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ВСТУП 

 

За часів існування СРСР, планово-адміністративної економіки, 

функціонування колгоспно-радгоспної системи господарювання в аграрному 

секторі розподіл вирощеної сільськогосподарської продукції відбувався через 

систему державних закупівель та систему споживчих товариств. Оптову 

закупівлю продукції особистих підсобних господарств держава делегувала 

системі споживчих товариств. Організація збуту відповідала потребам 

системи, де виробництво та перерозподіл сільськогосподарської продукції 

проводили відповідно до директив, доведених згори. Ціноутворення на 

сільськогосподарську продукцію також мало директивний характер. Ринкові 

механізми визначення ціни застосовувалися фрагментарно, переважно на 

міських, колгоспних, міжсільських ринках комунальної власності, де 

продукція реалізовувалась, як правило, самими селянами або перекупниками 

за роздрібними чи дрібнооптовими цінами. 

Актуальність теми. В умовах ринкової економічної системи функція 

“генератора” оптових ринкових цін як цін реальної пропозиції та реального 

попиту переходить до структур, які забезпечують обмінні процеси шляхом 

проведення оптових торгів. Перехід від директивного застосування цін до їх 

генерації – головний зміст функціонування оптових ринків, які виступають 

базовим елементом маркетингової інфраструктури аграрного ринку. 

Важливість оптових ринків для ціноутворення є набагато значущішою, 

ніж їх частка в загальному обсязі продажів (15–20%), оскільки ціни, 

визначені в результаті концентрації тут великомасштабних торгових 

операцій, впливають на ціноутворення на всіх інших  

ринках. ОРСП  продовжують відігравати домінуючу роль у формуванні цін 

на сільськогосподарську продукцію, незважаючи на зростання частки ринків 

сучасного розподілу (супер- і гіпермаркети тощо), поставки продукції до 

яких відбуваються за прямими контрактами. 



 

 

5 

 5
 

Ринки оптових продажів, виступаючи генератором оптових цін, по суті, 

є генераторами конкурентних відносин, системоутворюючого елемента 

ринкової системи. Їхня наявність відображає рівень організованості 

аграрного ринку, його прозорості й відкритості. Україна в питанні розбудови 

таких об’єктів здійснює лише перші кроки. 

Вивченню інфраструктури присвячені праці таких учених з 

пострадянського простору, як А. Гриценко, В. Жежуха, М. Кемаєва,                

В. Маслак. Проблему ролі держави та її впливу на розвиток інфраструктури у 

своїх працях висвітлюють Л. Абалкін, Т. Зінчук, Я. Ларіна, Л. Михайлова,      

І. Морозова, А. Пезенті, П. Самуельсон. Інфраструктура аграрного ринку 

досліджується О. Васильєвою, С. Майстро, О. Могильним, Т. Осташко, 

П. Саблуком, О. Шпичаком. 

Результати досліджень теоретичних і практичних основ розбудови 

ОРСП, регулювання їх розвитку відображені у працях таких зарубіжних та 

вітчизняних вчених, експертів, як О. Алейнікова, О. Батигіна, О. Воронченко, 

В. Гайдук, Ф. Горбонос, В. Дємідов, В. Добросоцький, В. Карденьо,                

Р. Корінець, В. Лисюк, І. Мельник, Л. Молдаван, С. Нуралієв, С. Поперечний, 

Х. Ріпол, І. Свиноус, Дж. Трейсі-Вайт, О. Федорчук, О. Шубравська,             

О. Ярмоленко. 

Наукові розробки зарубіжних та вітчизняних вчених є вагомим внеском 

у дослідження інфраструктури аграрного ринку, зокрема ОРСП. Проте 

питання державного регулювання розвитку ОРСП залишаються мало 

вивченими, особливо для країн пострадянського простору. Поле теоретичних 

розробок цього питання потребує вдосконалення та глибшого опрацювання. 

Тим більше, що процес розбудови ОРСП в Україні та отримані результати від 

введення в експлуатацію ОРСП мають украй суперечливий і неоднозначний 

характер. Отже, процес державного регулювання цих об’єктів інфраструктури 

вимагає дослідження як у теоретичній, так і в практичній площині. Зазначене й 

обумовило актуальність теми дисертації.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота  виконувалась у межах НДР відомчої тематики відділу 

форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ 

“Інститут економіки та прогнозування НАН України” за темами: 

“Інноваційні трансформації світової агросфери і перспективи національного 

аграрного сектора” (№ ДР 0108U001737) – досліджено особливості 

державної підтримки формування маркетингової інфраструктури аграрного 

ринку; проаналізовано закордонний досвід розбудови ОРСП; 

“Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої 

безпеки” (№ ДР 0111U001318) – виявлено неефективність функціонування 

діючих ОРСП в Україні і запропоновано шляхи підвищення їх ефективності; 

обґрунтовано необхідність посилення державного регулювання 

функціонування ОРСП; “Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора 

економіки України” (№ ДР 0114U001638) – узагальнено механізми 

державного регулювання ОРСП у європейських країнах; розширено теорію 

державного регулювання ОРСП, зокрема, визначено форми регулювання 

державою процесів розбудови та функціонування ОРСП та шляхи їх 

реалізації; встановлено недоліки законодавчого забезпечення державного 

регулювання ОРСП в Україні та розроблено шляхи його вдосконалення; 

сформульовано концептуальні засади формування і розвитку Національної 

мережі оптово-роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією 

України (Національної мережі). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

теоретичне обґрунтування наукових засад державного регулювання розвитку 

ОРСП в Україні та розробка пропозицій щодо напрямів подальшого 

вдосконалення їх державного регулювання. Відповідно до окресленої мети в 

роботі поставлені такі завдання: 

 розкрити роль держави у формуванні та розвитку інфраструктури 

аграрного ринку, в тому числі таких її об’єктів, як ОРСП; 
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 систематизувати термінологічний апарат щодо ідентифікації ОРСП та 

уточнити зміст терміна “оптовий ринок сільськогосподарської продукції”; 

 узагальнити світовий досвід державного регулювання розвитку ОРСП 

та виявити можливості його адаптації до умов України; 

 оцінити стан і особливості функціонування ОРСП в Україні; 

 обґрунтувати методичний підхід до оцінки ефективності роботи ОРСП;   

 виявити особливості державного регулювання ОРСП в Україні з метою 

розробки рекомендацій щодо його покращення; 

 обґрунтувати найприйнятніші для умов України форми державного 

регулювання розвитку ОРСП та шляхи їх реалізації;  

 запропонувати критерії ідентифікації ОРСП як об’єкта інфраструктури 

аграрного ринку;  

 розробити пропозиції з удосконалення нормативно-правового 

забезпечення регулювання розвитку ОРСП; 

 окреслити стратегічні напрями формування та розвитку Національної 

мережі оптово-роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією 

України та обґрунтувати основні структурні та організаційно-правові 

інструменти їх реалізації. 

Об’єктом дослідження є процес державного регулювання розвитку 

оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні. 

Предметом дослідження є теоретичні засади та практичні 

рекомендації щодо державного регулювання розвитку оптових ринків 

сільськогосподарської продукції в Україні. 

Методи дослідження. Теоретичною основою дисертаційного 

дослідження є діалектичний метод пізнання соціально-економічних явищ; 

системність в осмисленні процесу державного регулювання розвитку оптових 

ринків сільськогосподарської продукції в Україні; комплексний підхід до 

аналізу державного регулювання розбудови інфраструктури аграрного ринку.   

Використано теоретичний та емпіричний методи пізнання в їх 

діалектичному поєднанні. За допомогою методів наукових абстракцій 
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удосконалено понятійний апарат, зокрема, шляхом застосування методів 

аналогії та зіставлення, індукції та дедукції розкрито зміст і сутність 

терміна “радіус впливу ОРСП”; уточнено поняття “оптовий ринок 

сільськогосподарської продукції”, “захисний периметр ОРСП”. Для 

узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду державного регулювання 

розвитку ОРСП використано емпіричний метод пізнання. На основі методів 

фінансового аналізу проведено оцінку фінансового стану введених в 

експлуатацію ОРСП в Україні. При аналізі сучасного стану системи каналів 

реалізації продукції, яка відноситься до основного асортименту ОРСП, 

використано статистико-економічні методи, зокрема, порівняння, 

графічних побудов. Для визначення проблем, що призводять до низької 

ефективності роботи оптових ринків, застосовано метод узагальнення. 

Використання методу деталізації дозволило обґрунтувати форми 

державного регулювання розвитку ОРСП та шляхи їх реалізації. Для 

визначення напрямів удосконалення нормативно-правового поля, а також 

формування концептуальних засад функціонування Національної мережі 

застосовано методи аналізу, синтезу та узагальнення. Системний метод 

використано для обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення роботи вже 

діючих ОРСП і при розробці концепції Національної мережі, схем 

розміщення її об’єктів.   

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять: 

нормативно-правові акти України, Франції, Італії, Японії, Узбекистану, Росії; 

аналітичні матеріали Світового банку, Всесвітнього союзу оптових ринків, 

Мережі оптових ринків Меркаса (Іспанія), Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Державної служби статистики України, оптових 

ринків сільськогосподарської продукції; наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених, фахівців з досліджуваних питань; інформація, розміщена 

у всесвітній інформаційній мережі Internet. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні та 

практичні результати дослідження, що визначають ступінь його новизни, 

полягають у наступному: 

вперше:  

 розроблено концептуальні засади формування національної моделі 

державного регулювання розвитку ОРСП, у контексті чого обґрунтовано: 

методичні підходи до розрахунку необхідної кількості ОРСП у країні та 

оцінки ефективності їх роботи, що зумовило формулювання основних цілей 

функціонування, розробку критеріїв і системи показників ефективності 

роботи цих об’єктів; форми державного регулювання ОРСП та шляхи їх 

реалізації; відносні показники оцінки ступеня фінансової участі держави, 

територіальних громад, сільськогосподарських виробників та їх 

кооперативних об’єднань у розбудові таких ринків; комплексний 

інтегральний показник оцінки рівня ефективності державного регулювання 

розвитку ОРСП; критерії віднесення об’єкта інфраструктури аграрного ринку 

до категорії ОРСП; оптимальну структуру капіталу ОРСП; стратегічні 

напрями формування Національної мережі оптової торгівлі 

сільськогосподарською продукцією України, а також базисні принципи 

програми її розбудови; 

удосконалено: 

 теоретичні підходи до обґрунтування необхідності здійснення 

державного впливу на розвиток об’єктів інфраструктури аграрного ринку, 

зокрема ОРСП, з урахуванням світового та вітчизняного досвіду, в контексті 

чого розширено уявлення про ОРСП як чинник соціальної стабільності та 

продовольчої безпеки, а також виявлено недоліки процесу розбудови 

останніх в Україні; 

 класифікацію ОРСП з метою їх систематизації, а саме: перелік ОРСП 

запропоновано розширити з урахуванням радіуса впливу такого ринку, 

асортименту продукції,  форми власності, організаційно-правової форми, 
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характеру і виду торгів, виробничо-споживчої специфіки регіону 

розміщення, легітимності діяльності;  

 механізм нормативно-правого забезпечення державного регулювання 

розвитку ОРСП, зокрема, запропоновано: заборону здійснення роздрібних 

операцій купівлі-продажу сільськогосподарської продукції на торговельних 

майданчиках ОРСП; регламентацію оптимальної структури капіталу ОРСП; 

ліцензування діяльності ОРСП; законодавче затвердження процедури 

позбавлення юридичної особи статусу “оптовий ринок сільськогосподарської 

продукції”; обов’язковість відображення фінансової допомоги держави у 

статутному капіталі ОРСП; обов’язковість проведення аукціонних торгів 

оптовими партіями сільськогосподарської продукції на торговельних 

майданчиках ОРСП;  

дістали подальший розвиток: 

 засади теорії інфраструктури аграрного ринку, зокрема: уточнено 

перелік функцій ОРСП, до якого запропоновано додати такі: забезпечення 

національної продовольчої безпеки, надання логістичних і транспортних 

послуг виробникам сільськогосподарської продукції, здійснення навчально-

просвітницької діяльності, формування оптових партій вітчизняної  

сільськогосподарської продукції та виведення останніх на зовнішні ринки; 

дано авторське визначення термінів “оптовий ринок сільськогосподарської 

продукції”, “захисний периметр ОРСП”, “радіус впливу ОРСП”, які 

дозволяють поглибити характеристики вже існуючих об’єктів 

інфраструктури аграрного ринку, а також удосконалити законодавче поле в 

частині захисту таких об’єктів від недобросовісної конкуренції; 

 наукові оцінки процесу становлення та розбудови ОРСП в Україні на 

основі аналізу умов їх створення, структури власності та фінансового стану, 

що дозволило констатувати незадовільний фінансовий стан останніх і 

незначний рівень впливу діяльності цих об’єктів на амплітуду коливань 

оптових і роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію в країні;     
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 механізм регулювання розвитку ОРСП в Україні на основі 

взаємодоповнюючого поєднання державного регулювання та регулювання з 

боку територіальних громад, на землях яких розташовані ОРСП, зокрема, 

шляхом обґрунтування напрямів розширення повноважень місцевих громад з 

координації роботи ОРСП, а також наукові положення стосовно доцільності 

співпраці держави й бізнесу як необхідної умови активізації та гармонізації 

процесу подальшого розвитку ОРСП у країні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

прикладного застосування з метою розробки та обґрунтування основних 

положень державної регуляторної політики з розбудови та розвитку об’єктів 

інфраструктури аграрного ринку, зокрема ОРСП.  

Наукові розробки та практичні рекомендації дослідження були 

використані при підготовці аналітичних матеріалів і доповідних записок, які 

подані до органів державної влади, основними з яких є: науково-аналітична 

записка “Державна підтримка формування маркетингової інфраструктури 

аграрного ринку” вих. № 135-13/865 від 08.09.2011 р. – направлена до 

Департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства агарної 

політики та продовольства України  (на аналітичну записку отримано 

позитивний відгук у листі № 618 від 13.09.2011 р. Міністерства аграрної 

політики та продовольства України); науково-аналітичний матеріал 

“Розбудова і функціонування оптового ринку сільськогосподарської продукції 

в області” вих. № 135-13/405 від 20.05.2013 р. – направлений до Головного 

управління агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації 

(на науково-аналітичний матеріал отримано позитивний відгук у листі № 704-

08-29-13 від 29.05.2013 р. Головного управління агропромислового розвитку 

Миколаївської облдержадміністрації); науково-аналітичний матеріал 

“Розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні та його 

нормативно-правове забезпечення” вих. № 135-13/476 від 16.07.2015 р. – 

направлений до Міністерства аграрної політики та продовольства України (на 

науково-аналітичний матеріал отримано позитивний відгук у листі № 37-11-1-
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15/14796 від 04.09.2015 р. Міністерства аграрної політики та продовольства 

України). 

Матеріали і результати дослідження впроваджено в діяльність: 

Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації 

(довідка про впровадження № 310/02/08-29/15 від 08.10.2015 р.), Департаменту 

агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації 

(довідка про впровадження № 02-05-1/1891 від 16.10.2015 р.), у навчальний 

процес Миколаївського національного аграрного університету при розробці 

навчальних програм дисциплін, науково-методичного забезпечення та 

викладання дисциплін “Аграрна політика”, “Організація аграрного ринку”, 

“Інфраструктура ринку” на факультеті менеджменту (акт про впровадження № 

01-15/1696 від 08.10.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок автора у працю, 

опубліковану в співавторстві, наведено у списку публікацій.  

Апробація результатів дисертації. Ключові теоретичні та практичні 

положення і результати дисертаційної роботи оприлюднено на 19 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

читаннях, основними з яких є: “Проблемы и перспективы развития сельского 

хозяйства и сельских территорий” (м. Саратов, Росія, 2013 р.); “Проблемы 

прогнозирования и государственного регулирования социально-

экономического развития” (м. Мінськ, Білорусь, 2013 р.); “Перспективні 

напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового 

забезпечення агропромислового виробництва” (м. Тернопіль, 2014 р.); 

“Инновационное развитие аграрной науки и образования: мировая практика 

и современные приоритеты” (м. Гянджа, Азербайджан,  

2015 р.); “Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних 

процесів” (м. Київ, 2016 р.); “Проблеми і перспективи інноваційного 

розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів” (м. 

Харків, 2016 р.); “Наука и образование в современном мире” (м. Караганди, 

Казахстан, 2017 р.). 
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Публікації. Основні положення та результати проведеного 

дослідження опубліковано у 34 наукових працях, з них: 4 підрозділи в 

колективних монографіях, 10 одноосібних статей у наукових фахових 

виданнях та виданнях іноземних держав, 1 стаття у співавторстві, 19 є 

матеріалами науково-практичних конференцій (одноосібні). 
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РОЗДІЛ 1 

 

ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОПТОВИХ РИНКІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

1.1. Державне регулювання інфраструктурного забезпечення 

аграрного ринку 

 

Рівень розвитку інфраструктури, ступінь забезпечення 

сільськогосподарських виробників її об’єктами та ефективність 

функціонування сільського господарства тісно взаємопов’язані. Значення 

розвитку інфраструктури для сільського господарства зростає у зв’язку зі 

специфікою виробленої продукції, яка не підлягає тривалому зберіганню, 

вимагає оперативної поставки кінцевому споживачу, відповідно оснащеного 

транспорту для перевезення та спеціальних умов зберігання (в т. ч. наявності 

достатньої кількості складських площ, холодильних установок та камер з 

певними температурними режимами). 

Аналіз даних, зібраних вченими Світового банку, в 12 штатах Індії, 

встановив, що більш низькі транспортні витрати полегшили фермерам 

доступ до ринків і сприяли значному розширенню сільськогосподарської 

діяльності. Між наявністю певних служб інфраструктури та ВВП на душу 

населення існує тісний взаємозв’язок [118]. Практика країн розвиненої 

ринкової економіки свідчить, що ефективність промисловості і сільського 

господарства, темпи росту виробництва та його ефективність знаходяться в 

прямій залежності від розвитку галузей інфраструктури. На певному етапі 

розвитку економіки інфраструктура перетворилась на один з важливих 

ресурсів національного розвитку [32].  

Розширення матеріальної бази інфраструктури крокує пліч опліч з 

зростанням виробництва – збільшення фондів інфраструктури на 1% 

відповідає зростанню ВВП також на 1% у всіх країнах,  зауважують фахівці 
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Світового банку [118]. Інфраструктура здатна відчутно вплинути на 

економічне зростання, боротьбу з бідністю та екологічну стійкість, проте 

лише при умові, що послуги інфраструктури досить ефективні і відповідають 

реальному попиту [118]. Експертами Світового банку простежено чіткий 

зв’язок між розвитком інфраструктури та результативністю роботи 

сільського господарства: в Індії будівництво шляхів дозволило підвищити 

загальний об’єм продукції, яка випускається в сільських регіонах, на 7%; в 

Коста-Ріці реалізація проекту по електрифікації сільських районів у підсумку 

призвела до збільшення кількості основних підприємств з 15 до 86; в 

Марокко завдяки впровадженому проекту по будівництву доріг в сільській 

місцевості вдалося не тільки забезпечити зростання об’єму 

сільськогосподарського виробництва але і в три рази збільшити кількість 

дівчат в школах, крім того вдвічі більше людей отримало доступ до 

медичних закладів.  

Термін “інфраструктура” (від лат. іnfra – нижче, під та  struktura – 

будова, розташування) був вперше вжитий в економічній літературі в 50-х 

рр. XX ст., для позначення комплексу галузей народного господарства, які 

обслуговують промисловість і сільське господарство (будівництво шосейних 

доріг, каналів, портів, мостів, аеродромів, складів, енергетичне господарство, 

залізничний транспорт, зв’язок, водопостачання та каналізація, загальна та 

професійна освіта, витрати на науку, охорону здоров’я). Слово 

“інфраструктура” в перекладі з латинської мови означає “за межами 

споруди” [32]. До економічної термінології термін “інфраструктура” 

потрапив з військового лексикону, де він позначав комплекс тилових споруд, 

які забезпечують дії збройних сил (склади боєприпасів та інших військових 

матеріалів, аеродроми, ракетні бази, полігони, площадки для запуску ракет і 

т. п.) [15, с. 358-359]. Питання розв’язання проблеми взаємозв’язку 

виробничої і обслуговуючої сфери виникло задовго до появи терміну, про це 

зауважували Р. Нурксе, П. Розенштейн-Родан, А. Хіршман, А. Янгсон. 

Спеціалісти Світового банку вважають, що інфраструктура слугує загальним 
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терміном для позначення багатьох видів діяльності, які в сукупності 

називають “капітал, вкладений в інфраструктуру” та підкреслюють, що саме 

таку термінологію використовували такі спеціалісти в економіці розвитку як 

П. Розенштей-Родан, Р. Нурксе та А. Хіршман [118]. 

До появи терміну “інфраструктура” в роботах західних економістів на 

початку XX ст. вживаються терміни “соціальний капітал” та “соціальний 

накладний капітал”. В наукових працях, підручниках, словниках на заході 

термін “інфраструктура” і зараз використовується як синонім термінів 

“соціальний капітал” та “соціальний накладний капітал”. Започаткували 

дослідження соціального капіталу  Д. Кларк  та  А. Хіршман у 20-х рр. XX ст. 

