення розробки та 
реалізації заходів державного 
регулюючого впливу 
Реформування системи органів 
державного правління АПК 
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Додаток Ж 

Паспорт Підпрограми інформаційного забезпечення  

Державної комплексної програми розбудови системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції на період до 2020 р. 

 
Відповідальний 

виконавець Державної 

програми 

Міністерство аграрної політики  

та продовольства України 

Учасники підпрограми Державна інспекція сільського господарства України, ДСБУ 

Аграрний фонд України, ПАТ «Аграрний фонд», Державна 

служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів. 

Мета підпрограми Забезпечення ефективної діяльності сільськогосподарських 

підприємств та органів державної влади у сфері 

функціонування ринків сільськогосподарської продукції 

Задачі підпрограми  підвищення рентабельності реалізації 

сільськогосподарської продукції її безпосередніми 

товаровиробниками. 

 досягнення якісно-цінової однорідності 

сільськогосподарської продукції та підвищення 

загального рівня її якості; 

 стійкість цін на ринках сільськогосподарської продукції та 

прогнозованість цінової ситуації в Україні та в регіонах; 

 ефективний розподіл державних субсидій на підтримку 

сільськогосподарських виробників; 

 оптимізацію обсягів та регіонів здійснення державних 

закупок та товарних інтервенцій; 

 завантаження оптових ринків сільськогосподарської 

продукції, що збудовані за кошти Державного та місцевих 

бюджетів. 

Цільові індикатори і 

показники підпрограми 
 рівень ефективності господарської діяльності 

безпосередніх виробників сільськогосподарської 

продукції; 

 рівень забезпечення потреб населення України в продукції 

сільського господарства в тій її частині, що виступає 

безпосередніми продуктами харчування; 

 позитивна динаміка цін сільськогосподарської продукції, 

реалізованої безпосередніми товаровиробниками, що 

зумовлена підвищенням рівня її якості;  

 питома вага конкурентних каналів реалізації 

сільськогосподарської продукції та реалізації за 

довгостроковим контрактами;  
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Продовження додатку Ж 

Цільові індикатори і 

показники підпрограми 
 питома вага безпосередніх товаровиробників та їх 

асоціацій, представлених на локальних ринках 

сільськогосподарської продукції;  

 питома вага імпортної плодоовочевої та тваринницької 

продукції, представлена на локальних торгових 

майданчиках;  

 рівень варіації цін сільськогосподарської продукції, 

реалізованої за різними каналами розподілу;  

 кількість заготівельних організацій та терміналів, що 

формують оптові партії однорідної за якістю 

сільськогосподарської продукції;  

 частка державних та регіональних органів управління, а 

також питома вага господарюючих суб’єктів, що 

використовують державні інформаційні ресурси у сфері 

забезпечення продовольчої безпеки, управління 

агропромисловим комплексом та оптимізації 

господарської діяльності; 

 кількість осіб з числа державних службовців, 

представників асоціацій товаровиробників та об’єктів 

ринкової інфраструктури, що пройшли стажування на 

тренінгах та семінарах. 

Строки реалізації 

підпрограми 

2016-2020 рр. 

Обсяги бюджетних 

асигнувань підпрограми 

262 млн грн 

Очікувані результати 

реалізації підпрограми 

- досягнення цілей, розв’язання задач та забезпечення 

позитивної динаміки показників, зазначених у підпрограмі; 

- забезпечення більш якісного та оперативного управління 

процесами реалізації сільськогосподарської продукції на рівні 

її виробників та органів державної влади, що досягається 

завдяки рівному доступу до інформації про стан конкретних 

локальних ринків; 

- підвищення якості державного управління у сфері розвитку 

сільського господарства та регулювання ринків 

сільськогосподарської продукції. 
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Додаток З 