(табл. А.1). Соціальний накладний капітал (social overheard capital) – різниця 

між суспільними витратами та витратами окремих підприємців. Д. Кларк в 

своїй праці “Економіка соціальних витрат” (Чікаго, 1923 р.) показав, що 

суспільні витрати на створення товарів значно вищі, ніж витрати окремих 

підприємців на виробництво цих товарів. Різницю між суспільними 

витратами та витратами окремих підприємців вчений назвав “соціальний 

накладний капітал”, а ефект його привласнення – “зовнішньою економією”. З 

соціальним накладним капіталом вчені-економісти заходу асоціюють товари 

та послуги, які зазвичай вимагають значних інвестицій, такі як шляхи, порти, 

школи, установи сфери охорони здоров’я і т. д. Частка накладних витрати, у 

собівартості товарів вироблених окремими підприємцями на приватних 

підприємствах, перекладається на суспільство. Суспільство несе на собі тягар 

таких витрат, витрат по створенню та підтримці життєдіяльності об’єктів, які 

утворюють соціальний капітал. До таких об’єктів відносять структурні 

елементи економіки, що полегшують рух товарів і послуг від продавця до 

покупця. Отже, в державі є об’єкти, власником яких є не окремий 

підприємець, а громада, суспільство, нація. Такий капітал за своєю природою 

може знаходитись переважно в суспільній (колективній) власності. У зв’язку 

з специфічними рисами, притаманними об’єктам соціального капіталу, 

приватний капітал (приватні підприємці, фірми і корпорації) мало 
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зацікавлений в його розвитку: значні початкові інвестиції, довгі строки 

окупності, низька норма прибутку та/або взагалі збитковість об’єктів. Тільки 

у другій половині ХХ ст. за сукупністю об’єктів, які створені переважно 

зусиллями народу, нації, значної маси людей закріпився термін 

“інфраструктура”. Хоча об’єкти інфраструктури будувались за десятки, сотні 

і тисячі років до появи економічної теорії соціального капіталу та 

використання самого терміну “інфраструктура” в економічній науці: шляхи 

Перської імперії, шляхи і театри Римської імперії, Великий китайській мур, 

Олександрійський маяк та бібліотека, флот Венеції, Панамський і Суецький 

канали. З інституційної точки зору, до об’єктів інфраструктури можна 

віднести і релігійні споруди, в т. ч. піраміди Єгипту та доколумбової 

Америки. Всі ці об’єкти мають спільні риси: великі початкові фінансові 

інвестиції; основне джерело фінансування – казна правителя, храмів (жерців), 

міста, держави; концентрація та застосування значної кількості людської 

праці та праці свійських тварин; використання інновацій та нових технологій 

під час будівництва; поштовх до розвитку інженерного мистецтва; високий 

рівень організації великої кількості працівників на будівництві; застосування 

адміністративного ресурсу; значний розвиток суспільних відносин; чітка 

сформована соціальна ієрархія; високий рівень організації робіт; сильна та 

міцна центральна влада; привласнення державою та/або релігійними 

уставами (правителем, правлячою династією, жерцями, священиками) 

значних обсягів доданої вартості, створеної працею рабів, в’язнів та/або 

вільних найманих працівників.  

Термін “інфраструктура” вперше з’явився в економічній літературі в 

50-х рр. XX ст. в працях американського економіста П. Розенштейна-Родана, 

для позначення комплексу галузей господарства, що обслуговують 

промисловість і сільськогосподарське виробництво [208]. Вчений включав до 

інфраструктури такі галузі економіки як енергетика, транспорт, зв’язок, 

розвиток яких безпосередньо впливає на залучення інвестицій. Один з 

найвідоміших дослідників інфраструктури Р. Іохімсен розглядає 
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інфраструктуру як сукупність матеріальних, інституційних та особистісних 

умов, що сприяють створенню господарської єдності території та 

підвищенню рівня господарської діяльності (див. табл. А.1) [198].   В. Бур, 

провів узагальнення наукових підходів до розкриття суті терміну 

“інфраструктура” та стверджує, що остання представляє собою сукупність 

всієї економічної інформації (економічних даних), таких як знання, вміння, 

навички, які мобілізують господарський потенціал економічних агентів [186]. 

Всі західні економісти одностайно до інфраструктури відносять транспорт, 

зв’язок, енергетичне, комунальне господарство, охорону здоров’я. Р. 

Іохімсен відносить до інфраструктури також людський капітал (персональну 

інфраструктуру) та інституційну інфраструктуру (табл. А.2). 

В СРСР наукові дослідження в галузі інфраструктури з’являються 

переважно у 70-ті рр. XX ст. Підхід, відповідно до якого інфраструктура 

розглядалась як допоміжний комплекс галузей, які обслуговують основне 

виробництво залишався панівним майже до кінця 80-х рр. Відомий 

радянський дослідник інфраструктури В. Жамін вбачає в інфраструктурі  

інтегральний елемент виробничих відносин, який включає допоміжні і 

додаткові галузі, всі види виробництв чи види діяльності, які обслуговують 

безпосередньо основне виробництво (виробнича інфраструктура), а також 

такі галузі, підгалузі невиробничої сфери, які опосередковано пов’язані з 

процесом виробництва (соціальна інфраструктура) (див. табл. А.1).    

Вченими-економістами країн пострадянського простору інфраструктура 

ідентифікується як: сукупність матеріально-речових умов; система споруд; 

система матеріально-речових елементів; мережі, в яких здійснюються 

поставки продукції; структурні елементи економіки, що полегшують рух 

потоків товарів; комплекс елементів; сукупність матеріальних та 

організаційно-правових умов; комплекс основних фондів, а також служб і 

систем; сукупність сфер і видів діяльності (див. табл. А.1). С. Мочерний, П. 

Шаповал, А. Загородній, Г. Вознюк асоціюють інфраструктуру з комплексом 
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галузей народного господарства, економіки, сфери обслуговування (див. 

табл. А.1).   

Приєднуємось до позиції західних вчених початку XX ст., які 

ідентифікуються інфраструктуру як соціальний капітал (або соціальний 

накладний капітал). На нашу думку, інфраструктура – система суспільних 

відносин (норм, правил, цінностей, звичаїв, законів, які склались у 

суспільстві) з приводу формування, володіння, розпорядження, розподілу 

колективної (національної, суспільної) власності та забезпечення всіх членів 

суспільства необхідними суспільним продуктами.  

Погляди вчених-економістів країн розвиненої ринкової економіки 

радянського та пострадянського простору на видовій поділ інфраструктури  

суттєво відрізняються (див. табл. А.2). Так відомий німецький вчений Р. 

Іохімсен до інфраструктур відносить три види діяльності: матеріальну, 

інституційну та персональну. В Бур виділяє три категорії інфраструктури: 

інституційна, персональна, матеріальна [188, p. 4-8] (див. табл. А.2). В 

питанні видового поділу погляди німецьких вчених практично ідентичні. 

Протягом тривалого часу в радянській економічній науці інфраструктура 

поділялась як правило на дві складові: виробничу і соціальну (Є. Алаєв, В. 

Жамін). У другій половині 80-х рр. деякі радянські вчені, такі як М. Мєліхов, 

А. Алімов в своїх працях виокремлюють третю складову – інституційну  див. 

табл. А.2., табл. А.3.). В економічній науці пострадянських країн 

домінуючою залишилась радянська традиція поділу інфраструктури на дві 

складові виробничу і соціальну (С. Мочерний, П. Шаповал, А. Загородній, Г. 

Вознюк, Є. Румянцева, С. Іщук) (див. табл. А.2). 

Після розпаду Радянського союзу у вітчизняному науковому просторі 

окрім терміну “інфраструктура”, з’являються терміни “ринкова 

інфраструктура” та “інфраструктура ринку” (табл. А.4). В дослідженнях 

економістів заходу останні два терміни не вживаються. На теренах 

колишнього СРСР така термінологія виникла з метою ідентифікації явища та 

об’єктів, яких ніколи не існувало в планово-адміністративній економіці. За 
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відсутності приватної власності на засоби виробництва та ринкової 

економіки як такої, не було потреби в об’єктах інфраструктури, які б 

забезпечували виробників та споживачів необхідними послугами, надавали 

можливості ринку виконати покладені на нього функції, в першу чергу по 

виявленню ціни під впливом попиту та пропозиції. Тому, пострадянські 

дослідники формуючи класифікацію, майже одностайно наводять наступні 

основні елементи “ринкової інфраструктури” (або “інфраструктури ринку”): 

біржі, ОРСП, аукціони, ярмарки, торгові доми, банки, брокерські, 

аудиторські та лізингові компанії, торгові палати, страхові та інвестиційні 

компанії і т .д. (Додаток А). 

  В. Маслак, О. Маслак, В. Жежуха справедливо відзначають, що 

термін “ринкова інфраструктура” вживається лише в країнах з перехідною 

економікою, а у розвинутих країнах в економічній літературі вживається 

термін “інфраструктура”, який обіймає систему підприємств, організацій та 

закладів, які обслуговують ринок і допомагають йому нормально 

функціонувати [94]. У трактовках терміну “ринкова інфраструктура” та 

“інфраструктура ринку” економістами пострадянського простору основний 

наголос робиться на її ролі по обслуговуванню ринку, забезпеченню 

безперебійного функціонування ринкового механізму, взаємодії ринкових 

контрагентів (Л. Абалкін, Б. Губський, П. Саблук, Д. Карич, Ю. Коваленко, Г. 

Журавльова, С. Мочерний, А. Загородній, Г. Вознюк і т. д.) (див. табл. А.4). 

В українській пострадянській економічній науці ґрунтовно питання 

теоретичних аспектів інфраструктури дослідили А. Гриценко та В. Соболєв. 

Науковці в своєму дослідженні відмічають, що ринкова інфраструктура може 

бути правильно зрозумілою і класифікованою лише на основі 

макроекономічного підходу, відповідно до якого остання в ринковій 

економічній системі не обслуговує, а забезпечує нормальне функціонування 

всієї економіки. Українські вчені виділяють два терміни 

“інфраструктруктура” та “ринкова інфраструктура”. Інфраструктура на їх 

думку
 

– це сукупність елементів, які забезпечують безперебійне 
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функціонування зв’язків об’єктів і суб’єктів даної системи. Дослідники 

наголошують, що інфраструктура, як певна підсистема в іншій системі, 

покликана забезпечити функціонування взаємозв’язків між елементами самої 

системи, до яких належать її об’єкти та суб’єкти. Водночас, на думку           

А. Гриценко та В. Соболєва ринкова інфраструктура – це сукупність 

елементів, які забезпечують безперебійне багаторівневе функціонування 

господарських взаємозв’язків, взаємодію суб’єктів ринкової економіки і 

регулюють рух товарно-грошових потоків [52]. В ринковій економіці 

інфраструктура в широкому розумінні тотожна ринковій інфраструктурі – 

підсумовують науковці [52, с. 37]. 

В результаті аналізу процесів формування інфраструктури в Україні та 

країнах радянського табору вітчизняні вчені цілком слушно приходять до 

висновку, що запізнення з формуванням адекватної інфраструктури загрожує 

непередбачуваними наслідками. Науковці, як вітчизняні так і закордонні, 

покладають саме на державу функції регулятора розвитку ринкової 

інфраструктури [14]. Регулювання розглядається як: процес практичного 

виконання визначених правил, норм; спосіб або механізм підпорядкувати 

що-небудь певній планомірній організації; функція управління; встановлення 

державного контроль над рішенням компаній та фізичних осіб; контроль 

галузей, де склалась монополія  та олігополія (табл. А.7).    

Необхідність державного регулювання в економічній теорії 

обґрунтовується потребою забезпечення виконання функцій, які принципово 

не може здійснити сам ринок. Таких функцій принаймні три, зазначають 

автори підручника “Общая экономическая теория: политэкономия” (Москва, 

1995): забезпечення економіки потрібною кількістю грошей; регулювання так 

званих “зовнішніх” (або побічних) ефектів; задоволення потреб в 

“колективних благах” (або в “суспільних товарах”). Суспільні товари – 

товари та послуги колективного користування, в споживанні яких приймають 

участь всі члени суспільства: оборона, охорона суспільного порядку, 

державне управління, єдина енергетична система і т. д. Також термін 
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“суспільний товар” трактується як товар чи послуга, до яких не може бути 

застосований принцип виключення і виробництво яких забезпечується 

державою при умові, що вони приносять суттєві вигоди суспільству. Вони не 

можуть бути виключені із споживання, дістаються вони всім споживачам 

порівну і часто споживаються колективно. Надання населенню суспільних 

товарів є функцією держави, а їх фінансування здійснюється через 

центральний або місцевий бюджет.  

Під державним регулюванням в економіці розуміють: застосування 

правомочними органами системи заходів; систему заходів та діяльність 

державних інститутів; сукупність способів, засобів, форм і методів впливу 

держави; прямий або непрямий вплив держави на розподіл ресурсів, доходів; 

сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу державних установ і 

організацій; втручання держави в процес ринкового ціноутворення; 

економіко-нормативний вплив на процеси відтворення; сукупність цілей, 

функцій, форм, методів, принципів та інструментів; втручання держави в 

обмінні процеси і т. д. (див. табл. А7). Державне регулювання здійснюється 

через: правові, адміністративні та економічні регулятори. До економічних 

регуляторів відносять заходи прямого впливу на економіку та непрямі 

регулятори. Заходи прямого впливу: цільове фінансування, система 

державних закупок. Непрямі регулятори: бюджетно-податкова, грошово-

кредитна, амортизаційна, валютна, митна політика          

А. Шеншин, Ю. Гриневич, М. Кемаєва вважають, що кожній моделі 

економіки відповідає власна модель інфраструктури, яка визначає якість 

управління економікою в цілому. Перехід від економіки з високим рівнем 

державного регулювання до моделі з переважно ринковими регуляторами 

тягне за собою зміни інфраструктури господарства [32]. Вчені в результаті 

дослідження теоретичних та практичних аспектів інфраструктури, прийшли 

до висновку, що відсутність відповідного елемента інфраструктури ринку 

стримує розвиток останнього, що в свою чергу призводить до втрачених для 

суспільства переваг швидкого зростання сукупного попиту та економіки, 
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створення додаткових робочих місць, а також інших подібних зовнішніх 

ефектів.  

Вочевидь, самотужки питання розвитку інфраструктури ринкова 

економіка розв’язати не в змозі. Держава свідомо йде на інвестиції в 

інфраструктуру, оскільки це створює неосяжні вигоди. Від даних вкладень не 

можна очікувати значних прибутків приватним інвесторам, тому, що по-

перше, масштаби деяких із них занадто великі для обмежених ринків 

приватного капіталу, а, по-друге, інвестиції можуть окупатись протягом 

занадто довгого періоду часу, що значно зменшує зацікавленість приватних 

інвесторів, зауважує П. Самуельсон. [161]. Досвід Світового банку також 

доводить той факт, що в фінансуванні розбудови інфраструктури не можна 

покладатись виключно на приватний сектор. Наприклад, в 90-і рр. Світовий 

банк скоротив інвестиції в інфраструктуру, очікуючи збільшення інвестицій 

приватного сектора в цю галузь. Проте, цього не відбулось. Кредитування 

Світовим банком інвестицій в інфраструктуру скоротилось з 9,5 млрд дол. 

США в 1993 р. до 5,5 млрд дол. США в 2002 р. Всупереч сподіванням 

установи приватне фінансування інфраструктури також зменшилось з 128 

млрд дол. США в 1997 р. до 58 млрд дол. США в 2002 р. Тому, міжнародна 

установа змушена була повернутись до проблем інфраструктури, з тим щоб 

допомогти заповнити інвестиційний вакуум, який утворився в цій галузі.  

Вирішальна роль у фінансуванні розбудови та розвитку  

інфраструктури належить міжнародним фінансовим інститутам та державі. 

Італійський економіст А. Пезенті відмічає, що держава інвестує надходження 

до скарбниці на цілі, які досить часто є невиробничими або, в будь якому 

випадку майже ніколи не бувають прибутковими. Класичними витратами, які 

здійснює держава, якщо це не витрати на озброєння, є витрати на “суспільні 

роботи”, т. п. створення такого комплексу умов, які називають 

інфраструктурою (мережа доріг, транспортне сполучення, землеустрій і т .д.). 

Ці об’єкти скорочують витрати підприємств, т. п. покращують економічне 

середовище, в якому ті діють, полегшують процес обігу капіталу, тим самим 
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не тільки допомагають досягненню первинної мети – збільшення 

“глобального попиту” та зайнятості, але і підвищують норму прибутку 

підприємств [120].    

Вчені пострадянського простору Л. Абалкін та В. Геєць поглиблюють 

теоретичні концепції своїх західних колег. На думку Л. Абалкіна помилково 

ототожнювати роль держави в економіці тільки з поняттям недосконалості чи 

пороків ринку, які держава повинна компенсувати. Вчений слушно зауважує, 

що функції держави пов’язані не тільки з забезпеченням умов 

функціонування ринку. Наголошується на необхідності визнання ролі 

держави в забезпеченні балансу інтересів, соціальної стабільності та захисту 

загальнонаціональних інтересів [1]. Немає і не може бути ефективної 

соціально орієнтованої ринкової економіки без активної регулюючої ролі 

держави [1, с. 614]. Більш ґрунтовне пояснення цьому дає В. Геєць. Оскільки, 

згідно з Аристотелем, суспільство – соціальна організація, в якій 

реалізуються соціальні інстинкти людей, як особистості, так і колективні 

інтереси, то, на думку вченого, їх раціональне поєднання є можливим лише 

за умови переважання суспільного, що досягається тиском останнього і на 

особистість, і на колективні інтереси [ 28, с. 12].  Л. Абалкін підкреслює, що 

системи інфраструктури, енергосистеми, транспортні системи, комунікації, 

аеропорти, авіаційні компанії, державну власність у сфері освіти, 

національної культури (пам’ятники, заповідники, національні музеї, 

бібліотеки і т. д.) відносять до некомерційного сектору державної власності, 

в якому з погляду рентабельності ефективність нижча, ніж у приватному. 

Проте, такі об’єкти необхідні соціуму в цілому, що пов’язано з існуванням 

інтересів всього суспільства, які не можуть бути зведені до інтересів окремих 

індивідуумів. В цьому випадку держава стає важливим суб’єктом у 

вирішенні питання надання тих суспільних благ, задоволення яких бізнес 

взяти на себе не може [2]. 

 І. Морозова переконана, що вплив держави на розвиток 

інфраструктури повинен втілюватись в корегуванні інфраструктурної 
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діяльності з метою забезпечення ефективності участі її ринкових інститутів в 

досягненні збалансованості і пропорційності відтворення [107]. Рівень 

державного втручання в функціонування ринкової інфраструктури залежить 

від рівня соціального і економічного розвитку конкретної держави і 

змінюється під впливом різних факторів. В той же час, відмічає дослідниця, 

відсутність “інтересу” держави до даної сфери економіки може призвести до 

стихійного зростання конкуренції, важким соціальним наслідкам. Державне 

регулювання ринкової інфраструктури повинно представляти собою синтез 

прямих і непрямих державних методів регулювання [107]. 

А. Шеншин, Ю. Гриневич, М. Кемаєва відповідальність за розвиток 

інфраструктури ринку також покладають на державу, оскільки інвестиції в 

останню пов’язані або з занадто високим ризиком для приватного інвестора 

(що пов’язано з великими строками окупності або великою капіталоємністю) 

або з значними негативними зовнішніми ефектами для суспільства (у 

випадку “приватизації держави” великим бізнесом) [180]. Враховуючи 

вищевикладене російські вчені формулюють три базових принципи 

ефективної державної інфраструктурної політики: повнота, системність та 

адекватність [180]. 

Останнім часом держава стала розглядатись в якості  основного гравця 

в справі розвитку інфраструктури, відмічає російський економіст В. 

Кондратьєв. Високі темпи зростання низки азійських країн в немалому 

ступені пояснюються саме домінуючою роллю держави  в інвестуванні в 

об’єкти інфраструктури. Про необхідність відмови від приватизації 

інфраструктури заговорили і в деяких розвинених країнах. Правда, сьогодні 

мова йде не про жорсткий вибір між державою і приватним сектором, 

зауважує дослідник. Передбачається сугубо прагматичний підхід, в межах 

якого державі відводиться центральна роль у фінансуванні цієї важливої 

галузі господарства, а приватному сектору – функції по будівництву об’єктів 

інфраструктури і управлінню ними, і тільки в окремих випадках – по їх 

фінансуванню.  
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Багато труднощів економічного зростання породжуються дефіцитом 

суспільних товарів та послуг, інакше кажучи, недостатнім розвитком 

інфраструктури, вважають автори “Економікс” К. Макконел і С. Брю. Тільки 

держава здатна забезпечити виробництво таких товарів і послуг в достатній 

кількості. Ще в 1987 р. економіст мічіганського університету Д. Ашауер 

помітив взаємозв’язок між динамікою продуктивності праці і часткою 

інвестицій в інфраструктуру в ВНП семи промислово розвинених країн. 

Уповільнення зростання продуктивності праці в США в 70-80 рр., а отже і 

уповільнення темпів зростання економіки, Д. Ашауер пояснив саме низькою 

часткою інвестицій в інфраструктуру в ВНП країни. Сорок п’ятий президент 

США Д. Трамп у свої інаугураційній промові 21 січня 2017 р. зробив 

особливий наголос на стані інфраструктури в країні, констатувавши той 

факт, що остання знаходиться у процесі руйнування. Під час своєї 

передвиборчої компанії серед основних пріоритетів ним було проголошено 

завдання прийняття конгресом Акту в підтримку енергетики та 

інфраструктури, після затвердження якого будівництво інфраструктурних 

об’єктів  на території країни буде профінансовано на 1 трлн. $. в  наступні 10 

років. Очікується, що конгрес США підтримає цю ініціативу. Отже, 

інфраструктура в ринковій економіці не може і неповинна розвиватись без 

активної участі держави.   

Важливим чинником розвитку сільського господарства, яке продовжує 

залишатись фундаментальним інструментом стійкого розвитку є його 

інфраструктура. Сільське господарство не в змозі повністю розвиватись за 

законами ринкової економіки. У зв’язку з значною залежністю від природних 

факторів (температура, кількість сонячних днів, кількість опадів і т. д.) воно 

має високі витрати виробництва, підвищений ступінь ризику, тому потребує 

державної підтримки [115]. Спеціалісти Світового банку зауважують, що 

більшість бідного населення проживає в сільській місцевості, і зростання 

продуктивності фермерських господарств, а також несільськогосподарська 

зайнятість в сільській місцевості тісно зв’язані з забезпеченням 
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інфраструктури. Наприклад, в Китаї важливим фактором успіху 

сільськогосподарських підприємств була наявність мінімального комплексу 

послуг транспорту, зв’язку та енергетики на рівні окремих сіл. На 

сільськогосподарських підприємствах Китаю зайнято більш ніж 100 млн осіб 

(18% працездатного населення) і вони вироблять більше однієї третини 

національного продукту [118]. На переконання фахівців Світового банку   

ефективно функціонуюча система збуту сільськогосподарської продукції 

може знизити собівартість продуктів харчування та підвищити продовольчу 

безпеку як бідних, так і забезпечених домогосподарств. Ефективні ринки 

вимагають гарного управління і продуманої державної політики, зокрема 

наявності інфраструктури, інститутів і служб, які надають інформацію по 

ринку, встановлюють показники і стандарти, керують ризиками та 

здійснюють примусове виконання контрактів. Функціонування ринка 

основних продуктів харчування дуже часто підривається слаборозвиненою 

інфраструктуро [57, с. 132].  

Завдання підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва 

вирішується шляхом гармонійного поєднання різних галузей сільського 

господарства і типів господарств. Це поєднання повинно відкривати 

можливості раціонального використання в т. ч. ринкової інфраструктури, 

зауважують В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна, І. Прокопа [29, с. 6]. 

Виникнення більшості проблем функціонування аграрного ринку України 

вчені пов’язують з  недосконалістю аграрної інфраструктури, яка не сприяє 

побудові гармонійних відносин між виробником, посередником, споживачем 

та державою [87].  

 Після розпаду планово-адміністративної системи господарювання 

виникає нагальна необхідність формування системи ідентифікації цін на 

сільськогосподарську продукцію під впливом механізмів попиту та 

пропозиції шляхом створення та підтримки конкурентного середовища. В 

нових умовах господарювання важливо виявити не директивну, а 

справедливу, реальну, фактичну ринкову ціну на сільськогосподарську 



 

 

28 

 2
8
 

продукцію. Це завдання покладається на аграрний ринок. Проте, виконати 

його та реалізувати свої функції (регулюючу, посередницьку, 

ціноутворюючу, інформаційну, сануючу) аграрний ринок без розвиненої 

інфраструктури та її результативно функціонуючих об’єктів неспроможний. 

Єдиного погляду на трактову терміну “аграрний ринок” науковою 

спільнотою не вироблено (табл. А.5). Деякі науковці ототожнюють аграрний 

ринок з ринком сільськогосподарської продукції (див. табл. А.5). Однак такої 

точки зору дотримуються не всі. Найчастіше термін “аграрний ринок” 

трактується ширше. Він розглядається вітчизняними вченими, як: частина 

національного ринку;  відповідним чином організована система товарно-

грошових відносин; окремий товарний ринок; система економічних відносин 

між суб’єктами ринку; сукупність споріднених товарних ринків; система, яка 

справляє визначальний вплив на перебіг соціально-економічних процесів; 

система відносин; цілісна сукупність; складна система відносин, спрямована 

на поєднання ресурсів аграрної сфери (див. табл. А.5). Приєднуємось до 

думки С. Майстро, який розглядає аграрний ринок як систему політико-

економічних, соціально-екологічних, культурно-освітніх та інших відносин 

між суб’єктами ринку: домогосподарствами, різними типами підприємств, 

організацій та компаній (у тому числі транснаціональними корпораціями), 

державою, наднаціональними органами, які здійснюються у сферах 

виробництва, розподілу, обміну й споживання аграрної продукції та аграрних 

послуг відповідно до законів товарного виробництва, грошового обігу та 

суспільного розвитку. До структури аграрного ринку С. Майстро відносить: 

ринок матеріально-технічних ресурсів, ринок землі, ринок робочої сили, 

ринок сільськогосподарської продукції та продовольства, ринок інвестицій та 

інновацій (див. табл. А.5). 

Свою місію по формуванню і виявленню ринкової ціни аграрний 

ринок, як зазначалось вище, не в змозі виконати без наявності відповідної 

інфраструктури. Інфраструктура аграрного ринку (ІАР) розглядається 

вченими-економістами як: упорядкування системи  аукціонної  та  біржової  
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торгівлі, система підприємств та установ, які забезпечують безперервний 

процес функціонування аграрної сфери; система інституцій на 

регіональному, національному та наднаціональному (глобальному) рівнях; 

система відносин між підприємствами, організаціями, закладами виробничої 

і невиробничої сфери; сукупність інститутів та інституцій; система 

інституцій на регіональному, національному та глобальному рівнях  (табл. 

А.6). На думку В. Чемерис ІАР об’єднує ринкові  інститути, підприємства та 

організації, органи державної влади і місцевого самоврядування, які 

забезпечують безперебійне функціонування аграрного ринку (див. табл. А.6).  

О. Могильний до об’єктів інфраструктури аграрного ринку відносить: 

біржі, агроторгові доми, аукціони живої худоби, виставки, ярмарки, оптові 

продовольчі ринки, оптові плодоовочеві ринки, заготівельні пункти, систему 

моніторингу цін, кредитні спілки. Вчений слушно наголошує на суперечності 

між формальною наявністю значної кількості підприємств 

агропродовольчого ринку та їх недостатньою товарною наповненістю в  

Україні [98]. Згадані вище об’єкти, на думку Л. Молдаван, в переважній 

більшості відносяться до маркетингової інфраструктури аграрного ринку: 

аграрні товарні біржі, оптові сільськогосподарські ринки, оптові торгові 

центри сільськогосподарських кооперативів і споживчих спілок, оптові 

фірмові бази, місцеві заготівельні пункти, міські оптово-роздрібні і роздрібні 

ринки, супермаркети і т. д. [104, с. 110-111]. ОРСП є важливою і невід’ємною 

складовою інфраструктури аграрного ринку. Це пов’язано в першу чергу з 

виконанням ОРСП основної їх функції – майданчиків по виявленню, 

генерації оптових цін на сільськогосподарську продукцію. В питанні 

регулювання розвитку цих об’єктів науковою спільнотою державі 

відводиться роль не пасивного спостерігача, а активної дійової особи 

(Додаток   Б).  

Важливість державного втручання в процеси формування, ефективного 

функціонування та розвитку інфраструктури аграрного ринку підвищується у 

зв’язку з тим, що життєдіяльність останньої тісно взаємопов’язана з  
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забезпеченням потреб населення країни в продовольстві, споживанні 

необхідної кількості поживних речовин, підтримкою високого рівня 

продовольчої безпеки, яка в свою чергу, є складовою національної безпеки. 

Крім того розвинена інфраструктура дозволяє забезпечити належний рівень 

доходів виробників сільськогосподарської продукції, зменшити втрати 

аграрної продукції на шляху від поля до споживача, а отже, і збитки 

товаровиробників. О. Васильєв вважає, що державне регулювання 

інфраструктури аграрного ринку повинно здійснюватись шляхом 

адміністративного, організаційно-економічного і правового впливу [21]. 

Державні інвестиції в розвиток інфраструктури  –  дієвий метод непрямої 

підтримки національних виробників сільськогосподарської продукції. 

Необхідність державного регулювання об’єктів інфраструктури пояснюється 

також тим, що у зв’язку з специфічною природою більшості з них, в т. ч.  

ОРСП, притаманні ознаки монопольної влади на ринку.  

Ефективне функціонування інфраструктури має виключне значення 

для як економіки в цілому, так і аграрного сектора зокрема. Відставання 

темпів розвитку інфраструктури від темпів розвитку національного 

виробництва та виробничих сил негативно впливає на функціонування всього 

економічного організму. Розбудова інфраструктурних об’єктів – важливий 

чинник стимулювання “ефективного попиту”, особливо у період кризових 

явищ в економіці, шляхом створення додаткових робочих місць, відновлення 

або розширення виробництва у різних галузях економіки, наприклад у 

виробництві будівельних матеріалів, в сільськогосподарському виробництві і 

т. д. Науковою спільнотою доведено та загальновизнано той факт, що 

інвестиції в інфраструктуру є вагомим фактором економічного зростання 

економіки країни. Роль держави та уряду у плануванні, будівництві, 

модернізації інфраструктури у всіх галузях економіки є ключовою та 

вирішальною. В свою чергу роль держави у розбудові інфраструктури 

аграрного ринку, зокрема таких її об’єктів як ОРСП, полягає у створенні 

пільгових умов для відкритих торгів, доступу товаровиробників до 



 

 

31 

 3
1
 

майданчиків, на яких відбувається виявлення ринкової ціни під впливом 

попиту та пропозиції. Вільний доступ сприяє встановленню справедливої 

роздрібної ціни на продукти харчування, а отже, зниженню питомої ваги 

витрат на такі продукти у сукупних витратах домогосподарств, що в свою 

чергу є вагомим чинником зміцнення продовольчої безпеки держави. 

Основна функція ОРСП – виявлення, генерація оптових цін. Наукова 

спільнота наголошує на необхідності та важливості координації державою 

процесів розвитку та регулювання діяльності ОРСП, в тому числі у зв’язку з 

монопольним становищем останніх на ринку. Акцентується увага на 

високому ступені соціального значення ОРСП. Тривають дискусії щодо 

доцільності надання ОРСП неприбуткового статусу. Акціонерна 

організаційно-правова форма власності ОРСП дозволяє врахувати інтереси 

представників всього соціуму, вважають науковці. 

   

1.2. Оптовий ринок сільськогосподарської продукції: 

термінологія та класифікація 

 

ОРСП є лише одним з численних віддзеркалень складного та 

багатогранного явища суспільно-економічного життя, яке виникло на 

світанку зародження людської цивілізації. Розкриття змісту терміну “ринок” 

залежить від історичного етапу розвитку соціуму, економіки, економічної 

науки, її окремих економічних шкіл та напрямів. Розвиток товарного обміну, 

поява грошей, товарно-грошових відносин надають можливість розірвати у 

часі моменти купівлі та продажу. Отже, трактовка терміну тільки як місця 

торгівлі поступово втрачає актуальність, і вже не розкриває в повній мірі 

його суть. Термін поступово ускладнюється і набуває все більш абстрактного 

тлумачення. В економічній науці ринок це: інститут; механізм; сукупність 

соціально-економічних відносин; сфера економіки, в якій здійснюється 

товарний обмін; сукупність актів купівлі-продажу; система товарно-
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грошових відносин; сукупність існуючих і потенційних покупців товару і т. 

д. (Додаток В).  

 Подальше дослідження ОРСП потребує конкретизації 

термінологічного апарату в царині ідентифікації цих об’єктів як в 

нормативно-правовому полі, так і з точки зору  економічної теорії. 

Фахівцями Всесвітнього союзу оптових ринків ОРСП розглядається як 

територія разом з збудованими на ній приміщеннями, що експлуатується як 

суб’єкт господарювання харчової галузі органом управління ринку в межах, в 

яких суб’єкт господарювання харчової галузі експлуатує і може 

організовувати спільне використання об’єктів інфраструктури, де 

здійснюється торгівлі, зберігання, підготовка чи переробка харчових 

продуктів. Спеціалістами цієї організації наголошується на необхідності 

формулювання чіткого визначення ОРСП, що є важливим першим кроком до 

забезпечення його ефективної та дієвої роботи на благо всіх зацікавлених 

осіб.  

Поки що не сформувалося чіткого підходу до тлумачення терміну 

“оптовий ринок сільськогосподарської продукції”. З юридичної точки зору 

термін “оптовий ринок сільськогосподарської продукції” українськими 

вченими-правознавцями трактується як сукупність суспільних відносин, що 

забезпечують перехід сільськогосподарської продукції від одного учасника 

ринку до іншого, так і норм права (в першу чергу аграрного і цивільного), що 

створюють передумови для передачі власності у встановлених формах і за 

цінами, що формуються з урахуванням попиту та пропозиції [7].  

Згідно із Законом України “Про оптові ринки сільськогосподарської 

продукції”, оптові ринки сільськогосподарської продукції – це юридичні 

особи, предметом діяльності яких є надання послуг, що забезпечують оптову 

торгівлю сільськогосподарською продукцією і яким  в  установленому  цим 

Законом порядку надано статус оптового ринку сільськогосподарської 

продукції [68].  
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Законодавство Російської Федерації розглядає оптовий продовольчий 

ринок (ОПР) як самостійну господарську структуру, що здійснює 

організацію операцій з купівлі-продажу сільськогосподарської сировини і 

продовольства в певних місцях і за встановленими правилами [139]. 

Згідно із законодавством Російської Федерації, метою створення ОПР є 

стимулювання в регіонах виробництва і переробки сільгосппродукції на 

основі: формування ефективного ринкового механізму; взаємної 

зацікавленості виробників, оптових торговців і споживачів у встановленні 

господарських зв’язків; регулювання виробництва і збуту 

сільськогосподарської продукції та продовольства; задоволення поточного і 

потенційного споживчого попиту. 

Відповідно до Торгового кодексу Франції, оптовим ринком 

загальнонаціонального значення є державна управлінська структура, яка 

надає виробникам та оптовикам управлінські послуги, адаптовані до 

особливостей певних сільськогосподарських та харчових продуктів [188].  

Одним з перших термін “оптовий продовольчий ринок” у  економічній 

науковій літературі України використав П. Саблук. Він розглядає ОПР як 

підприємство, яке створює умови для укладання торговельних угод з 

продажу і купівлі сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. 

На думку вченого, цілями створення оптових продовольчих ринків є 

прискорення і здешевлення процесу просування товарів від виробників до 

кінцевих споживачів, виключення зайвих посередників у торгових ланцюгах, 

забезпечення рівного доступу всіх товаровиробників і споживачів на 

немонополізований ринок. П. Саблук поділяє оптові ринки на два види 

універсальні і спеціалізовані [144]. 

Колектив науковців Національного наукового центру “Інститут 

аграрної економіки” під керівництвом О. Шпичака розкривають суть 

оптового продовольчого ринку як суб’єкта підприємницької діяльності, який 

утворено згідно з законодавством і метою діяльності якого є створення 

необхідних умов для здійснення операцій з продажу і купівлі наявних видів 
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сільськогсоопларської продукції та продуктів її переробки, укладання 

відповідних торгівельних угод [ 177 , с. 460].  

Дослідник з Національного наукового центру “Інститут аграрної 

економіки” Н. Рудик вважає, що ОРСП – цивілізоване місце зустрічі оптових 

пропозицій сільськогосподарської продукції та відповідного попиту, де 

виявляють реальну ціну товару, вирівнюють її коливання, оперативно 

переміщуючи товарні потоки [160]. 

В. Лисюк під оптовим ринком сільськогосподарської продукції розуміє 

елемент інфраструктури, що впливає на потоки продовольчих товарів між 

виробниками та споживачами [ 86]. 

Вчені Львівського національного аграрного університету Ф. Горбонос, 

Н. Павленчик, А. Павленчик, І. Корчинський вважають, що ОРСП – це 

структурована організаційно-правова форма, основним призначенням якої є 

формування оптових партій сільськогосподарської продукції, призначеної 

для реалізації. Цілями роботи даного ринку є поліпшення умов просування 

продукції від фермерських господарств до підприємств роздрібної торгівлі, а 

також зменшення тіньового сектора руху товару. Згадані вчені розглядають 

оптовий ринок як місце зустрічі покупців і продавців, купівлі-продажу 

сільськогосподарської продукції, а також можливої промислової переробки її 

частини. Оптові ринки сільськогосподарської продукції вони поділяють на 

національні, регіональні та локальні [30]. 

Термінологія, що використовується в даній сфері російськими і 

білоруськими вченими, як зазначалось вище, відрізняється від тієї, що 

закріпилася в українських наукових колах. В Україні загальноприйнятим є 

термін “оптовий ринок сільськогосподарської продукції”, в той час як 

російські та білоруські дослідники у своїх працях використовують термін 

“оптовий продовольчий ринок”. Вперше термін “оптовий продовольчий 

ринок” у російському науковому просторі застосував В. Добросоцький. У 

своїй дисертації він вказав: “сучасний оптовий продовольчий ринок – це 

керований і регульований механізм руху товару, функціонування якого 
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забезпечується інфраструктурами, що включають в себе комплекс 

продовольчих приміщень, що обслуговуються допоміжними технічними 

службами (залізничні під’їзні шляхи з автостоянками); готель; пошта; 

медпункт; розрахунково-фінансовий центр (банк); служба контролю якості; 

службу санітарно-епідеміологічного контролю продукції, а також інші 

служби, що сприяють чіткій, безперебійної діяльності оптового 

продовольчого ринку”. Учений відзначив, що фізичні особи до участі в 

торгах на даному ринку не допускаються, а вхід на територію останнього їм 

категорично заборонений [55]. 

Подібних поглядів дотримується й інший російський дослідник 

оптових ринків – С. Нуралиев. Як і В. Добросоцький, він робить акцент на 

тому, що оптові продовольчі ринки істотно відрізняються від повсюдно 

створюваних комерційними структурами. За С. Нуралієвим, сучасний 

оптовий продовольчий ринок – це керований і регульований механізм руху 

товару з відповідною інфраструктурою, що включає в себе комплекс з 

торгових, складських, адміністративних приміщень та допоміжних служб 

[114]. 

Т. Абдуллаєва вважає, що оптовий продовольчий ринок – це сукупність 

соціально-економічних відносин у сфері обміну, за допомогою яких 

здійснюються реалізація товарів і остаточне визнання суспільством втіленої в 

них праці. Дана сукупність є керованою і регульованою системою 

товароруху. Її оптимальне функціонування забезпечується інфраструктурою, 

що включає: комплекс приміщень, що обслуговуються допоміжними 

технічними структурами; служба контролю якості, однією з функцій якої є 

санітарно-епідеміологічний контроль продукції; розрахунково-фінансовий 

центр (банк); сервісні служби [3]. 

В. Демидов та Е. Кірінцева розглядають оптовий продовольчий ринок 

як економічну форму спеціалізованої організації просторово-часового 

зосередження угод купівлі-продажу [53, 74].  
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На думку білоруського вченого С. Кондратенка, ОПР є сукупністю 

самостійних правових, організаційних та економічних господарських 

структур, що забезпечують просування сільськогосподарської продукції та 

продовольчих товарів від виробників до споживачів, формування обласних і 

республіканських фондів сільськогосподарської сировини і продовольства, 

поліпшення продовольчого постачання населення [76]. Дослідник відзначає 

важливу роль ОПР у справі формування фондів продовольства. Цей аспект 

функціонування оптових ринків є важливим і недостатньо дослідженим. 

На наш погляд, оптовий ринок сільськогосподарської продукції – 

об’єкт інфраструктури аграрного ринку, що спеціалізується виключно на 

оптових продажах сільськогосподарської продукції (як вітчизняної, так і 

імпортної, що не конкурує з нею), як місця визначення, генерації оптових 

цін, місця зустрічі оптових покупців та оптових продавців. Термін “оптовий 

ринок сільськогосподарської продукції” застосовується як до 

інфраструктурних об’єктів аграрного ринку, на яких відбувається оптова 

реалізація плодоовочевої продукції і м’яса худоби, так і до ринків живих 

тварин, на яких здійснюється оптовий продаж худоби. Перші пропонується 

називати оптовими ринками сільськогосподарської продукції плодоовочевого 

асортименту, другі – оптовими ринками живої худоби. Таким чином, оптовий 

ринок живої худоби слід розглядати як об’єкт інфраструктури аграрного 

ринку, який спеціалізується виключно на оптових продажах свійських 

тварин, основною метою діяльності якого є створення прозорих умов як для 

реалізації сільськогосподарської продукції, так і для ринкової ідентифікації 

цін на неї.  