Вихідні дані для оптимізації маршрутів перевезень 

сільськогосподарської продукції на спеціалізовані ринки 

сільськогосподарської продукції у Житомирській області 

Район  

Обсяг виробництва, ia  

м’ясо худоби 

та птиці, т 

молоко та молочні 

продукти, тис. т 

картопля, 

тис т 

яйця, 

млн шт 

Андрушівський 2075 22,4 74,3 31,3 

Баранівський 1799 21 48,7 21,8 

Брусилівський 2195 24,2 60,8 22,3 

Бердичівський 963 13,1 40,4 13 

Володар-Волинський 1283 18,6 25,3 16,6 

Ємільчинський 2469 37,6 61,4 27,5 

Житомирський 1969 22,3 100,5 29,7 

Коростенський 1821 19,2 31,1 20,3 

Коростишівський 1009 12,9 31,9 14 

Лугинський 1097 11,8 23,3 11,9 

Любарський 4035 41,6 58,7 24,4 

Малинський 1826 10,7 33 14 

Народницький 689 8,6 10,6 8,3 

Новград-Волинський 3705 47,6 73,4 62,3 

Овруцький 3746 30,8 78,6 28 

Олевський 2558 29,7 52,4 20,8 

Попільнянський 3327 31 92,3 58,7 

Пулинський 2292 24,3 25,5 17,1 

Радомишльський 1246 18,8 97,3 18,7 

Романський 1953 26,7 31,5 19,2 

Ружинський 3790 37,7 62,4 36,9 

Черняхівський 1614 23 60,9 17,7 

Чуднівський 2655 34,7 101,3 42,6 

Обсяг споживання у 

межах області, b , т 
61000 288,9 220,1 380,4 
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Додаток Й 

Відстань до місця розташування спеціалізованих ринків 

сільськогосподарської продукції 

Район 

Відстань до районного центра, де попередньо  

розташовуватиметься ринок, км 

до Житомира до Малина  

Андрушівський 45 137 

Баранівський 77 167 

Брусилівський 70 69 

Бердичівський 41 128 

Володар-Волинський 52 140 

Ємільчинський 116 119 

Житомирський 0 88 

Коростенський 87 57 

Коростишівський 30 74 

Лугинський 107 77 

Любарський 83 174 

Малинський 88 0 

Народницький 134 67 

Новград-Волинський 85 164 

Овруцький 133 95 

Олевський 164 134 

Попільнянський 72 116 

Пулинський 46 94 

Радомишльський 74 35 

Романський 63 154 

Ружинський 108 163 

Черняхівський 24 64 

Чуднівський 50 141 
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Додаток К 

Кількість спеціалізованих ринків сільськогосподарської продукції 

(на 1 січня відповідного року) 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 205 205 205 204 168 

 Вінницька 2 2 2 2 2 

  м. Вінниця 0 0 0  0 

 Волинська 1 1 1 1 1 

  м. Луцьк 1 1 1 1 1 

 Дніпропетровська 75 75 74 68 56 

  м. Дніпропетровськ 15 15 15 16 14 

 Донецька 9 9 9 11 6 

  м. Донецьк 4 4 4 4 … 

 Житомирська 0 0 0 0 0 

  м. Житомир 0 0 0 0 - 

 Закарпатська 3 3 2 2 3 

  м. Ужгород 0 0 0 0 - 

 Запорізька 9 9 9 9 8 

  м. Запоріжжя 0 0 0 0 - 

 Івано-Франківська 2 2 3 3 3 

  м. Івано-Франківськ 0 0 0 0 - 

 Київська 7 7 7 6 5 

 Кіровоградська 1 1 1 1 2 

  м. Кіровоград 1 1 1 1 1 

 Луганська 13 13 13 13 1 

  м. Луганськ 6 6 7 6 … 

 Львівська 10 10 10 11 11 

  м. Львів 6 6 5 6 6 

 Миколаївська 3 3 3 3 2 

  м. Миколаїв 1 1 1 1 - 

 Одеська 10 10 11 11 9 

  м. Одеса 0 0 1 1 1 

 Полтавська 7 7 6 6 6 

  м. Полтава 3 3 2 2 2 

 Рівненська 2 2 2 2 2 

  м. Рівне 0 0 0 0 - 

 Сумська 3 3 3 3 2 

  м. Суми 1 1 1 1 1 

 Тернопільська 0 0 0 0 0 

  м. Тернопіль 0 0 0 0 - 

 Харківська 16 16 14 12 13 

  м. Харків 4 4 4 3 4 

 Херсонська 1 1 1 5 6 

  м. Херсон 0 0 0 1 1 

 Хмельницька 2 2 3 3 3 

  м. Хмельницький 0 0 1 0 - 

 Черкаська 3 3 4 6 4 

  м. Черкаси 0 0 1 1 1 

 Чернівецька 16 16 16 15 14 

  м. Чернівці 8 8 8 7 7 

 Чернігівська 2 2 3 3 2 

  м. Чернігів 0 0 0 0 - 

 м. Київ 8 8 8 8 7 
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Додаток Л 

Кількість торгових місць на ринках для продажу сільськогосподарської 

продукції (на 1 січня відповідного року) 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 172932 170163 170580 168401 156269 