Всі ОРСП виконують наступні основні функції: виявлення ринкової 

ціни як ціни реального попиту і реальної пропозиції; забезпечення постійної 

пропозиції якісної та свіжої харчової продукції у широко кому асортименті; 

забезпечення місця зустрічі покупців і продавців; створення цивілізованих 

умов для проведення оптових торгів; сприяння формуванню великих партій 

однорідної за своїми споживчими характеристиками сільськогосподарської 
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продукції; забезпечення обміну інформацією між постачальниками і 

покупцями; підтримання інформаційного поля щодо ринкових цін на 

сільськогосподарську продукцію; контроль за якістю та безпечністю 

харчових продуктів; надання послуг зі складування, зберігання, сортування, 

пакування сільськогосподарської продукції; впровадження нових технологій 

в інфраструктурному забезпеченні збуту сільськогосподарської продукції, в 

тому числі впровадження інноваційних технологій в царині пакування та 

безпеки харчових продуктів; організація реклами; надання транспортних 

послуг; надання житлових і побутових послуг операторам ринку; 

формування оптових партій вітчизняної сільськогосподарської продукції та 

виведення останніх на зовнішні ринки. 

Оптові ринки сільськогосподарської продукції істотно розрізняються за 

організаційно-правовими формами, функціями, місцем розташування. Крім 

того, в кожній країні такі структури функціонують з урахуванням місцевої 

специфіки. Зазначені вище обставини ускладнюють процес систематизації та 

класифікації ОРСП. 

Відповідно до одного з підходів до класифікації оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, вони поділяються на ті, що мають великі 

обсяги товарного обороту торгові центри загальнодержавного значення та 

малі або середні структури, що обслуговують окремі регіони [96]. 

Д. Трейсі-Вайт, автор книги “Керівництво з планування та 

проектування оптових ринків”, поділяє такі об’єкти на 2 види: вторинні і 

ринки-термінали. До перших автор відносить ринки, що знаходяться в 

населених пунктах обласного чи районного значення та приймають основну 

частину продукції з сільських ринків. На вторинних ринках, які 

розташовуються в регіонах, де виробляють сільськогосподарську продукцію, 

укладаються невеликі контракти між фермерами і торговцями. На оптових 

ринках-терміналах, що розташовуються в мегаполісах, здійснюються 

операції між оптовими покупцями. Продукція з таких ринків може 

направлятися на експорт.  Як правило, покупці і продавці на оптових ринках-
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терміналах добре організовані, між ними укладаються форвардні угоди. 

Подібні ринки можуть розміщуватися біля великих портів, залізничних 

станцій, аеропортів і спеціалізуватиметься виключно на імпорті та експорті 

продукції. Вторинні ринки і ринки – термінали розрізняються розмірами, 

місцезнаходженням і сферами діяльності. Перші працюють у сільській 

місцевості або невеликих містах, тоді як другі розраховані на обслуговування 

мегаполісів, регіонів або ж є наднаціональними. Проте, і ті, й інші виконують 

подібні функції [212].  

Іспанські вчені В. Карденьо та Х. Ріпол пропонують наступну 

класифікацію оптових ринків (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

 

Класифікація оптових ринків, запропонована В. Карденьо та         

Х. Ріполом* 

 

Критерії класифікації Типи оптових ринків 

Місце розміщення 
 сільські ринки; 

 міські ринки. 

Функція в межах 

каналів розподілу 

 ринки, які розташовуються в місцях виробництва; 

 ринки, які розташовані в місцях руху 

продовольства; 

 ринки, розміщені в місцях споживання. 

Асортимент товарів 

 ринки, які спеціалізуються на визначених видах 

продуктів; 

 універсальні ринки. 

Управління та 

адміністрування 

 незалежні ринки; 

 ринки, які належать мережам (є їх частинами). 

Форма власності 

 публічні ринки; 

 приватні ринки; 

 змішані ринки.  
*Джерело  [189]. 
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Відповідно до прийнятого в 1923 р. Закону Японії “Про оптові ринки”, 

останні діляться на 2 види: центральні, діючі в містах з чисельністю 

населення більше 200 тис. чоловік; місцеві, розташовані в населених пунктах, 

що мають менше 200 тис. жителів [215]. 

Р. Корінець поділяє ОРСП на три типи: споживчі, головною метою 

функціонування яких є встановлення справедливих цін для споживачів за 

участю роздрібних торговців; виробничі, які покликані, насамперед 

забезпечувати формування справедливих цін для фермерів в місцях 

концентрації виробництва; змішані, яким притаманні елементи споживчого і 

виробничого ринків [77].  

У  світовій  практиці  розрізняють  два  типи  оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, заяважує С. Поперечний: оптові  ринки-

збирачі у сільській місцевості, які спеціалізуються по збору 

сільськогосподарської продукції від виробників та формування її у великі 

товарні партії; оптові ринки-термінали у міській місцевості, які  

спеціалізуються на продажу сільськогосподарської  продукції  підприємствам  

дрібнооптової, роздрібної торгівлі або закладам громадського харчування 

[126, с. 448]. 

Класифікація оптових ринків сільськогосподарської продукції, 

запропонована  Л. Молдаван:   

 за зоною розміщення: виробничі оптові ринки – ринки, які 

розміщуються в основних зонах виробництва сільськогосподарської 

продукції; розподільчі і споживчі оптові сільськогосподарські ринки – ринки, 

що розміщуються у зонах великих міських агломерацій; 

 за спеціалізацією: виробничі, розподільчі та споживчі 

сільськогосподарські оптові ринки поділяються на: ринки свіжої 

сільськогосподарської продукції, ринки худоби; 

 за територіальною ознакою можуть формуватися міжрайонні, обласні 

та міжобласні оптові ринки  [104 , с. 107-122].     
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Л. Молдаван також описує наступні види оптових ринків худоби і 

птиці у США [104, с. 107]: ф’ючерсні ринки худоби – інституційний засіб для 

зменшення цінового ризику майбутніх продаж; оптові готівкові ринки 

(аукціони і ринки термінали). Оптові готівкові ринки в свою чергу 

поділяються на такі види:  

 аукціони; 

 ринки-термінали (розміщуються в районах залізничних стацій);  

 закупівельні центри – пункти збору і закупівлі тварин, котрі зазвичай 

належать або окремим переробним фірмам, або кооперативам, що 

займаються збутом тваринницької продукції;  

 електронні ринки – базуються на новому сучасному підході до збуту 

порівняно з системою, що в цілому сформувалась упродовж останнього 

сторіччя.  

Згідно з нормами законодавства Російської Федерації, основними 

критеріями класифікації оптових продовольчих ринків є: адміністративно- 

територіальний поділ і чисельність населення регіонів; функціональна 

орієнтація; спеціалізація. Відповідно до адміністративно-територіального 

поділу російські ОПР поділяються на територіальні, регіональні, 

міжрегіональні та міждержавні. За функціональною орієнтацією вони 

діляться на діючі в місцях виробництва і споживання (відповідно виробничі і 

споживчі). Врахування широти асортименту реалізованої продукції дозволяє 

російським дослідникам виділяти спеціалізовані та універсальні ОПР. 

Автори видання “Методичні рекомендації щодо створення та 

функціонування кооперативних оптово-роздрібних ринків 

сільськогосподарської продукції” вважають, що дані структури включають 

оптові, дрібнооптові і оптово-роздрібні ринки [96]. Вони поділяють оптові 

ринки сільськогосподарської продукції на 2 види: торгові центри 

загальнонаціонального значення, що мають великі обсяги товарного обороту; 

малі або середні за обсягами торгівлі ринки, які обслуговують окремі райони 

[96]. 
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На думку українських дослідників, які згадуються вище, основними 

цілями створення оптового продовольчого ринку є: формування ефективного 

ринкового механізму для реалізації вироблених товаровиробниками всіх 

форм власності сільськогосподарських товарів та продуктів їх переробки; 

позитивний вплив на якість сільгосппродукції, її споживчі властивості і 

кінцеву вартість; сприяння конкуренції на споживчому ринку [14]. 

Нами пропонується розділити ОРСП на 2 основні категорії: ринки, що 

спеціалізуються переважно на реалізації плодоовочевої продукції; ринки, на 

яких відбувається реалізація живих свійських тварин. Як правило на об’єктах 

першої категорії крім плодоовочевої продукції, відбувається реалізація квітів, 

риби, а також м’яса забитих свійських тварин. Зарубіжний досвід свідчить, 

що м’ясна продукція реалізується не на всіх ОРСП. Приміром, лише на 5-ти з 

23-х ОРСП мережі Mercasa (Іспанія) функціонують зібійні цехи і 

відбувається реалізація свіжого м’яса свійських тварин. За другою категорією 

ринків закріпилась назва “оптових ринків живої худоби”. 

Пропонується класифікувати ОРСП з урахуванням:  

 сфери впливу;  

 асортименту реалізованої продукції;  

 форми власності;  

 організаційно-правової форми;  

 характеру і виду торгів;  

 специфіки регіону, охопленого послугами ринку;  

 легітимності здійснення діяльності (надання послуг) – наявності 

офіційного статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, 

отриманого від Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

З метою класифікації оптових ринків сільськогосподарської продукції в 

термінологічний апарат необхідно ввести такий термін, як “радіус впливу 

ОРСП”. Радіус впливу включає територію, на якій розміщені економічні 

суб’єкти – виробники сільськогосподарської продукції всіх форм власності, 

що користуються послугами конкретного ринку певного виду і включені в 
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сферу його діяльності (наприклад, реалізують свою продукцію на 

найближчому ОРСП для мінімізації транспортних витрат). Також до радіусу 

впливу ОРСП відноситься територія, на якій знаходяться підприємства і 

організації, яким економічно вигідно і доцільно закуповувати на даному 

ринку оптові партії сільськогосподарської продукції. Згідно з наведеними 

вище критеріями нами виконана класифікація ОРСП (табл. 1.2).   

Таблиця 1.2 

 

Класифікація оптових ринків сільськогосподарської продукції* 

 

№ Критерій Види ОРСП 

1 Радіус впливу  локальні; 

 регіональні;  

 загальнонаціональні;  

 міжнародні. 

2 Асортимент 

продукції 
 оптові  ринки сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту;  

 вузькоспеціалізовані ОРСП (ОРСП, які 

спеціалізуються на продукції визначеного виду); 

 оптові ринки живої худоби. 

3 Форма 

власності 
 державні;  

 комунальні;  

 кооперативні; 

 приватні; 

 змішаної форми власності.  

4 Організаційно-

правова форма 
 товариство з обмеженою відповідальністю; 

  публічне акціонерне товариство;  

  приватне акціонерне товариство; 

 комунальне підприємство; 

 ДПП.  

5 Характер і вид 

торгів 
 оптові ринки; 

 оптово-роздрібні ринки; 

 оптові ринки аукціони (Наприклад такі, які діють 

в Нідерландах  та Японії). 
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Продовження табл. 1.2 

6 Специфіка 

регіону 
 споживчі ринки (ринки, які розташовуються в 

регіонах, в яких споживання сільськогосподарської 

продукції перевищує її виробництво); 

 виробничі ринки (ринки, які розташовуються в 

регіонах, в яких виробництво сільськогосподарської 

продукції перевищує її споживання); 

 змішані ринки (ринки, які розташовуються в 

регіонах, в яких виробництво і споживання 

знаходяться практично на однаковому рівні). 

7 Легітимність 

здійснення 

діяльності 

 ринки, які отримали офіційний статус оптового 

ринку сільськогосподарської продукції; 

 ринки, які не отримали офіційного статусу 

оптового ринку сільськогосподарської продукції. 
Джерело: розроблено автором. 

 

Термінологічний апарат в царині функціонування ОРСП  в основному 

формується в двох площинах: в правовому полі та в теорії. Термін “оптовий 

ринок сільськогосподарської продукції” має широкий спектр трактувань. 

Специфіка роботи цих об’єктів в різних країнах визначається ступенем 

економічної розвиненості даних структур, особливостями місцевого 

сільськогосподарського виробництва та правового поля країни, рівнем 

організованості національних оптових і роздрібних операторів, ступенем 

розвитку інфраструктури аграрного ринку країни, стадією розвитку 

національної економіки. Вищевикладене викликало появу різноманітних 

класифікацій цих об’єктів. Запропоновані нами критерії класифікації та 

уточнена класифікація покликані спростити систематизацію ОРСП, а також  

подальше  їх дослідження.  

 

1.3. Світовий досвід державного регулювання розвитку оптових 

ринків сільськогосподарської продукції 

 

З огляду на те, що в Україні процес створення ОРСП проходить вкрай 

неоднозначно, корисним є аналіз зарубіжного досвіду державного 

регулювання розвитку та функціонування цих об’єктів. У європейських 
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країнах оптові ринки почали активно розвиватись після Другої світової 

війни, що дало змогу накопичити вагомий практичний досвід регулювання їх 

діяльності.   

Всі ОРСП, які розташовуються на території країн-членів 

Європейського союзу, в своїй роботі керуються наступними стандартами ЄС: 

регламент Європейського Парламенту та Ради № 178/2002 від 28 січня 2002 

р. – встановлює загальні принципи та вимоги до харчового законодавства, а 

також основні процедури у питанні безпеки харчових продуктів; регламент 

Європейського Парламенту та Ради № 852/2004 від 29 квітня 2004 р. – 

встановлює вимоги до гігієни харчових продуктів; регламент Європейського 

Парламенту та Ради № 853/2004 від 29 квітня 2004 р. – встановлює особливі 

гігієнічні правила з гігієни харчових продуктів. На підставі зазначених вище 

регламентів з ініціативи Всесвітнього союзу оптових ринків в грудні 2009 р. 

Європейською комісією затверджено Керівництво Всесвітнього союзу 

оптових ринків “Гігієнічні норми для оптових ринків Європейського союзу” 

[189]. Норми застосовуються до всіх типів оптових ринків, на яких 

реалізуються продукти харчування в ЄС. Зокрема, в Керівництві викладено 

вимоги щодо площі ОРСП та окремих його приміщень, освітлення, 

вентиляції, термоконтролю, водопостачання та водовідведення, особистої 

гієни персоналу, утилізації відходів, вимоги до обладнання і т. д.  Вимоги ЄС 

щодо гігієни, безпеки праці, транспорту, дорожнього руху, управління 

відходами, енергоефективності на ОРСП постійно вдосконалюються та 

посилюються. Менеджери несуть відповідальність за  їх дотримання, що 

вимагає постійного оновлення інфраструктури ОРСП [210]. 

Франція. У Франції значна частка продажів свіжих продуктів 

харчування все ще належить ОРСП і незалежним роздрібним продавцям, 

хоча супермаркети і отримали вагому частку на ринку продажів продуктів 

харчування. Одна третина всіх продуктів харчування, які продані у Франції 

проходить через оптові ринки сільськогосподарської продукції (ОРСП). 

Французька модель державного регулювання ОРСП є однією з найбільш 
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фундаментальних, втіленням чого є французьке законодавче поле, яке 

ґрунтовно та детально регламентує практично всі аспекти функціонування 

ОРСП. Законодавство Франції налічує більше семидесяти законодавчих 

актів, які регулюють діяльність ОРСП. В країні побудовано 24 ОРСП. 21 

ринок має статус ринків “загальнонаціонального значення”.  

Державне регулювання діяльності ринків загальнонаціонального 

значення здійснюється відповідно до спеціально розробленого 

законодавства, яке суттєво відрізняється від положень законодавства, яке 

регламентує утримання та експлуатацію роздрібних ринків 

сільськогосподарських та харчових продуктів. Основи законодавчого поля 

щодо регламентації діяльності ОРСП у Франції закладено декретом № 53-959 

від 30 вересня 1953 року “Щодо організації мережі ринків 

загальнонаціонального значення”. Створення ринку загальнонаціонального 

значення, чи віднесення вже існуючого ринку до цієї категорії здійснюється 

відповідно до декрету Державної ради, який приймається за поданням 

міністра сільського господарства, міністра торгівлі, міністра фінансів і 

економіки, міністра транспорту і туризму, міністра внутрішніх справ, після 

консультацій з зацікавленими органами місцевої влади, комерційною та 

сільськогосподарською палатами [190]. Спеціальними декретами 

визначаються правила створення, організації та функціонування ринків, а 

саме, правила приймання, фасування та збуту продукції, а також порядок 

управління ринками загальнонаціонального значення. Цими декретами 

держава може доручити створення та управління ринками 

загальнонаціонального значення зацікавленим місцевим громадам чи 

державним установам. Держава може дозволити їм мати свою частку в 

капіталі ринку або безпосередньо самим, або створити для цього юридичну 

особу. Роботи, необхідні для створення та реорганізації ринків 

загальнонаціонального значення можуть бути віднесені до категорії таких, 

що несуть користь для держави [190]. Також видаються декрети щодо 

державної користі оптових ринків загальнонаціонального значення. 
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Переважній більшості оптових ринків у Франції статус ринків 

загальнонаціонального значення надано в 60-ті роки минулого сторіччя 

(табл. Д.1).   

Перелік ринків загальнонаціонального значення затверджується 

декретом. Орендна плата за використання території чи інших засобів, що 

забезпечують функціонування ринку, встановлюється керівником ринку та 

затверджується префектом. Міністр сільського господарства декретом 

встановлює умови, за якими виробники, оператори ринку та, в деяких 

випадках, керівники надають економічну та статистичну інформацію щодо 

трансакцій з продукцією, яка реалізується на ринку.  

Відповідно до Торгового Кодексу Франції, користувачами ринку 

загальнонаціонального значення або його додаткових структур є: професійні 

продавці та маклери; виробники, їх об’єднання та організації, які можуть 

продавати лише власну продукцію; професійні покупці; інші користувачі, які 

допускаються туди керівником, а саме користувачі служб облаштування 

об’єктів, що належать ринку або знаходяться на його території [188].  

Професійні продавці та маклери повинні надати довідку про їх 

реєстраційний номер у французькому реєстрі торгових та інших підприємств, 

чи в еквівалентному реєстрі в іншій країні, що гарантує законність їх 

діяльності. Виробники надають будь-які докази, що підтверджують факт 

того, що вони є безпосередніми виробниками продукції. Покупці на ринку 

надають довідку про їх реєстраційний номер у французькому реєстрі 

торгових та інших підприємств, чи в реєстрі професій, або в еквівалентному 

реєстрі в іншій країні, що гарантує законність їх діяльності [188].  

Кожен ринок загальнонаціонального значення має свій внутрішній 

регламент, встановлений його керівником та затверджений префектом, який 

займається питаннями ринкової політики. Зокрема, внутрішній регламент 

встановлює: години продажу для кожного виду продукції, а також години 

доступу до об’єктів та час для додаткових видів діяльності ринку; способи 

доступу для користувачів ринку та способи отримання дозволу від керівника 
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на доступ інших осіб; обов’язки користувачів, а саме для продавців: 

зобов’язання декларувати керівнику ринку вагу отриманої продукції, об’єми 

продажу, завезення та складування товару і т. д.  

Будь-які зміни до внутрішнього регламенту затверджуються 

префектом, який займається питаннями ринкової політики [188]. В обов’язки 

префекта належить підтримка порядку в середині ринку 

загальнонаціонального значення. На всій території, яка входить до захисного 

периметру, він слідкує за дотриманням законів та регламенту щодо ринків та 

повідомляє про їх порушення прокурора республіки. Якщо ринок зі 

стандартним периметром знаходиться на території кількох департаментів, 

повноваження надаються одному з префектів цих департаментів міністром 

внутрішніх справ [188].   

Французьким законодавством також регламентуються питання 

дисциплінарних рад та консультативних технічних комітетів (Додаток Е). 

Декретом, відповідно до якого ринку надається статус  

загальнонаціонального значення, може передбачатись введення захисного 

периметру (Додаток Е).  

Провідним ОРСП у Франціє є ринок Ренжі, який розташовано в шести 

кілометрах на південь від Парижа, на перетині головних автострад, неподалік 

від аеропорту Орлі (Додаток Е). Головними акціонерами ринку, яким 

належить понад 85% акцій, є держава, муніципальна компанія з інвестицій у 

нерухомість Groupe Altarea (по 33,3%), місто Париж (13,2%), а також 

розташований неподалік від Парижа департамент Валь-де-Марн (5,6%). 

Серед решти акціонерів – переважно торговельні фірми, які користуються 

послугами ринку (рис. Е.1). Успішну роботу та процвітання ринку Ренжі 

більшість закордонних дослідників пов’язують з сильною превентивною 

політикою уряду, яка спрямована на захист бізнесу малих і середніх оптових 

торговців і роздрібних продавців.  

Іспанія. Перші ОРСП в цій країні почали виникати в другій половині 

60-х рр. минулого століття (Mercabarna та Mercavalencia  – у 1967 р., 
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Mercapalma – у 1968 р.). В Іспанії розроблена певна модель 

інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарської продукції під 

керівництвом держави. За наказом уряду 965/76 від 25 березня 1966 р. була 

створена компанія Меркаса (Empresa Nacional Mercados Centrales de 

Abastecimientos S.A. (Mercasa), яка за своєю організаційно-правою формою є 

відкритим акціонерним товариством. Назва компанії походить від 

іспанського слова el mercado, що в перекладі означає ринок. Компанія 

Меркаса створювалась з конкретною метою будівництва сучасної мережі 

ОРСП шляхом заміни старих центральних ринків в кожному місті. 

Відповідно до урядового наказу перед компанією Меркаса ставились 

наступні цілі: будівництво, створення та організація мережі ринків 

національного масштабу; експлуатація та управління цими ринками;  відмова 

від практики обмеження в конкуренції; заохочення участі виробників та їх 

асоціацій в капіталі ОРСП; здійснення внеску в поліпшення циклу 

маркетингу продовольчих товарів; сприяння стандартизації продукції, 

прозорості ринку та розвитку багатоцільової роздрібної торгівлі. 

Компанія Меркаса – державне підприємство, акціонерами якої є 

Державна індустріальна холдингова компанія (Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales – SEPI), якій належить 51% статутного капіталу та 

Міністерство навколишнього середовища, сільських територій і морського 

середовища. У зв’язку з тим, що Міністерство не може виступати акціонером 

за своїм організаційно-правовим статусом, воно бере участь в акціонерному 

капіталі опосередковано, через Іспанський сільськогосподарський 

гарантійний фонд, якому належить 49% статутного капіталу Меркаса (рис. 

Ж.1) [194].    

Державна індустріальна холдингова компанія (SEPI) була створена в 

1995 р. під егідою Міністерства економіки і фінансів Іспанії з метою 

управління державними підприємствами та компаніями. SEPI та її дочірні 

компанії обкладаються прибутковим податком з корпорацій та мають 

консолідований податковий режим. Керівними органами компанії є 
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президент (який призначається урядом за королівським указом згідно з 

пропозицією міністра промисловості та енергетики) і рада директорів. SEPI 

щорічно інформує парламент країни про плани своїх дій і розподілу 

бюджетних коштів серед підпорядкованих їй компаній. При будівництві 

нового ОРСП компанія Меркаса укладає договір з місцевим 

муніципалітетом, згідно з яким засновується компанія з такими частками 

засновників у статутному капіталі: 51% – за муніципалітетом, до 49% – за 

Меркаса, професійними організаціями оптовиків, приватними акціонерами. 

Отже, капітал утвореного підприємства є змішаним. Компанія є акціонерним 

товариством, яке підпорядковується і суспільному і приватному праву. 

Практично кожне місто може забезпечити себе оптовим центром постачання 

продуктів харчування в межах мережі Меркаса. Часто муніципалітети міст 

беруть участь у капіталі ОРСП шляхом внесення до статутного фонду 

земельної ділянки під будівництво ринку.  

Мережа ОРСП Меркаса складається з 23 оптових ринків, які надають 

широкий спектр логістичних послуг і розташовані таким чином, що 

покривають усю територію країни, за рахунок чого населення забезпечується 

свіжими та якісними продуктами харчування за доступними цінами. 

Особливістю іспанської моделі є те, що в країні не існує інших оптових 

сільськогосподарських ринків, крім тих, які належать державній корпорації 

Меркаса. Компанія Меркаса та місцеві муніципалітети є акціонерами всіх 23 

ОРСП мережі. Частка компанії Меркаса в статутному капіталі оптових 

ринків коливається від 36,8% (ринок Mercaleon) до 95% (ринок  

Mercalgeciras). Максимальна частка муніципалітету міста в статутному 

капіталі ОРСП – 59,85% (ринок Mercabilbao), мінімальна – 5% (ринок 

Mercalgeciras) (табл. Ж.1). Участь державної компанії Меркаса та місцевих 

муніципалітетів в акціонерному капіталі ОРСП дозволяє при управлінні 

ринками дотримуватись балансу інтересів як громади населеного пункту, на 

території якого побудовано ОРСП, так і держави в цілому.  
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Мережа ОРСП Меркаса забезпечує продуктами харчування 86% 

населення країни. Глобальна частка на ринку компанії Меркаса наближається 

до 50% щодо повного споживання свіжих продуктів харчування (з 

урахуванням всіх видів споживачів) і – до 60% у зв’язку з домашнім 

споживанням. Через мережу оптових ринків Меркаса в Іспанії у 2010 р. було 

продано 51% фруктів і овочів, 47% морепродуктів, 20% м’яса, спожитих 

усіма категоріями господарств в Іспанії. 

У мережі ринків Меркаса здійснює свою діяльність понад 3,5 тис. 

підприємств, з яких приблизно 2 тис. безпосередньо працюють в оптовій 

торгівлі фруктами й овочами, рибою, квітами і м’ясом [194] (табл. Ж.2). 

Решта підприємств надають послуги з логістики та дистрибуції (44% усіх 

підприємств, які працюють на ОРСП). Усього в мережі зайнято близько 30 

тис. співробітників, як безпосередньо на ринках, так і в оптових компаніях та 

сервісних службах, розташованих на території ринків.  

Загальна площа 23 оптових ринків Меркаса становить понад 7 млн м
2
, з 

них близько 1 млн м
2 

– це чиста площа ринків мережі і понад 6 млн м
2
 – 

додаткові площі (дороги, місця для паркування і т. ін., а також площа 

адміністративних будівель) [194] (табл. Ж.3).  

Оптові ринки мережі Меркаса суттєво відрізняться за своєю площею. 

Площа найбільшого оптового  ринка з мережі Меркаса Mercamadrid – майже 

2 млн м
2
., а площа найменшого – Mercalgeciras трохи більше 31 тис. м

2
. (див. 

табл. Ж.3). Зі зростанням обсягів комерційної діяльності збільшуються й 

масштаби транспортних перевезень усіх видів. Так, у 2009 р. через мережу 

ОРСП Меркаса пройшло близько 16 млн автомобілів, а середня щоденна 

відвідуваність ринків становила 100 тис. осіб [194].  

В 2009 р. ОРСП мережі Меркаса досягли обсягів реалізації продукції 

більше 6 млн тон. на суму 9,8 мільярда євро швидкопсувних продуктів 

(фруктів, овочів, риби, морепродуктів і м’яса) [194] (рис. Ж.2).  Ринки 

Меркамадрид та Меркабарна є найбільшими в країні оптовими ринками за 

своєю площею та за обсягами сільськогосподарської продукції, яка 
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реалізується через них. Через ці два ринка проходить майже 55% всієї 

продукції, яка продається через мережу ринків Меркаса. Вони розраховані на 

задоволення потреб найбільш щільно населених регіонів Іспанії. Ринок 

Меркамадрид забезпечує продовольством більше 3 млн осіб, а ринок 

Меркабарна більше 1 млн чоловік. 

Створення мережі Меркаса було сильним поштовхом з боку держави 

для розвитку логістичної інфраструктури розподілу продовольства. Мережа 

Меркаса формувалась з метою розв’язання проблеми незадовільної роботи 

каналів збуту продуктів харчування, особливо швидкопсувних [201].  

 Діяльність Меркаса активно підтримується владою Іспанії, 

насамперед, у сфері модернізації роздрібних муніципальних ринків, 

забезпечення безпечності харчових продуктів та добросовісної конкуренції, 

контролю за  прозорістю ринків, екологічним менеджментом та соціальною 

відповідальністю. За дорученням Міністерства промисловості, туризму і 

торгівлі Меркаса бере участь у масштабному дослідженні цін в оптовій та 

роздрібній торгівлі, здійснюючи квартальні дослідження цін на продукти 

харчування, публікуючи порівняльні аналізи рівня цін. Діяльність мережі 

Меркаса демонструє роль держави в розподілі продовольства. Мережа 

Меркаса створює інфраструктуру для сприяння розвитку конкуренції. 

Сьогодні мережа Меркаса ефективно конкурує з приватним сектором, за 

зразком традицій європейських країн, де роль державного сектора в цій 

галузі є більш ефективною На думку іспанських вчених, діяльність мережі 

Меркаса підтверджує ефективність роботи державного сектора в створенні 

прозорих каналів реалізації продукції і підтриманні умов вільної конкуренції  

[198].  

Державна компанія Меркаса бере участь в розробці низки економічних 

показників, а також у роботі інформаційної системи контролю за цінами на 

різних етапах ланцюгу збуту сільськогосподарської продукції. Працівники 

компанії відстежують інформацію на всіх ОРСП мережі Меркаса щоденно. 

Зокрема, відстежують ціни, за якими постачається продукція на оптові 
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ринки, ціни, за якими вона там реалізується, а також ціни на 

сільськогосподарську продукцію на роздрібних ринках. На замовлення 

Міністерства промисловості, туризму і торгівлі, Меркаса бере активну участь 

в дослідженні роздрібних цін шляхом проведення квартальних обстежень цін 

на  продовольство і споживчі товари в містах Іспанії, публікуючи 

порівняльний аналіз цін споживчого кошика в різних форматах роздрібної 

торгівлі (в супермаркетах, на роздрібних ринках і т. д.), що дозволяє 

споживачам отримати більш повну інформацію про ціни [193]. Компанія 

щоденно оприлюднює інформацію щодо цін на власних сайтах.  Кожні два 

місяці компанія Меркаса випускає журнал “Розподіл і споживання”,  в якому 

висвітлює  питання продовольчого ринку, харчування, зміни законодавчого 

поля Європейського Союзу щодо регулювання продовольчого ринку, 

безпечності харчових продуктів. У журналі публікуються також дослідження 

щодо споживчих уподобань, продовольчого ринку. Крім того, компанія 

опублікувала серію книжок, присвячених  сільськогосподарській продукції та 

продовольчому ринку Іспанії.  

Італія. Один з провідних виробників сільськогосподарської продукції в 

Європі. Головна мета роботи оптових продовольчих ринків в цій країні – 

акумуляція і продаж сільськогосподарської продукції на експорт. Італійський 

уряд вирішив створити мережу внутрішніх ринків для збільшення 

конкурентоздатності сільськогосподарської продукції в країнах центральної 

та східної Європи. Ці країни є потенційно цікавими ринками для Італії.  

Законодавча база Італії по регулюванню ОРСП ґрунтується на Законі 

125/1959 “Правила оптової торгівлі фруктами, овочами, м’ясними та 

рибними продуктами”, який був прийнятий 29 березня 1959 р. Закон передає 

управління оптовими ринками до повноважень муніципальної влади. Цей 

закон був першим кроком Італійської Республіки на шляху лібералізації 

оптової торгівлі. Відповідно до ст. 3  Закону ті юридичні особи, які бажають 

займатись оптовою торгівлею плодоовочевою продукцією, м’ясною 

продукцією та морепродуктами повинні звернутись до Палати торгівлі, 
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промисловості та сільського господарства, з клопотанням бути  

зареєстрованими та внесеними до спеціального реєстраційного списку. В 

законі наведено перелік підстав відповідно до яких Палата торгівлі може 

відмови у реєстрації або позбавити реєстрації. Контроль за торгівлею на 

оптових ринках здійснюється в кожній провінції комісією під головуванням 

префекта. Комісія діє протягом чотирьох років [200].  

Відповідно до ст. 5 Закону оптові ринки можуть бути створені за 

ініціативи муніципалітетів, торгово-промислових палат, представників 

промисловості та сільського господарства, а також, установами та 

консорціумами, які є юридичними особами та економічними операторам в 

області торгівлі та переробки харчових продуктів.  

Технічні проекти, пов’язані з розбудовою або розширенням оптових 

ринків затверджуються Міністром промисловості і торгівлі після погодження  

з Радою громадських робіт та Радою охорони здоров’я. 

На кожному ринку створюється комісія під головуванням президента 

ринку,  яка складається з наступних членів, що призначаються префектом: 1) 

три представники, обрані до міської ради міста; 2) представник Торгово-

промислової палати промисловості та сільського господарства; 3) два 

представники органів Міністерства сільського та лісового господарства; 4) 

санітарний лікар; 5) три виробники, принаймні один з яких представляє 

кооперативні організації; 6) представник підприємств оптової торгівлі; 

7) комісіонер або представник на ринку; 8) представник  підприємств 

роздрібної торгівлі; 9) представники профспілок; 10) оператор ринку – 

представник іноземних компаній; 11) два представники споживчих 

кооперативів; 12) представник промисловців, що забезпечують збереження 

або обробку товарів. Комісія працює протягом чотирьох років. У випадках 

порушень на ринку або неефективності його роботи, Міністром  

промисловості і торгівлі за пропозицією префекта, призначається комісар. 

Комісар усуває недоліки та відновлює ефективність роботи ринку. Комісар 

пропонує відповідні дії по удосконаленню роботи ринку в спеціальній 
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доповіді, яка доводиться до відома всіх суб’єктів, які працюють на оптових 

ринках. Звіт комісара  щодо проведеної роботи повинен бути представлений 

в Міністерство промисловості і торгівлі. Дія ліцензії операторів, які 

порушують положення Закону або правила роботи ринку, може бути 

припинена на строк, що не перевищує трьох місяців.   

Італійські оптові ринки поступово старіли морально те технічно, були 

неефективними та збитковими. Нові ринки Риму, Фонді та Неаполю 

отримали новий розвиток згідно з Законом 41/86 (Національний план 

розвитку оптових ринків або “Piano Mercati”), який встановив законодавчу 

базу для модернізації та розвитку головних оптових ринків Італії. Метою 

цього закону була модернізація застарілих ринків, розташованих у центрі 

великих міст. Закон передбачає виділення 1 000 млрд лір з державного 

бюджету (приблизно 500 млн євро) на впровадження плану Piano Mercati, 

тобто плану переміщення та модернізації італійських ринків. Закон 41/86 

передбачав модернізацію 14 ринків, включаючи ринки національного 

значення (Болонья, Фонді, Катанья, Ріміні, Косенца, Катанцаро та Пескара) 

та ринки регіонального значення (Парма). Фінансування надавалось за 

певних умов, які враховували: економічне значення оптового ринку; 

багатофункціональну структура ринку; переважна більшість акцій в 

статутному капіталі ринку повинна належати  територіальній громаді [202].  

За фінансової підтримки, передбаченої законом, була змінена 

структура власності та управління ринків. Оптові ринки, засновані як 

муніципальні підприємства, були перетворені на акціонерні товариства, 

відкривши таким чином свій капітал приватним акціонерам, у т. ч. і 

користувачам цих ринків. Однак закон передбачав збереження контролю 

держави у формі щонайменше 51% участі державних акціонерів у капіталі 

ринків. Закон встановив такий план фінансування нових ринків: 40% – 

державні кошти; 35% – позика за субсидованою ставкою; 25% – власний 

капітал.   
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Ринки, які отримали фінансування за Законом 41/86, мали багато 

спільних технічних характеристик: вони займаються збутом різноманітної 

продукції, у тому числі і плодоовочевої, квітів, риби та м’яса;  пропонують 

широкий спектр послуг (обробка, зберігання, пакування та інші операції з 

продукцією); мають логістичні платформи; забезпечують інформаційні 

технології тощо. 

Відповідно до закону 41/1986 та закону 142/90 (Декрет місцевої 

автономії), місцева влада створює ринок як акціонерне товариство. 

Курівництво ринком здійснює муніципальна компанія. Відповідно до 

законодавства державою виділяються значні кошти на підтримку компаній, 

що будують та розвивають оптові ринки, контрольний пакет акцій яких 

належить державному сектору, муніципалітетам, торгово-промисловим 

палатам. 

Польща. Найбільш активно оптові сільськогосподарські ринки в 

Польщі почали розвиватися з другої половини 90-х рр. минулого століття. 

Вони створювалися у рамках Програми організації оптових ринків і товарних 

бірж до 2000 р., затвердженої Міністерством сільського господарства і 

продовольства у 1996 р. та Державної програми будівництва та розвитку 

оптових ринків (перший етап – 1999 р. і другий етап – 2001 р.) з метою 

створення сучасних, адаптованих до умов і правил Європейського союзу 

об’єктів інфраструктури аграрного ринку. У межах зазначених державних 

програм в Польщі було побудовано 27 оптових сільськогосподарських 

ринків. Сучасні міжрегіональні  ринки розташовані у найбільших містах, 

таких як Варшава, Познань, Гданськ, Люблін, Вроцлав. На додаток до них 

діють також місцеві ринки, які виникли в результаті адаптації існуючих 

інфраструктурних об’єктів до умов оптової торгівлі. Це ринки в містах 

Зелена-Гура, Радом, Кельце, Білосток, Ельблонг, Валбжих, Легниця і Тарнов. 

Для розбудови ОРСП через різні фінансові установи було залучено 140 млн 

євро [163].   
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Одним з найбільших  оптових ринків  сільськогосподарської продукції 

в Польщі є ринок м. Броніше (повна назва – Варшавський агропродовольчий 

оптовий ринок Броніше). При будівництві цього ринку використовувався 

західноєвропейський досвід, насамперед, оптового ринку Ренжі, Болоньї й 

Ліона. Оптовий ринок Броніше був створений як акціонерне товариство, 

майже 60% капіталу якого належить державі в особі Міністерства фінансів 

Польщі (рис. З.1). Ринок працює без вихідних та цілодобово. Години його 

роботи та закриття визначаються Варшавською радою сільського 

господарства і харчового оптового ринку [213].   

На початковому етапі формування оптового ринку в регіоні 

здійснюються ретельні дослідження його міської агломерації,  виробничого й 

експортного потенціалу, можливостей розвитку і реструктуризації 

зовнішньоторговельних відносин, ступеня залучення ресурсів довкілля,  

традицій торгівлі, транспортної мережі тощо. Уряд Польщі прагне залучати в 

акціонери оптових ринків фермерів, їх об’єднання, інших виробників 

сільськогосподарської продукції, а також торговельні організації. Програма з 

будівництва оптових ринків сільськогосподарської продукції здійснюється за 

підтримки держави та місцевих громад у таких формах: внеску у вигляді 

земельної ділянки Агентства сільськогосподарської нерухомості; грантів і 

кредитів з коштів Агентства з реструктуризації і модернізації сільського 

господарства; фінансування процесу підготовки техніко-економічного 

обґрунтування будівництва оптових ринків і технічних умов проекту;  

іноземної (в основному американської) фінансової допомоги (кошти 

надходять у розпорядження Агентства сільськогосподарського ринку);  

коштів, цілеспрямовано виділених державі ФАО, Світовим банком, в рамках 

PHARE (проект допомоги на відновлення економік Польщі й Угорщини) й 

інших проектів ЄС. 

При цьому фінансову підтримку з боку державних органів може 

отримати лише єдиний ринок у регіоні і тільки за дотримання таких 

необхідних умов: здійснення прямих продажів споживачам тільки 
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виробниками; закріплення за місцевим муніципалітетом та організаціями, що 

представляють виробників і споживачів, пакету акцій у структурі капіталу 

цих ринків та закріплення за місцевими громадами зобов’язання створювати 

можливості для продажу на ринку виробленої фермерами регіону продукції;  

надання права на використання існуючої міської і приміської інфраструктури 

як внеску місцевих муніципалітетів у розбудову ринку; проходження  

приблизно 50% усієї сільськогосподарської продукції, яка споживається в 

місті, через оптовий сільськогосподарський ринок; включення проекту 

будівництва ринку у програму регіонального розвитку, затверджену 

губернатором; доведення до відома громадськості запрошень, адресованих 

сільськогосподарським виробникам і переробним підприємствам з даного і 

сусідніх з ним регіонів, щодо участі в роботі оптового ринку. 

Польський досвід з реалізації проектів з будівництва ОРСП свідчить, 

що кошти для будівництва таких ринків, як правило, надходять з різних 

джерел: міжнародна фінансова допомога – від Світового Банку, 

Європейського Союзу; приватні інвестиції (вітчизняні та іноземні); 

державний бюджет; бюджети місцевих громад; об’єднання 

товаровиробників; банківські установи; інвестиційні фонди [198]. Основними 

кредиторами ОРСП у Польщі є: ЄБРР, Світовий банк, польські банки, 

(кредити ЄБРР та Світового банку надано під  100% державних гарантій, 

кредити польських банків надано під 60% державних гарантій). Після 

набуття Польщею членства в Європейському союзі аграрії країни отримали 

можливість залучати кредитні ресурси під 3-5% річних, крім того уряд країни 

компенсує банківські ставки за кредитами [95]. Оптові сільськогосподарські 

ринки в Польщі є важливою ланкою в ланцюгу поставок агропродовольчої 

продукції для мешканців міст. Так, за оцінками, 40% внутрішньої торгівлі 

фруктами і овочами здійснюється саме через такі ринки [163].  

Нідерланди. У деяких країнах західної Європи, наприклад, у 

Нідерландах, успішно функціонують ОРСП, засновані кооперативом або 

кооперативами виробників, які спеціалізуються на виробництві того чи 
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іншого виду продукції (квіти, овочі, фрукти). Такі оптові ринки створені у 

формі аукціонів. Один з найбільш успішних та результативних – всесвітньо 

відомий голландський аукціон квіткової продукції Royal Flora Holland 

(Додаток К). 