 Вінницька 7499 7469 7533 7444 7433 

  м. Вінниця 851 820 899 966 898 

 Волинська 3112 3115 3116 3081 3117 

  м. Луцьк 1116 1113 1116 1106 1102 

 Дніпропетровська 19765 19705 19474 18927 18556 

  м. Дніпропетровськ 4900 4938 4680 4717 4504 

 Донецька 15455 14351 14237 13740 8297 

  м. Донецьк 2743 2304 2346 2323 204 

 Житомирська 5139 5087 5268 5169 5228 

  м. Житомир 516 521 530 520 566 

 Закарпатська 3703 3612 3860 3735 3714 

  м. Ужгород 642 615 694 675 668 

 Запорізька 8793 9054 8087 8174 7986 

  м. Запоріжжя 3230 3328 3035 3143 3142 

 Івано-Франківська 4002 4005 4009 3949 3999 

  м. Івано-Франківськ 913 918 908 908 920 

 Київська 7009 7044 6958 7156 7103 

 Кіровоградська 4978 4941 4967 4815 4746 

  м. Кіровоград 1257 1287 1218 1209 1261 

 Луганська 8225 7209 7239 6905 2035 

  м. Луганськ #ЗНАЧ! 1482 1665 1580 … 

 Львівська 6980 6998 7044 7157 7260 

  м. Львів 4715 4713 4709 4800 4739 

 Миколаївська 6533 6417 6696 6386 6381 

  м. Миколаїв 2057 2067 2082 1929 2079 

 Одеська 11487 11306 11624 11274 11023 

  м. Одеса 3577 3448 3498 3260 2808 

 Полтавська 9442 9450 9367 9263 9231 

  м. Полтава 1838 1831 1845 1816 1816 

 Рівненська 2114 1943 2525 2534 2547 

  м. Рівне 370 248 655 659 660 

 Сумська 4365 4280 4560 4723 4639 

  м. Суми 1089 1031 1267 1337 1364 

 Тернопільська 2426 2384 2384 2382 2173 

  м. Тернопіль 786 785 779 752 752 

 Харківська 10229 10222 10164 10273 10099 

  м. Харків 4487 4517 4310 4794 4393 

 Херсонська 7067 6998 7245 7288 7292 

  м. Херсон 2776 2724 2893 2879 2881 

 Хмельницька 5515 5403 5486 5640 5129 

  м. Хмельницький 1718 1666 1667 1672 1410 

 Черкаська 5098 5005 5450 5499 5679 

  м. Черкаси 833 762 1059 866 1053 

 Чернівецька 4052 4064 3982 3726 3790 

  м. Чернівці 1980 1983 1973 1843 1909 

 Чернігівська 3934 4020 3828 3863 3987 

  м. Чернігів 772 841 670 786 815 

 м. Київ 6012 6081 5477 5298 4825 
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Додаток М 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИЙ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації: 

1.1. В іноземних наукових періодичних виданнях та наукових фахових 

виданнях України, віднесених до міжнародних наукометричних баз: 

1. Прудніков Ю. В. Локальні ринки сільськогосподарської продукції. 

Інноваційна економіка. 2014. № 6 (55). С. 255–261. (0,38 д. а.).  

2. Prudnikov Yu. Functioning of the system of local agricultural markets: 

institutional aspects. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 2. 2016. No. 5. 

November. Р. 55–61. (0,78 д.а.). 

3. Прудніков Ю. В. Інформаційне забезпечення функціонування та 

розвитку системи локальних ринків сільськогосподарської продукції. 

Ефективна економіка: електрон. журн. 2016. № 12. (0,59 д.а.). URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5403. (дата звернення: 

12.03.2017). 

1.2. У наукових фахових виданнях України׃ 

4. Прудніков Ю. В. Аналіз динаміки та структури реалізації 

сільськогосподарської продукції в Україні на рівні локальних ринків. Наук. 

вісник Херсонського держ. ун-ту. Економічні науки. 2015. Вип. 13, ч. 1. 

С. 54–60. (0,40 д. а.).  

5. Прудніков Ю. В. Принципи визначення меж локальних ринків 

сільськогосподарської продукції. Вісник ЖНАЕУ. Економічні науки. 2015. 

№ 1(48), т. 2. С. 54–60. (0,35 д. а.).  

6. Прудніков Ю. В. Регіональні відмінності у формуванні та 

функціонуванні локальних ринків на прикладі ринку худоби та птиці. Наук. 

вісн. Ужгородського нац. ун-ту. Серія: міжнародні економічні відносини та 

світове господарство. 2015. Вип. 7, ч. 3. С. 36–40. (0,35 д. а.).  

7. Прудніков Ю. В. Державне регулювання локальних ринків 

сільськогосподарської продукції: доцільність непрямих заходів. Вісник 

ЖНАЕУ. Економічні науки. 2016. № 2 (57), т. 2. С.71–79. (0,61 д.а.). 

2. Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Прудніков Ю. В. Методологічні підходи до виділення та 

обґрунтування функцій локальних ринків сільськогосподарської продукції. 

Кооперативні читання: 2015 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Житомир, 3 квіт. 2015 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2015. С. 256–261. (0,25 д.а.). 

9. Прудніков Ю. В. Кооперативні форми взаємодії на локальних ринках 

сільськогосподарської продукції. Кооперативні читання: 2016 рік: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 3 чер. 2016 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 

2016. С. 136–141. (0,25 д.а.). 

10. Прудніков Ю. В. Вдосконалення організації локальних ринків 

органічної сільськогосподарської продукції. Органічне виробництво і 

продовольча безпека: зб. матеріалів доп. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. 
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конф. (Житомир, 12–13 трав. 2016 р.). Житомир: О. О. Євенок, 2016. С. 539–

542. (0,24 д.а.). 

11. Прудніков Ю. В. Обґрунтування переваг кооперативної моделі 

організації руху сільськогосподарської продукції на локальних ринках. 

Інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології: матеріали міжнар. 

наукової конф. (Польща, Кельце, 27 січ. 2017 р.). Польща. 2017. С. 108–110. 

(0,19 д.а.). 

12. Прудніков Ю. В. Елементи системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції. Перші Таврійські економічні наукові 

читання: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 10–11 лют. 2017 р.). 

Київ, 2017. С. 62–65. (0,24 д.а.). 

13. Прудніков Ю. В. Місце локальних ринків сільськогосподарської 

продукції в системі аграрної політики України. Актуальні проблеми 

функціонування господарської системи України: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. (Львів, 3–4 лют. 2017 р.). Львів, 2017. С. 6–8. (0,16 д.а.). 

14. Прудніков Ю. В. Державне регулювання системи локальних ринків 

сільськогосподарської продукції. Тенденції сталого розвитку економіки 

країни : досягнення, проблеми та прогнози: зб. тез наук. робіт учасн. Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Київ, 27–28 січ. 2017 р.). Київ: Аналітичний центр «Нова 

економіка», 2017. С. 38–41. (0,26 д.а.). 

15. Прудніков Ю. В. Формування локальних ринків сільськогоспо-

дарської продукції.  Наукові читання – 2017 : наук.-теорет. зб. науково-практ. 

конф. науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих 

вчених (Житомир, 15 бер. 2017 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2017. Т. 3. С. 170–

174. (0,16 д.а.). 

16. Прудніков Ю. В. Локальні ринки сільськогосподарської продукції: 

контекст регулюючих заходів. Тези Всеукраїнської науково-практ. on-line 

конф. аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. 

(Житомир, 17 трав. 2017 р.). Житомир: ЖДТУ, 2017. Т.2. (0,16 д.а.). URL:   

http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6827. (дата звернення: 22.05.2017). 
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Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 

п/п 
Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 
Тип участі 

1 
Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Кооперативні читання: 

2015 рік» 

Житомир,  

3 квітня  

2015 р. 

очна  

2 
Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Кооперативні читання: 

2016 рік» 

Житомир,  

3 червня  

2015 р. 

очна  

3 
Міжнародна науково-

практична конференція 

«Органічне виробництво 

і продовольча безпека» 

Житомир,  

12–13 травня 

2016 р. 

очна  

4 
Міжнародна наукова 

конференція 

«Інноваційна економіка: 

процеси, стратегії, 

технології» 

Польща, Кельце, 

27 січня 2017 р. 
заочна 

5 
Міжнародна науково-

практична конференція 

«Тенденції сталого 

розвитку економіки 

країни : досягнення, 

проблеми та прогнози» 

Київ,  

27–28 січня  

2017 р. 

заочна 

6 
Міжнародна науково-

практична конференція 

«Перші Таврійські 

економічні наукові 

читання» 

Київ,  

10–11 лютого  

2017 р. 

заочна 

7 
Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

функціонування 

господарської системи 

України» 

Львів,  

3–4 лютого  

2017 р. 

заочна 

8 

Науково-практична 

конференція науково-

педагогічних 

працівників, 

докторантів, аспірантів 

та молодих вчених 

«Наукові читання – 

2017»  

Житомир, 

Житомирський 

національний 

агроекологічний 

університет, 

15 березня  

2017 р. 

очна 

9 

Всеукраїнська науково-

практична on-line 

конференція аспірантів, 

молодих учених та 

студентів, присвяченій 

Дню науки 

«Наукова конференція 

аспірантів, молодих 

учених та студентів, 

присвяченій Дню науки» 

Житомир, 

Житомирський 

державний 

технологічний 

університет, 

17 травня  

2017 р. 

очна  
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