Японія. Оптові ринки є частиною системи розподілу продовольства в 

Японії. Через них в країні реалізується більше 90% вітчизняних фруктів, 

овочів, риби та рибних продуктів [195]. Найбільший оптовий ринок риби у 

світі – ринок Цукідзи знаходиться в Токіо [214]. Сільськогосподарські 

кооперативи та рибацькі кооперативи є основними постачальниками 

швидкопсувних продуктів на оптові ринки. На кооперативи припадає 60% 

плодовоовчевої продукції, яка постачається на ринки [ 23 , с. 140].  За останні 

роки середній обсяг продажів кожного кооперативу збільшився.  

Засновниками переважної більшості оптових ринків в Японії є 

префектури (табл. Л.1). В одній префектурі може розташовуватись декілька 

оптових риків. Наприклад, в префектурі Фукуока розташовується п’ять 

оптових ринків, в столичному окрузі Токіо – одинадцять (див. табл. Л.1). 

Основний законодавчий акт з регулювання діяльності оптових ринків в 

Японії – Закон про оптові ринки. Закон був прийнятий ще в 1923 р. Він став 

відправною точкою політики Японії щодо розвитку оптових ринків. Нинішня 

структура оптової торгівлі була започаткована в 1971 р. з затвердженням 

нової редакції закону 3 квітня. Сучасна структура оптової торгівлі 

реформувалась в 1999 р. та 2004 р. [195]. Реформи японського уряду були 

спрямовані на підвищення ефективності торгівлі та підвищення контролю 

якості. У той же час, вони також були спрямовані на реорганізацію структури 

існуючих оптових ринків. Після остаточного реформи в 2004 р., урядом 

Японії було докладено багато зусиль, щоб створити безпечну, надійну і 

ефективну систему дистрибуції продуктів харчування для задоволення 

очікувань як виробників, так і споживачів. Закон про оптові ринки прийнятий 

для  стратегічного сприяння розвитку оптових ринків [215]. Як вже 

зазначалось, оптові ринки в Японії поділяються на два види – центральні 
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оптові ринки та місцеві оптові ринки. В ст. 1 Закону зазначається, що на 

оптових ринках відбувається виключно оптовий продаж 

сільськогосподарської продукції. Відповідно до закону до свіжих продуктів, 

які підлягають реалізації на оптових ринках в Японії відносяться: овочі, 

фрукти, риба, м’ясо та квіти. Центральний оптовий ринок – ринок, на якому 

проводиться торгівля свіжими продуктами, з метою забезпечення плавного 

розподілу швидкопсувних харчових продуктів в регіоні особливо важливого 

міста та його околиць. Центральний оптовий ринок стає основною базою, яка 

покликана сприяти поліпшенню розподілу швидкопсувних харчових 

продуктів як в префектурі, так і за її межами. Центральний оптовий ринок 

відкривається з дозволу Міністерства сільського господарства, лісового 

господарства та рибальства відповідно до положень статті 8 Закону [215]. 

Міністерством формується основна політика розвитку оптових ринків. Ця 

політика базується на таких цілях: правильне розміщення оптових ринків у 

відповідності до довгострокової перспективи попиту і пропозиції на свіжі 

продукти в префектурі; сучасне розташування і тип об’єкта оптового ринку, 

його масштаб, структура; регулювання номенклатури продукції, яка 

реалізується на оптовому ринку; регулювання нормативів щодо вантажно-

розвантажувальних робіт, а також, основних питань, пов’язаних з 

просуванням, якістю та зберіганням товарів; регулювання питань розвитку 

оптових ринків.  

Міністерством сільського господарства, лісового господарства та 

рибальства розробляється план розвитку оптових ринків в країні, який 

включає: перелік оптових ринків; питання, які стосуються розташування і 

будівництва ринків; питання які стосуються управління ринками і т. д. 

Префектури, також розробляють план розвитку оптового ринку в регіоні. В 

плані зазначають: площу та план розташування оптового ринку, аналіз 

ситуації з розподілом продукції, яка швидко псується для кожної 

префектури. Префектури регіонів регламентують питання, пов’язані з 

оптовою торгівлею, вантажно-розвантажувальними роботами, а також, 
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питання, пов’язані з контролем якості та зберіганням товарів на оптових 

ринках. Префектура розробляє та затверджує план розвитку оптового ринку.  

Для того щоб відкрити центральний оптовий ринок необхідне визнання  

потреби створення такого інфраструктурного об’єкту в конкретній  

префектурі Міністром сільського господарства. У випадку прийняття 

схвального рішення такий ринок заноситься до центрального плану розвитку 

оптових ринків Японії. Міністр сільського господарства при притяті рішення 

щодо відкриття ринку консультується з Радою сільських районів, проводить 

консультації з органами місцевого самоврядування. Місцеві органи 

самоврядування розробляють та затверджують бізнес-план ринку та правила 

його роботи. В бізнес-плані відповідно до Закону повинно бути зазначено: 

місце розташування центрального оптового ринку та його площа; години 

відкриття та закриття; врегулювання питань ведення бізнесу на ринку; 

врегулювання питань, які торкаються оптових продавців на ринку; правила 

роботи ринку; питання, які торкаються відносин операторів; розрахунок 

розмірів плати за використання обладнання; розрахунок перспективних 

обсягів постачання продукції; характеристика цільової групи споживачів, які 

споживатимуть продукцію, яка реалізується на ринку; тип об’єктів ринку, їх 

розташування; розрахунок тарифів ринку; план фінансування та амортизації. 

Підприємство оптової торгівлі повинно отримати ліцензію на торгівлю на 

території ринку. Бізнес-план оптового ринку подається на розгляд 

Міністерства. Управління оптовим ринком здійснює експлуатаційна рада 

ринку. До її складу входять особи, які мають відповідні знання та досвід, 

представники органів місцевого самоврядування та представники 

громадських організацій. Також на ринку створюється комітет оптовиків, 

який наглядає за дотриманням правил торгівлі та ведення бізнесу, який 

забезпечує справедливі та ефективні угоди купівлі-продажу. Підприємець чи 

підприємство, яке планує зайнятись оптовою торгівлею на центральному 

оптовому ринку повинно отримати дозвіл (ліцензію) Міністерства сільського 

господарства. Для цього потрібно подати письмову заяву до Міністерства 
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відповідно до затвердженої форми. Заява на отримання ліцензії від 

Міністерства подається через префектури губернаторів. В Законі зазначено 

перелік підстав, на підґрунті яких може бути відмовлено у дозволі на оптову 

торгівлю на центральному оптовому ринку. Оптові компанії, які працюють 

на ринку, повинні кожного року подавати звітність щодо розмірів своїх 

чистих активів, а також документи, які описують стан майна. Відповідно до 

ст. 28 Закону оптовики, за підсумками кожного фінансового року, відповідно 

до положень Міністерства сільського господарства, лісового господарства та 

рибальства, складають бізнес-звіт. Цей бізнес-звіт протягом дев’яноста днів 

після закінчення кожного фінансового року повинен бути представлений 

Міністру сільського господарства.       

Відповідно до ст. 55 Закону, будь-яка фізична або юридична особа, яка 

має намір відкрити місцевий (локальний) оптовий ринок, для кожного такого 

ринку повинна отримати дозвіл префект-губернатора. Фізична або юридична 

особа, яка має намір отримати дозвіл на відкриття ринку, повинна також 

розробити бізнес-правила і бізнес-план та подати їх разом з анкетою до 

префектури.  

Принципи торгівлі на ринках встановлює ст. 61 Закону. Продаж 

продукції на всіх ринках здійснюється шляхом проведення аукціонів. На 

ринках здійснюється виключно оптова торгівля. Зміна правил роботи та 

експлуатації оптового ринку повинна бути схвалена префектурою. На 

місцевих оптових ринках також створюються ради з управління. Нагляд за 

роботою місцевих оптових ринків належить до повноважень префектур. 

Нагляд за центральними оптовими ринками належить до повноважень 

Міністерства. Питання що стосуються повноважень, організації та 

функціонування ради ринку затверджуються префектурами.  

Кожен оптовий ринок має Ринковий торговий комітет, до складу якого 

входять оператори, оптові торговці і великі підприємства роздрібної торгівлі. 

Ринковий торговий комітет встановлює торговельні правила і способи їх 

застосування на ринку. Останніми роками оптові ринки в Японії зазнають 
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значної конкуренції з боку роздрібних торговельних мереж. Пороте, уряд 

Японії не відмовляється від розвитку оптових ринків. В країні створено 

комітет з реструктуризації оптових ринків при Міністерстві сільського 

господарства, з метою удосконалення їх роботи та підвищення 

конкурентоспроможності. Вчені вважають японську систему оптових ринків 

з притаманною їй широкою практикою проведення аукціонних торгів – 

життєздатною та переконані, що ця система функціонувати в майбутньому 

[205, 197]. 

Росія. В Росії прийнята комплексна програма розвитку інфраструктури 

товарних ринків Російської Федерації на 1998-2005 рр. [136]. Програмою 

передбачалось розбудова 70 оптових продовольчих ринків в 29 суб’єктах РФ. 

З метою реалізації Програми створена міжвідомча комісія по розвитку 

інфраструктури товарних ринків. Фінансування заходів по розвитку оптових 

ринків покладалось на адміністрації (уряди) суб’єктів РФ з залученням 

коштів зацікавлених організацій.  

В Російській Федерації також створено некомерційну організацію 

“Союз оптових  продовольчих ринків Росії”, який нараховує 27 членів. 

Основним завданням Союзу у відповідності до його статуту є сприяння 

створенню ефективної системи функціонування оптових продовольчих 

ринків для забезпечення збуту продукції вітчизняних товаровиробників, як 

надважливого елемента державної політики по забезпеченню продовольчої 

безпеки країни. Союз об’єднує підприємства та організації всіх форм 

власності, основною метою діяльністю яких є організація торгівлі 

сільськогосподарською продукцією та продовольством. До складу Союзу 

увійшли оптові продовольчі ринки Москви, Санкт-Петербургу, Волгограду, 

Астрахані, Ростова-на-Дону, Твері, Самарської області, республік Татарстан 

та Башкортостан.   

Діяльність оптових ринків в Росії регулюють численні законодавчі акти 

(Додаток М). Проте, на рівні федерації відсутній єдиний закон, який би 

створював загальне нормативне підґрунтя для ефективного регулювання 



 

 

63 

 6
3
 

розвитку оптових ринків на території всієї країни. Розроблено лише проект 

федерального закону “Про оптові сільськогосподарські ринки”. Відповідно 

до нього оптовий сільськогосподарський ринок – торговий об’єкт у вигляді 

майнового комплексу з власною інфраструктурою, оснащений обладнанням, 

який призначений та використовується для здійснення діяльності по 

оптовому обороту сільськогосподарської продукції, в тому числі зберіганню, 

викладці, демонстрації товарів, обслуговуванню покупців, контролю за 

якістю сільськогосподарської продукції і проведенню грошових розрахунків 

при продажі оптових партій товару. 11 листопада 2014 р. Законопроект 

відхилено Державною Думою РФ в першому читанні. Зараз, основною метою 

подальшої розвитку ринкової інфраструктури провідні російські вчені 

вважають розбудову міжрегіональних оптових продовольчих ринків.    

Узбекистан. 26 жовтня 1998 р. Кабінетом міністрів республіки 

Узбекистан прийнята постанова “Щодо формування та розвитку системи 

оптових ринків по закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції” 

[135]. Документом започатковується створення в республіці мережі оптових 

сільськогосподарських ринків в формі акціонерних товариств відкритого 

типу по закупівлі і реалізації сільськогосподарської продукції, за 

виключенням бавовни, а також зерна, призначеного для державних потреб. 

До складу засновників акціонерних товариств вводились палати 

товаровиробників та підприємців Узбекистану, асоціації дехканських та 

фермерських господарств. Оптові ринки створювались по одному у всіх 

обласних центрах та м. Ташкент, а при необхідності і в великих містах при 

органах місцевої влади та самоуправління.  

Серед основних завдань оптових ринків у постанові зазначено зокрема 

такі, як: забезпечення організації оптових закупівель сільськогосподарської 

продукції у сільськогосподарських підприємств, декханських та фермерських 

господарств; організація укладання контрактів на поставку продукції; 

розвиток виробництв по сортуванню та первісній обробці 
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сільськогосподарської продукції з метою приведення її у відповідність до 

міжнародних стандартів.  

Постановою затверджено Положення про оптовий 

сільськогосподарський ринок та його організаційну структуру, в якому 

зокрема регулюються питання щодо: цілей та основних задач оптового 

ринку, його учасників, функцій; основних принципів та правил здійснення 

торгівельної діяльності; основних служб, які функціонують на ринку; 

виробничої інфраструктури оптового ринку; управління оптовим ринком.   

Раді Міністрів Республіки Каракалпакстан, хокіміятам областей та м. 

Ташкент відповідно до положення доручалось серед іншого виступити 

замовниками техніко-економічних обґрунтувань, надати для будівництва 

оптових ринків необхідні земельні ділянки, а також забезпечити розробку та 

своєчасне проходження експертизи проектів оптових ринків.  

Акціонерному товариству “Ташкенський оптовий 

сільськогосподарський ринок” окрім своїх основних задач, доручались 

функції методологічного центру в системі оптових ринків, яка створювалась, 

з питань розробки та удосконалення технології торгівлі, обслуговування, 

формування банку даних щодо покупців та продавці, котируваннях цін, 

організації маркетингових та консалтингових служб.  

Державному митному комітету, Державному податковому комітету  

Республіки Узбекістан доручалось забезпечити створення на території 

оптових ринків митних та податкових постів.  

Державному комітету республіки Узбекістан по статистиці при 

формуванні державного замовлення на проведення статистичних робіт 

доручалось передбачити включення звітності щодо діяльності оптових 

ринків по закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції. 

Відповідно до типового положення про оптовий сільськогосподарський 

ринок, останній створюється у формі акціонерного товариства відкритого 

типу. Засновниками оптового ринку можуть виступати будь-які юридичні та 

фізичні особи, в тому числі і іноземні. Однією з задач оптових ринків 
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визначалось забезпечення організації оптових закупівель 

сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємств, 

декханських та фермерських господарств.  Кожен учасник оптового ринку 

повинен бути зареєстрований на ринку та мати доступ до візуального 

спостереження, а також мати відповідний до його статусу документ єдиного 

зразка (пропуск, реєстраційну картку і т. д.). Виробники (продавці товару) 

повинні мати сертифікати (документи), які підтверджують походження 

товару. Оптовий ринок у своїй діяльності підзвітний Раді міністрів 

республіки Каракалпакстан, хокіміятам областей, м. Ташкент та іншим 

великим містам, при яких вони утворюються. 

Організація умов збуту сільськогосподарської продукції є основною 

метою багатьох країн, які дбають про національну продовольчу безпеку, 

особливо про цінову доступність харчових продуктів. Дослідження 

закордонного досвіду засвідчує ключову роль держави в розбудові та  

ефективному регулюванні розвитку ОРСП. Продуктивна робота ринків 

підтримується державою в декількох напрямках: законодавчому, 

фінансовому, організаційному. Така широкомасштабна підтримка цих 

об’єктів державою пов’язана з виключною важливістю останніх для 

суспільства. На нашу думку, найбільш ефективним прикладом державного 

контролю, підтримки та регулювання діяльності ОРСП є французька та 

іспанська моделі.  
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Висновски до розділу 1 

 

1. Дослідниками  першої половини XX ст. інфраструктура 

ідентифікується як соціальний капітал, або соціальний накладний капітал. 

Термін “інфраструктура” з’являється у термінологічному апараті західної 

економічної літератури на початку 50-х рр. XX ст. Вченими-економістами 

середини XX ст. інфраструктура розглядається, в тому числі, з точки зору 

теорії збалансованого зростання та можливостей подолання “порочного кола 

бідності” шляхом розбудови та розвитку останньої. Соціальний капітал 

проявляє себе в матеріальній і нематеріальній формі, на цьому принципі 

базується класифікація інфраструктури в західній економічній науці, в якій 

остання поділяється на три основні види: матеріальну, інституційну та 

персональну. Видовий поділ інфраструктури на виробничу та соціальну, який 

залишається домінуючим у вітчизняній науці, успадкований від планово-

адміністративної економічної системи. В науковій літературі 

пострадянського простору використовують два терміни “інфраструктура” та 

“ринкова інфраструктура”.  

2. Зростання економіки та ВВП країни знаходяться в прямій 

залежності від ступеня розвитку інфраструктури. На державу покладається 

місія її розвитку та регулювання, а отже і відповідальність за ефективність та 

результативність роботи. Вважається, що відсутність державного 

регулювання може призвести до непередбачуваних наслідків. Об’єкти 

інфраструктури є капіталомісткими об’єктами з тривалими строками 

окупності, що знижує інвестиційну привабливість останніх для приватного 

капіталу. Важливість інфраструктурного забезпечення збуту продукції 

набуває підвищеної актуальності в сільському господарстві у зв’язку з 

специфікою галузі, значною залежністю від природно-кліматичних умов, 

порівняно нетривалими строками зберігання виробленої продукції. 

3.  Процеси створення та розвитку ОРСП потребують державного 

втручання та регулювання. Саме на державу покладається місія розбудови та 

підтримки високого рівня життєдіяльності та ефективності роботи ОРСП. 
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Акцентується увага на їх соціальному значенні, яке полягає в забезпеченні 

населення вітчизняною сільськогосподарською продукцією у потрібних 

об’ємах на постійній основі, що є одним з ключових факторів підтримки 

продовольчої безпеки країни. Наголошується на необхідності планомірного 

та системного підходу до питання створення оптових продовольчих ринків, 

який потребує документального закріплення у спеціальних програмних 

документах державного та регіонального рівнів. Акціонерна форма власності 

вважається найбільш оптимальною при створенні ОРСП. Контрольний пакет 

акцій ОРСП повинен належати державі.   

4. Українські вчені розкривають суть терміну “оптовий ринок 

сільськогосподарської продукції” як: сукупність норм права; підприємство, 

яке створює умови по укладанню торговельних угод; місце де виявляється 

реальна ціна; елемент інфраструктури, що впливає на потоки продовольчих 

товарів; структуровану організаційно-правову форму для формування 

оптових партій сільськогосподарської продукції. В деяких країнах 

пострадянського простору за аналогічними об’єктами інфраструктури 

аграрного ринку закріпився термін “оптовий продовольчий ринок”. 

Запропоновано авторське визначення, які ідентифікує ОРСП як об’єкт 

інфраструктури аграрного ринку, що спеціалізується виключно на оптових 

операціях купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (як вітчизняної, 

так і не конкуруючої з нею імпортної), основною метою функціонування 

якого є створення умов для виявлення ринкових цін на сільськогосподарську 

продукцію вітчизняного виробництва.  

5. Розширено перелік функцій ОРСП, до якого, зокрема, 

пропонується додати такі: забезпечення національної продовольчої безпеки, 

надання логістичних та транспортних послуг виробникам 

сільськогосподарської продукції, здійснення навчально-просвітницької 

діяльності, сприяння формуванню оптових партій вітчизняної 

сільськогосподарської продукції та виведення останніх на зовнішні ринки. 

Класифікацію ОРСП пропонується формувати з урахуванням: радіусу впливу 
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ОРСП, асортименту продукції, форми власності, організаційно-правової 

форми, характеру і виду торгів, виробничо-споживчої специфіки регіону 

розміщення, легітимності діяльності Захист та підтримка вітчизняного 

сільськогосподарського виробника основна мета створення ОРСП в 

розвинених країнах світу. Необхідність державного контролю, регулювання, 

підтримки та координації роботи ОРСП на всіх етапах життєвого циклу 

доводиться практичним багаторічним досвідом їх функціонування. В 

питаннях регулювання діяльності оптових ринків застосовуються такі 

інструменти як законодавчі, адміністративні та фінансові. Створення оптових 

ринків відбувається у відповідності до розроблених та затверджених 

державних програм. Ефективність роботи останніх напряму залежить від 

глибини розробки та досконалості законодавчого поля. Законодавчо-

нормативні акти більшості країн світу регламентують: порядок створення та 

реєстрації ОРСП, правовий статус ОРСП, види ОРСП, класифікацію ОРСП, 

перелік основних напрямів їх діяльності, порядок та умови фінансової 

підтримки, форми участі територіальних громад у створенні ОРСП та 

регулюванні їх діяльності, питання управління ОРСП, правила торгівлі на 

ОРСП, порядок санітарно-епідеміологічного контролю на ОРСП і т. д. 

Законодавче поле країн пострадянського простору у царині регламентації 

діяльності ОРСП знаходиться на стадії формування та потребує суттєвого 

вдосконалення. Ці країни перебувають на шляху розробки та практичного 

впровадження дієвих механізмів державного регулювання процесів 

формування та розвитку ОРСП.  

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора [35; 41; 51; 

145; 146; 148; 154]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ОПТОВИХ РИНКІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Фінансовий стан оптових ринків сільськогосподарської 

продукції  

 

З розпадом комуністичної системи і переходом до ринкової економіки 

відбулась приватизація державних об’єктів інфраструктури, за допомогою 

яких відносно ефективно здійснювався вплив на розподіл 

сільськогосподарської продукції у процесі її руху від виробника до 

споживача у планові економіці. У багатьох випадках, це призвело до 

зростання кількості малих підприємців-торговців, неорганізованості торгівлі, 

виникнення тіньових структур, формування ринків, які не мали належних 

умов, втрат значної кількості свіжої продукції тощо. Зазначені тенденції 

спричинили гостру потребу в появі принципово нових інфраструктурних 

об’єктів збуту сільськогосподарської продукції. Інфраструктурне 

забезпечення збуту сільськогосподарської продукції є одним з ключових 

пріоритетів нашої держави в політиці підтримки вітчизняного виробника та 

реалізації політики імпортозаміщення. В Україні на кінець 2013 р. 

нараховувалось 584 біржі, у тому числі 24 агропромислові. Кількість ринків з 

продажу споживчих товарів на 1 січня 2014 р. становила 2609. Станом на 01 

квітня 2014 р. загальна ємність овочесховищ – понад 800 тис. т, 

фруктосховищ близько 350 тис. т. Проте, ефективність роботи вже існуючих 

елементів інфраструктури низька і не забезпечує потреб українського 

агарного ринку. 

Доступ на роздрібні ринки часто обмежений, особливо для господарств 

населення, у зв’язку із засиллям там тіньових схем реалізації. Потужностями 

овочесховищ господарства населення також майже не користуються, у 
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зв’язку з тим, що не в змозі сформувати великотоварні партії продукції та 

сплатити вартість оренди складських приміщень. Господарства населення 

змушені реалізовувати свою продукцію на стихійних ринках, в 

антисанітарних умовах, незважаючи на той факт, що більше 20 р. їх частка у 

виробництві продукції як рослинництва, так і тваринництва була найбільшою 

(зокрема, 52,1% у виробництві продукції рослинництва  та  53,7% у 

виробництві продукції тваринництва в  2011 р.) [171]. Станом на 1 січня  

2014 р. в Україні офіційно зареєстровано 4,2 млн особистих селянських 

господарств, членам яких відповідно до чинного законодавства надані 

земельні ділянки з цільовим призначенням “для ведення особистого 

селянського господарства”. В господарствах населення утримується більше 

2,5 млн  голів ВРХ та  більше 3 млн голів свиней [116].  

Все вищевикладене викликало потребу появи принципово нових 

інфраструктурних об’єктів аграрного ринку – оптових ринків 

сільськогосподарської продукції. Останніми роками в Україні активізувався 

процес розбудови ОРСП, проте розгортається цей процес за вкрай 

неоднозначним сценарієм [6; 33; 168]. 

Слід відзначити, що в Україні функціонують ринки, на яких 

відбуваються дрібно-оптові операції купівлі-продажу сільськогосподарської 

продукції, проте, такі об’єкти не отримали офіційного статусу від 

міністерства аграрної політики та продовольства. Наприклад, оптовий ринок 

“Нежданий” у Херсонській області, ринок живої худоби “Чародій” у             

м. Жашкові. Для цілей проведення подальшого дослідження обираємо ОРСП 

в Україні, які отримали статус “оптового ринка сільськогосподарської 

продукції” від Мінагрополітики.    

 Мінагрополітики статус “оптового ринку сільськогосподарської 

продукції” надано дванадцяти юридичним особам, що реалізують проекти з 

їх будівництва у Львовській, Київській, Запоріжський, Одеській, Харківській, 

Рівненській, Луганській, Миколаївській областях та по два ринки у 

Херсонській та Донецькій областях. 
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Україна опинилась у складній геополітичній ситуації – окуповано АР 

Крим, на території частини Донецької та Луганської областей проводиться 

антитерористична операція. ОРСП “Господар” (м. Донецьк) знаходиться на 

тимчасово окупованій території, частково зруйнований та не функціонує. 

ОРСП Азовський (Донецька область, м. Маріуполь) функціонує, однак 

товарообіг на ринку значно знизився у зв’язку з тим, що об’єкт знаходиться 

неподалік від лінії зіткнення. Більш-менш стабільно в країні працюють два 

об’єкти  –  ОРСП “Шувар” (м. Львів) та ОРСП “Столичний” (м. Київ).  

Перший ОРСП “Шувар” побудовано у м. Львів. Розбудова ринку 

розпочалась в 2000 р. і триває по теперішній час (табл. П.4). По завершенню 

будівництва площа об’єкту складатиме 50 га.  

15 вересня 2010 р. Міністерством аграрної політики та продовольства 

України ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції “Шувар” надано 

статус оптового ринку сільськогосподарської продукції. Засновником ТОВ 

“Ринок сільськогосподарської продукції “Шувар” є товариство з обмеженою 

відповідальністю ТОВ “Регіональний  аграрно-маркетинговий центр”, якому 

належить 100% статутного капіталу. На ринку відкрито об’єкти: павільйон 

“Овочі-фрукти” (площа – 8 503 м
2
, проектна кількість операторів – 58), 

овочесховище потужністю 3 тис. т, термінал “Риба та морепродукти” (площа  

4812 м
2
, проектна кількість операторів – 33).  

 В розбудову ОРСП інвестовано 294 млн грн. У порядку державної 

фінансової підтримки ОРСП “Шувар” з державного бюджету компенсовано 

витрати на будівництво у розмірі 98 млн грн. За інформацією Міністерства 

агарної політики та продовольства, з початку роботи ринку, на ньому 

реалізовано більше 1 млн тон. продукції (табл. П.5). ОРСП “Шувар” вдало 

розміщений в 7 км від центру м. Львів, в 7 км від аеропорту та 9 км від 

залізничного вокзалу. Проте, поруч з ринком розташовано спальний район м. 

Львова, що унеможливлює подальше розширення інфраструктури ринку та 

обмежує його просторовий розвиток.  
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Динаміка чистого прибутку ТОВ “Ринок сільськогосподарської 

продукції “Шувар” свідчить про нестабільний фінансовий стан підприємства 

(рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Динаміка чистого прибутку ТОВ "Ринок 

сільськогосподарської продукції "Шувар" у 2011-2016 рр. 

 

Джерело: фінансова звітність ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції “Шувар”. 

 

З метою залучення фінансових ресурсів ТОВ “Ринок 

сільськогосподарської продукції “Шувар” в 2011 р. проведено випуск 

облігацій трьох серій (А, В та С) у бездокументній формі. Загальна 

номінальна вартість облігацій всіх трьох серій – 100 млн грн. Процентна 

ставка за облігаціями 0,05%. Термін погашення облігацій та виплати  

відсотків – 2031-2033 рр. Кошти від продажу облігацій спрямовано 

переважно на будівництво комерційної нерухомості – терміналів “Риба” та 

“Фрукти, овочі” на ОРСП “Шувар”. Також, у 2011 р. товариством випущено 

дві серії (А та Б) похідних цінних паперів – опціонних сертифікатів на 

купівлю з поставкою базового активу у кількості  5 тис. 528 шт. на суму 27 

тис. 640 грн. Базовим активом сертифікатів серії А є товар – право на 35 

місячну оренду 1 м
2
 торгівельної площі в закритому павільйоні “Риба”. 

Базовим активом сертифікатів серії Б є товар – право на 35 місячну оренду 1 

м
2
 торгівельної площі в закритому павільйоні “Фрукти, овочі”. Залучення 
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фінансових ресурсів відбувається також шляхом отримання банківських 

позик. На початок 2014 р. сума банківських кредитів, наданих ОРСП  “РСП 

“Шувар” становила 56 млн 929 тис. грн.  

ТОВ “РСП “Шувар” володіє основними засобами, загальна вартість 

яких – 181392 тис. грн.: будівля регіонального аграрно-маркетингового 

центру (загальною площа 15000 м
2 

, вартість 70072,4 тис. грн.), споруда по 

вул. Хортицька, 1 (вартістю 407,3 тис. грн.), закритий павільйон “Овочi, 

фрукти” (вартістю 38871,6 тис. грн.), закритий павільйон “Риба” (вартістю 

39575,2 тис. грн.). Всi вищезазначені основні засоби, за виключенням 

споруди по вул. Хортицька, 1 перебувають в iпотецi пiд банкiвськi кредити, 

надані ПАТ “ВiЕсБанком”. 

Горизонтальний аналіз балансу ТОВ “Ринок сільськогосподарської 

продукції “Шувар”  дав змогу виявив позитивною тенденцію зменшення 

довгострокової дебіторської заборгованості. Тенденція зменшення вартості 

основних засобів та інвестиційної нерухомості свідчить про те, що протягом 

періоду, який досліджується, підприємство не будувало і не вводило в 

експлуатацію основні засоби та інші об’єкти нерухомості. Позитивною 

тенденцією є збільшення власного капіталу підприємства, що відбулось за 

рахунок зростання нерозподіленого прибутку та зменшення зобов’язань 

підприємства за довгостроковими кредитами банків. Зростання  вартості 

запасів, товарів, дебіторської заборгованості та інших довгострокових 

зобов’язань та значне зростання поточної кредиторської заборгованості є 

негативною тенденцією (табл. П.6). 

В структурі пасивів підприємства більше 96% припадає на 

довгострокові та поточні зобов’язання. Практично всі фінансові ресурси, 

якими оперує підприємство – запозичені. Така структура пасивів балансу 

несе в собі високі потенційні ризики. В той же час, позитивною тенденцію є 

збільшення питомої ваги нерозподіленого прибутку в структурі пасивів 

(табл. П.7). 
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Динаміка чисельності працівників ОРСП “Шувар” свідчить про 

нестабільну фінансову ситуацію на підприємстві. У зв’язку зі збитками, яких 

зазнало підприємство за підсумками роботи в 2012 р. відбулось скорочення 

чисельності працівників та фонду оплати праці (табл. П.9). 

У 2012 р. підприємство зазнало збитків у розмірі 2 млн 372 тис. грн. 

Але вже в 2013 р. підприємство покращило свої фінансові результати – 

чистий прибуток підприємства склав 4 млн 524 тис. грн. Вважаємо, що таких 

результатів підприємству вдалося досягти за рахунок введення режиму 

економії, скорочення чисельності працівників, скорочення фонду оплати 

праці та витрат.  

ОРСП “Столичний” розташовується у Київській області, на земельних 

угіддях селища Сіфіївська Борщагівка. Будівельні роботи з розбудови ринку 

розпочались у грудні 2010 р. Організаційно-правова форма власника ринку – 

товариство з обмеженою відповідальністю “Ринок сільськогосподарської 

продукції “Столичний”. Засновники товариства – ТОВ “Аграрний 

маркетинговий центр” та ТОВ “Сучасні ринкові інновації” (рис. 2.2). 

 ТОВ 

"Сучасні 

ринкові 

інновації" 

22,50%

ТОВ 

"Аграрний 

маркетингов

ий центр" 

77,50%

 

Рис.  2.2 Структура статутного капіталу ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції 

“Столичний” станом на 07. 04. 2017 р. 

 
Джерело: Річна інформація емітента цінних паперів (товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

“Ринок сiльськогосподарської продукцiї “Столичний”) за 2016 р. 
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У липні  2011 р. відбулось відкриття об’єктів першої черги будівництва 

ринку. Введено в експлуатацію: автоматизовану система в’їзду-виїзду та її 

інфраструктуру, два майданчики для торгівлі з автомобілів (площа кожного – 

8 415 м
2
, проектна кількість операторів – 48), овочесховище (загальна 

місткість – 4500 м
3
), павільйон “Овочі-Фрукти”. У грудні 2012 р. розпочали 

роботу термінал “М’ясо та Риба” (площа 7524 м
2
, проектна кількість 

операторів – 54) та термінал “М’ясопродукти та Молокопродукти” (площа – 

7524 м
2
, проектна кількість операторів – 54). Продовжується будівництво 

павільйону “Квітка” (проектна площа – 6000 м
2
, кількість операторів – 86). 

Готовність павільйону оцінюється на рівні 30% – змонтовано метало-каркас 

споруди. По завершенню будівництва площа ринку складатиме 157 га. 

Завершені будівельні роботи по майданчику для торгівлі з автомобілів 

– павільйон по периметру зашитий сандвіч-панелями, встановлені ворота, 

проведено електропостачання, працює санвузол. Також завершені роботи з 

перепланування по першому блоку терміналу “М’ясо та риба”. Виконані 

електротехнічні роботи, холодозабезпечення, влаштування підлог, зашивка 

торця павільйону проф-листом. Продовжуються роботи по реконструкції 

холодильних камер (другий блок) в морозильні загального користування. 

Також проводяться роботи з удосконалення системи пожежного сповіщення 

та димовидалення (табл. Р.1).  

Загальна вартість реалізації проекту будівництва оптового ринку  

складає 1 млрд 400 тис. грн.  Вартість інвестицій у будівництво першої черги 

–  370 млн грн. в т. ч. вартість будівництва терміналу “М’ясо та риба” та 

“М’ясопродукти та молокопродукти” – 90 млн грн. На початок квітня 2014 р.  

будівництво профінансовано на 320 млн грн. На розбудову ОРСП 

спрямовано державної підтримки у розмірі 108 млн грн. За період 

функціонування ОРСП “Столичний” реалізовано більш ніж 406 тис. тон. 

продукції (табл. Р.2).  
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Протягом 2011-2012 рр. діяльність ОРСП “Столичний” була 

збитковою. Тільки в 2013 р. підприємство отримало незначний прибуток у 

розмірі 4 тис. грн. (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Динаміка чистого прибутку ТОВ "Ринок сільськогосподарської 

продукції "Столичний" у 2011-2016 рр.

 
Джерело: фінансова звітність ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції “Столичний” за 

відповідні роки. 

 

ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції “Столичний” не вистачає 

фінансових ресурсів для розвитку, тому в 2011 р. була проведена емісія 

облігацій на суму 130 млн грн.  Погашення зобов’язань по облігаціям 

повинно відбутись в березні 2033 р. Також товариство залучає банківські 

кредити. Всього, на початок 2014 р. залучено 40 млн грн. короткострокового 

банківського кредиту від ПАТ “Укрінбанк”. Строк погашення кредиту – 

серпень 2015 р. Діюча ставка на кінець року – 20%.  

Проведений горизонтальний аналіз балансу ТОВ “Ринок 

сільськогосподарської продукції “Столичний” за 2013 р. дав змогу виявити 

значне зростання дебіторської заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги на 703 тис. грн. (на 606,3%). Суттєве зростання дебіторської 

заборгованості є негативною тенденцію та знижує платоспроможність 

підприємства. Власний капітал підприємства зменшився на 5 млн 900 тис. 

грн. (на 11%). Зменшення власного капіталу підприємства відбулось за 
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рахунок зростання нерозподілених збитків підприємства на 5 млн 900 тис. 

грн. (на 472,38%) (табл. Р.3, Р.4). 

Результати оцінки фінансово стану підприємства свідчать про низьку 

платоспроможність та рентабельність діяльності підприємства. В цілому, 

фінансовий стан ТОВ “РСГП “Столичний” незадовільний. Значну частку 

пасивів підприємства складають довгострокові фінансові зобов’язання, які на 

кінець 2012 р. дорівнювали 130 млн грн. (табл. Р.5). 

ОРСП “Господар” розташовується на земельних угіддях селища Крута 

балка Ясинуватського району Донецької області.  

Організаційно-правова форма власника ОРСП – товариство з обмеженою 

відповідальністю. 5 листопада 2010 р. підприємство отримало статус 

оптового ринку сільськогосподарської продукції від Міністерства аграрної 

політики та продовольства України. Власник ОРСП – ТОВ “Ясинуватський  

Агросервіс”. Засновники товариства – ТОВ “Восток-Ойл” та ТОВ 

“Єнакієвський продуктовий комбінат” (рис. 2.4). 

ТОВ "Восток-

Ойл"; 75,0%

ТОВ 

"Єнакієвьский 

продуктовий 

комбінат" 

25,0%

 

Рис. 2.4 Структура статутного капіталу ТОВ “Ясинуватський  Агросервіс” станом 

на 29. 04. 2013 р.  

Джерело: Річна інформація емітента цінних паперів (товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

“Ясинуватський  Агросервіс”) за 2012 р. 
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У серпні 2011 р. відбулося відкриття об’єктів першої черги будівництва 

ОРСП – автоматизованої системи в’їзду-виїзду та її інфраструктури. 

Відкрито майданчик для торгівлі з автомобілів (площа – 8316 м
2
), павільйон 

“Овочі-Фрукти” (площа – 8316 м
2
, проектна кількість операторів – 40), а 

також овочесховище (5760 м
3
). На початок квітня 2014р. продовжувалась 

розбудова об’єктів інфраструктури першої черги, зокрема терміналу 

“М’ясопродукти, молокопродукти, риба” (площа – 10 918 м
2
,
 

проектна 

кількість операторів – 64). Готовність споруди оцінюється на 30%. По 

завершенню будівництва площа ОРСП “Господар” складатиме 35 га. 

Загальна вартість проекту ОРСП “Господар” – 388 млн грн. У 

будівництво інвестовано 136 млн грн. У порядку державної фінансової 

підтримки Міністерством аграрної політики та продовольства України 

розподілено асигнувань юридичній особі в сумі 45,9 млн грн. для компенсації 

витрат на будівництво. З початку роботи ринку на його торговельних 

майданчиках реалізовано більше 102 тис. тон.  сільськогосподарської 

продукції (табл. С.1).  

З метою залучення фінансових ресурсів засновником ТОВ 

“Ясинуватський  Агросервіс” (ОРСП “Господар”) у квітні 2011 р. здійснено 

емісію облігацій на суму 1 млн грн. Процентна ставка за облігаціями 0,05% 

річних на весь період обігу облігацій. Облігації вільно обертаються на 

території України протягом всього терміну їх обігу та забезпечені порукою 

ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції “Шувар”. Облігації та відсотки 

за ними будуть погашені у травні 2031 р. Також  в серпні 2011 р. 

підприємством отримано кредит від ПАТ “Український бізнес банк” на суму 

10 млн грн.  

Горизонтальний аналіз балансу ТОВ “Ясинуватський агросервіс” дав 

змогу відслідити тенденцію зменшення вартості основних засобів та 

незавершених капітальних інвестицій, що є свідченням того, що протягом 

періоду, який досліджується, підприємство не вводило в експлуатацію 

основні засоби та інші об’єкти нерухомості. Значне зменшення грошових 
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коштів та їх еквівалентів свідчить про нестачу обігових коштів у 

підприємства. Негативним фактом є збитковість діяльності підприємства 

протягом останніх років. Причому, непокритий збиток підприємства має 

тенденцію до зростання.  Значно зросли інші довгострокові зобов’язання, що 

є вкрай небезпечним, враховуючи тривалу збиткову діяльність підприємства. 

Позитивним є суттєве зменшення поточних зобов’язань, що говорить про 

вдалу політику підприємства щодо скорочення всіх видів кредиторської 

заборгованості. Зокрема, зменшились зобов’язання по розрахункам з 

бюджетом, зі страхування, з оплати праці та інші поточні зобов’язання  (табл. 

С.2). 

Вертикальний аналіз балансу підприємства за 2012 р. дав змогу 

встановити той факт, що в структурі пасивів підприємства більше 70% 

припадає на довгострокові та поточні зобов’язання. Зокрема, більше 44% 

припадає на довгострокові зобов’язання. Практично всі фінансові ресурси, 

якими оперує підприємство, запозичені.  Така структура пасивів балансу несе 

в собі високі потенційні ризики. Крім того, протягом 2012 р. зросли 

балансові збитки підприємства (табл. С.3). 

Розрахунок фінансових коефіцієнтів вияви той факт, що значення 

коефіцієнта рентабельності активів не відповідають нормативному значенню. 

Ця обставина свідчить про низьку ефективність вкладення коштів у 

підприємство та нераціональність їх використання. Розраховані значення 

коефіцієнта рентабельності власного капіталу дають підстави стверджувати 

про низьку ефективність вкладення коштів в підприємство, як на початок, так 

і на кінець 2012 р. Коефіцієнт рентабельності діяльності менше ормативного 

значення – ефективність господарської діяльності підприємства низька. 

Ефективність вкладення коштів у підприємство знаходиться на низькому 

рівні (табл. С.4). 

Відповідно до звіту про фінансові результати ТОВ “Ясинуватський 

агросервіс” за 2012 р. чистий збиток підприємства збільшився на 4 млн 103 

тис. грн. Суттєво зросли довгострокові фінансові зобов’язання підприємства, 
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що пов’язано з емісією облігацій, до якої вдалось підприємство з метою 

залучення ресурсів. Підприємству необхідно збільшити надходження 

виручки від основної діяльності, розширити джерела доходів, зменшити 

витрати.  

В 2011 р. чистий збиток підприємства сягнув 8 млн 784 тис. грн. У 2012 

р. підприємство також отримало збитки у розмірі 4 млн 681. грн. 

Довгострокові зобов’язання підприємства на кінець 2012 р. складають 100 

млн грн. Короткострокові кредити банків – 9 млн 660 тис. грн. 

Платоспроможність підприємства знаходиться на незадовільному рівні.   

 ОРСП “Гектар” розташовується в Одеській області та знаходиться в 

стадії розбудови. Засновник ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції 

“Гектар”, якому належить 100 % капіталу товариства, – ТОВ “Аграрний 

маркетинговий центр”. Чисельність працівників ринку – 3 особи. Розмір  

статутного капіталу товариства – 1000 грн. ТОВ “Ринок 

сільськогосподарської продукції “Гектар” є емітентом цінних паперів –

процентних облігацій у кількості 11 тис. Загальна номінальна вартість 

облігацій 11 млн грн. Процентна ставка за облігаціями 0,05%. Термін 

виплати процентів по облігаціям – 21 рік. Дата погашення – 8 квітня 2033 р. 

Будівництво ринку розпочато в 2012 р. на території Хлiбодарської селищної 

ради Бiляївського району Одеської області. 20 березня 2012 року укладено 

договір стосовного оренди земельної ділянки площею 56,74 га мiж 

Бiляївською районною державною адмiнiстрацiєю Одеської області та ТОВ 

“РСП “Гектар” стосовно оренди земельної ділянки площею 56,74 га. 

Земельна ділянка розташовується на територiї Хлiбодарської селищної ради. 

Проводиться робота з будівництва об’єктів першої черги. Будівництво 

ОРСП “Гектар” профінансовано на 18 млн грн. У порядку державної 

фінансової підтримки Мінагрополітики України розподілило юридичній 

особі видатки в сумі 4,6 млн гривень для компенсації витрат на будівництво 

ОРСП. По завершенню будівництва площа ОРСП  складатиме 56,7 га. ОРСП 

“Гектар” має перед бюджетом непогашену заборгованість у розмірі  
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170125,08 грн. Згідно даних фінансової звітності, діяльність підприємства 

збиткова. У 2014 р. товариство доходів не отримувало. За підсумками 2013-

2014 рр. підприємство зазнало збитків у розмірі 1 тис. 77 грн. та 1 тис. 335,4 

грн. (за 2012 р. збитки у розмірі 618 грн.). 

ОРСП “Січовий” розташовується в Запорізькій області. Будівництво 

ОРСП “Січовий” профінансовано на 13 млн грн. З них 0,3 млн грн. 

компенсовано за рахунок коштів державного бюджету. По завершенню 

будівництва площа ОРСП складатиме 36 га. 

ОРСП  “Азовський” розташовується в м. Маріуполь Донецької області. 

Ринок знаходиться у власності ТОВ “Гранд Терра Інвест” (табл. Т.1).  

Засновники товариства – Д’яченко Сергій Владиславович, якому 

належить 99,9% статутного капіталу та Д’яченко Євген Геннадійович, якому 

належить 0,1%  (рис. 2.5). 

Д'яченко 

Сергій 

Владиславов

ич 99,9%

Д'яченко 

Євген 

Геннадійович 

0,1%
 

Рис. 2. 5 Структура статутного капіталу ТОВ “Гранд Терра Інвест”  (ОРСП 

“Азовський”, м. Маріуполь) станом на 28. 04. 2017 р.  

Джерело: Річна інформація емітента цінних паперів (товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

“Гранд Терра Інвест”) за 2016 р. 

 

Станом на 10.04.2014 р. продовжувалось будівництво першої черги 

інфраструктури ОРСП “Азовський”: павільйону “Свіже м’ясо, 

м’ясопродукти, молокопродукти” (проектна площа – 7344 м
2, 

кількість 

торгових модулів – 40). Готовність об’єкта оцінюється на 94%. По 

завершенню будівництва площа ОРСП складатиме 10 га. Будівництво 
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профінансовано на 240 млн грн., з яких 27,6 млн грн. компенсовано з 

державного бюджету. З початку роботи на ринку реалізовано більш ніж 2 

тис. тон. продукції (табл. Т.2).  

З метою залучення фінансових ресурсів для розбудови ТОВ “Гранд 

Терра Інвест” 20 листопада 2012 р. здійснено випуск звичайних 

(незабезпечених) облігацій у кількості 6400 шт,  номіналом 1 тис. грн. кожна, 

на  загальну суму 6 млн 400 тис. грн. Процентна ставка по одній облігації 

0,01%. Дата погашення облігацій 26 грудня 2012 р. Проспектом емісії не 

передбачено довгострокового погашення цінних паперів.  

Відповідно до результатів проведеного горизонтального аналізу 

статутний капітал підприємства збільшився на 4 млн грн. В той же час 

непокритий збиток зріс на 1 млн 39,7 тис. грн. Поточні зобов’язання і 

забезпечення виросли на 68 млн 475,5 тис. грн. Зростання поточних 

зобов’язань відбулось за рахунок зростання кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги у розмірі 51 млн 475,5 тис. грн., а також інших 

поточних зобов’язань у розмірі 17 млн грн. (табл. Т.3). 

Вертикальний аналіз балансу виявив негативну тенденцію зменшення 

питомої ваги грошей та їх еквівалентів в національній валюті на 32,6%. 

Практично всі фінансові ресурси, якими оперує підприємство – запозичені. 

Така структура пасивів балансу несе в собі високі потенційні ризики. Крім 

того, протягом 2012 р. зросли балансові збитки підприємства з 35 тис. грн. до 

1 млн 74,7 тис. грн. (табл. Т.4). 

Аналіз оцінки результатів фінансово стану підприємства свідчить про 

низьку платоспроможність та рентабельність його діяльності. В цілому, 

фінансовий стан підприємства незадовільний. Більше 82% пасивів 

підприємства складають незавершені капітальні інвестиції. Також, значна 

частка пасивів підприємства належить до довгострокових фінансових 

зобов’язань, які на кінець 2012 р. дорівнювали 59 млн 977 тис. грн., та до 

кредиторської заборгованості, яка на кінець 2012 р. дорівнювала 51 млн 475,5 

тис. грн. (табл. Т.5).  
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ОРСП “Шелен”, який розташовується в Рівненська області, – проект, 

що реалізується за  підтримки проекту “Агроінвест” (USAID) та місцевої 

влади. Проект будівництва ОРСП передбачається реалізувати на земельній 

ділянці площею 9,4 га, площа будівель складе 26 тис. м
2
. Згідно з проектом 

передбачено будівництво в’їзної системи, офісні будівлі, павільйону “Квіти”, 

павільйону “Овочі-фрукти-бакалія” (в т. ч. підземного сховища для овочів, 

фруктів, бакалії), павільйону “М’ясо-риба”, майданчику для торгівлі з 

автомобілів із навісом, логістичного складу, автовокзалу та торговельного 

павільйону. Затверджено та отримано проектно-дозвільну документацію. 

Загальна вартість проекту оцінюється в розмірі 17 млн $.  

 ОРСП “Янтар” розташовується в Херсонській області. Cтатуc 

оптового ринку сільськогосподарської продукції надано юридичній особі – 

ТОВ “Херсонський оптовий ринок”. Завершено виготовлення 

металоконструкцій ОРСП, виконано внутрішнє облаштування кіосків 

дрібнооптового ринку, підготовлено майданчик площею 2,5 га для укладання 

бетонного покриття. Продовжується робота з проектом “Агроінвест”, щодо 

розробки концепції та структури інформаційно-маркетингового центру 

оптового ринку для забезпечення його належного функціонування. Разом з 

цим відповідно до реалізації проекту зі створення інфраструктури оптового 

ринку ведуться роботи з будівництва першої черги ОРСП, зокрема критих 

навісів для розміщення як сільськогосподарських товаровиробників, так і 

покупців продукції, бетонування майданчику під ринок. Крім того, 

юридичною особою, яка реалізує проект будівництва ОРСП, вишукуються 

можливості щодо розширення площі під фермерський ринок та пошуку 

потенційних інвесторів.  

ОРСП “Лелека” розташовується у Харківській області. За інформацією 

Харківської облдержадміністрації, проектна площа ОРСП становитиме 60 га. 

Проектом передбачається будівництво майданчика для торгівлі з автомобілів 

(проектна площа – 172913 м
2 

), павільйону “Овочі-фрукти” (проектна площа 

– 23 300 м
2
 ), павільйону “М’ясопродукти, молокопродукти, риба” (проектна 
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площа – 23 015 м
2
), павільйону “Квіти” (проектна площа – 6 047 м

2
). 

Отримано акт на право власності на земельну ділянку площею 38 га. 

Розроблено генеральний план ОРСП. Проводяться роботи з проектування. 

ОРСП “Січовий” розташовується в Запорізькій області. Статус ОРСП 

надано об’єкту Міністерством аграрної політики у листопаді 2010 р. [109]. За 

інформацією Запорізької обласної ради виконано наступні роботи: 

підготовлено проект землевідводу земельної ділянки та проект 

газопостачання ОРСП; виконані топогеодизичні роботи та геологічні 

дослідження земельної ділянки розташування ОРСП; отримані технічні 

умови для розташування ОРСП від комунальних, енерго, водо та 

газопостачальних служб, санітарно-епідеміологічної служби, 

Державтоінспекції; розроблено ескізних проект і генеральний план 

розташування ОРСП; інвесторами визначений генеральний підрядчик 

будівництва ТОВ “Виробнича будівельна корпорація “Аквілон” та укладено 

договір  на капітальне будівництво. На виготовлення проектно-дозвільної 

документації та будівництво інвестором витрачено близько 12 млнгрн. 

Перша черга будівництва ОРСП передбачає введення в експлуатацію: 

майданчику для торгівлі з автомобілів; павільйону “Овочі – фрукти”; 

павільйону “Квіти”; терміналу “М’ясо – риба – молокопродукти”; гостьової 

стоянки для автомобілів; об’єктів внутрішньої інфраструктури (система в’їзд 

– виїзд, газорозподільна станція, трансформаторна підстанція, насосна, 

системи пожежної безпеки, зовнішні та внутрішні інженерні мережі газо-, 

електро-, водопостачання, стоків та ливневих стоків). Площа розташування 

першої черги складає 9 га, а вартість будівництва – 182 млн грн. Проте, 

будівництво ринку призупинено у зв’язку з нестачею фінансових ресурсів у 

приватного інвестора. 

Триває процес створення ОРСП в Миколаївській, Луганській та 

Херсонській областях юридичними особами, які в установленому 

законодавством порядку отримали статус ОРСП, проводяться роботи щодо 



 

 

85 

 8
5
 

впорядкування земельних питань, підготовки генеральних планів ОРСП, що 

дасть змогу практично розпочати будівництво їх інфраструктури.   

На всіх введених в експлуатацію ОРСП розташовуються Державні 

лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи відповідно до Положення  

про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку. 

Форма власності лабораторій – державна. Лабораторії підпорядковуються 

Національному науково-дослідному інституту “Інститут ветеринарної 

лабораторної діагностики ветеринарно-санітар експертизи” (м. Київ, вул. 

Донецька, 30). Працівники всіх Державних лабораторії ветеринарно-

санітарної експертизи працюють у штаті цього інституту. Інститут 

підпорядковується Міністерству аграрної політики та продовольства 

України. Діяльність таких лабораторій контролює Державний Департамент 

ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики та продовольства 

України.  Відповідно до правил торгівлі на ринках адміністрація ринків 

зобов’язана надавати для таких лабораторій пристосовані службові 

приміщення. Обладнання, реактиви, заробітна плата персоналу 

забезпечуються установою, у безпосередньому підпорядкуванні якої 

знаходиться лабораторія (Інститутом ветеринарної діагностики). Тарифи на 

послуги лабораторій встановлюються у відповідності до Наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства № 18 від 26.03.2016 р. 

Порівняльний аналіз фінансових результатів діяльності ОРСП виявив 

той факт, що у всіх чотирьох введених в експлуатацію ОРСП в Україні 

ступінь зносу основних засобів незначний (Додаток П,Р,С,Т).  Такий стан 

можна пояснити порівняно нетривалим строком експлуатації останніх. 

Значення коефіцієнта покриття у трьох ринків – “Столичний”,  “Азовський”  

та  ОРСП “Господар” у 2011 р.  було менше нормативного значення, що 

свідчить про нестачу ресурсів у підприємств для погашення поточних 

зобов’язань. Отже більшість оптових ринків не здатні забезпечити свої 

короткострокові зобов’язання. В той же час слід відмітити позитивну 

динаміку зростання коефіцієнта покриття у ОРСП “Господар”. За 
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результатами 2012. р. коефіцієнт покриття у ОРСП “Господар” дорівнював 

1,84, що свідчить про зростання можливостей підприємства по погашенню 

поточних зобов’язань. У ОРСП “Шувар” коефіцієнт покриття відповідав 

нормативному значенню протягом 2011-2013 рр., що свідчить про те, що у 

підприємства достатньо ресурсів для погашення поточних зобов’язань. Крім 

того, коефіцієнт покриття у ОРСП “Шувар” демонструє динаміку зростання, 

протягом досліджуваного періоду, що також є позитивною тенденцію та 

свідчить про зміцнення ліквідності підприємства. За підсумками 2012 р. 

найнижчий коефіцієнт покриття у ОРСП “Азовський” – 0,39. ОРСП 

“Азовський” має найменші потенційні можливості по швидкому погашенню 

поточних зобов’язань. Такий стан можна пояснити тим, що ОРСП 

“Азовський” введено в експлуатацію останнім з досліджуваних ОРСП. В 

2012 р. ринок знаходився у стадії активної розбудови, тому показники 

ліквідності знаходяться на низькому рівні (Додаток  П,Р,С,Т) .   

Значення коефіцієнта швидкої ліквідності у ОРСП “Шувар” 

“Столичний” та “Господар” відповідають нормативному значенню 

(первищують 0,6), що свідчить про той факт, що платіжні можливості 

підприємств по погашенню поточних зобов’язань знаходяться на 

задовільному рівні. Найвищі значення коефіцієнта швидкої ліквідності у 

ОРСП “Шувар”. З результатами 2012 р. значення показника  – 2,34.  У ОРСП 

“Азовський” значення показника менше нормативного значення – платіжні 

можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань 

незадовільні (Додаток П,Р,С,Т).   

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності у всіх чотирьох ОРСП 

вище нормативного значення. Найвище значення коефіцієнта у ОРСП 

“Шувар”, що означає, що підприємство володіє найбільшою часткою 

короткострокових зобов’язань, які підприємство може погасити найближчим 

часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших 

активів. Слід відмітити стрімке зростання коефіцієнта абсолютної ліквідності 

протягом 2011-2012 рр. у ОРСП “Господар” (з 0,219 до 1,59), що також є 
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позитивною тенденцією. Найнижчі значення коефіцієнта швидкої ліквідності 

у ОРСП “Столичний” та ОРСП “Азовський”. Значення коефіцієнта 

абсолютно ліквідності протягом 2011-2013 рр. у ОРСП “Столичний” 

знаходиться на стабільно низькому рівні, що є негативною тенденцією 

(Додаток П,Р,С,Т).   

У ОРСП “Столичний”, ОРСП “Господар” та ОРСП “Азовський”  

показник чистого оборотного капіталу нижче нормативного значення. В той 

же час, у ОРСП “Шувар” значення показника чистого оборотного капіталу  

відповідає нормативному значенню, що свідчить про достатню фінансову 

стійкість підприємства. Перевищення оборотних коштів над 

короткостроковими зобов’язаннями у ОРСП “Шувар” означає, що 

підприємство не тільки може погасити свої короткострокові зобов’язання, 

але і має резерви для розширення діяльності. В цілому, ліквідність трьох  з 

чотирьох функціонуючих в країні ринків “Столичний”, “Господар”, 

“Азовський” знаходиться на низькому рівні. Лише ОРСП “Шувар” має 

відносно задовільний рівень ліквідності (Додаток П,Р,С,Т).   

Значення коефіцієнта платоспроможності (автономії) нижче 

нормативного значення у всіх чотирьох ОРСП в Україні, що свідчить про 

низьку питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в 

діяльність підприємства. Отже, частка коштів, вкладених власниками 

підприємства в загальну вартість майна ОРСП низька. ОРСП є 

капіталомісткими об’єктами, які потребують значних капітальних вкладень. 

Достатній обсяг власних фінансових ресурсів для розбудови ринків відсутній 

у приватних засновників ОРСП. Значення коефіцієнта фінансування у всіх 

ОРСП не відповідає нормативу. У всіх ринків висока залежність від 

залучених коштів. Також, ОРСП “Столичний”, “Господар”, “Азовський” 

недостатньо забезпечені оборотними засобами. Значна частина власного 

капіталу ОРСП використовується для фінансування поточної діяльності, у 

підприємств немає ресурсів для капіталізації. Платоспроможність оптових 

ринків знаходиться на низькому рівні (Додаток П,Р,С,Т).   
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Найвище значення коефіцієнта оборотності активів у ОРСП “Шувар”.  

Значення коефіцієнт оборотності активів свідчить про ефективне 

використання підприємством наявних ресурсів. У ОРСП “Шувар” найвища 

швидкість обороту сукупного капіталу підприємства, яка протягом 2011-2013 

рр. зростає. У ОРСП “Столичний”, “Господар”, “Азовський” коефіцієнт 

оборотності знаходиться на низькому рівні. У ОРСП “Господар” значення 

коефіцієнта оборотності знижується, що не відповідає нормативному 

значенню та свідчить про зниження швидкості обороту сукупного капіталу. 

У ОРСП “Азовський” значення коефіцієнта оборотності протягом 2011-2012 

рр. знаходилось на нульовому рівні (Додаток П,Р,С,Т).   

Коефіцієнт оборотності основних засобів у ОРСП “Шувар” демонструє 

динаміку зростання, основні засоби використовуються ефективно. Також 

підвищується ефективність використання основних засобів у ОРСП  

“Азовський”. В той же час, у ОРСП “Столичний” та ОРСП “Господар” 

спостерігається динаміка зменшення ефективності використання основних 

засобів (Додаток П,Р,С,Т).   

Ефективність використання власного капіталу у ОРСП “Шувар” та 

ОРСП “Столичний” підвищується протягом 2011-2013 рр. В той же час  

значення цього коефіцієнта у ОРСП “Господар” та ОРСП “Азовський”  

свідчать про низьку ефективність використання власного капіталу (Додаток 

П,Р,С,Т).  

Значення коефіцієнта рентабельності активів у ОРСП “Столичний”, 

ОРСП “Азовський”, ОРСП “Господар” менше нормативного значення. У 

ОРСП “Шувар” коефіцієнт рентабельності активів в 2011-2013 рр. також не 

відповідав нормативному значенню. Отже економічна рентабельність всіх 

чотирьох ОРСП незадовільна – рівень прибутку, що створюється всіма 

активами, які перебувають у використанні ОРСП відповідно до їх балансів 

незадовільний. Зменшення рівня рентабельності активів може свідчити про 

зниження попиту на послуги підприємства та про занадто високий рівень  

нагромадження активів (Додаток П,Р,С,Т).   
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Значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу у ОРСП 

“Столичний”, ОРСП “Азовський”, ОРСП “Господар” не відповідає 

нормативному значенню, що свідчить про низький рівень прибутковості 

власного капіталу, вкладеного в підприємства. Отже, за результатами 

фінансово-господарської діяльності у 2011-2013 рр. ОРСП “Столичний”, 

ОРСП “Азовський”, ОРСП “Господар” для потенційних інвесторів не є 

привабливими об’єктами. У ОРСП “Шувар” значення коефіцієнта 

рентабельності власного капіталу у 2011, 2013 рр. більше нормативного 

значення. Рівень прибутковості власного капіталу у ОРСП “Шувар” 

задовільний. Проте, в 2012 р. рівень рентабельності власного капіталу нижче 

нормативного значення. Динаміка значення коефіцієнта рентабельності 

власного капіталу свідчить про нестабільний фінансовий стан ОРСП 

“Шувар”, така динаміка також не є привабливою для інвесторів. Незважаючи 

на той факт, що ОРСП “Шувар” пропонує свої послуги на ринку відносно 

давно, його фінансовий стан нестабільний (Додаток П,Р,С,Т).   

Значення коефіцієнта рентабельності діяльності у ОРСП “Столичний”, 

ОРСП “Азовський”, ОРСП “Господар” не відповідає нормативному 

значенню, що свідчить про незадовільні результати фінансово-господарської 

діяльності підприємств. У ОРСП “Шувар” коефіцієнт рентабельності 

діяльності у 2012 р.,  нижче нормативного значення. В той же час, у  2011 р. 

та 2013 р. зазначений коефіцієнт у ОРСП вище нормативного значення. Така 

динаміка свідчить про нестабільні результати фінансово-господарської 

діяльності. Значення коефіцієнта рентабельності продукції у межах 

нормативного значення у ОРСП “Шувар”, ОРСП “Столичний” та ОРСП 

“Господар” (Додаток П,Р,С,Т).   

Більшість ринків, які отримали статус ОРСП, знаходяться в стадії 

розбудови, отже, оцінити їх фінансовий стає на даному етапі неможливо. 

Діяльність трьох з чотирьох ОРСП, введених в експлуатацію в країні, 

збиткова. Проведений аналіз фінансового стану введених в експлуатацію 

ОРСП в Україні виявив наступні ключові тенденції, які притаманні всім 
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об’єктам: відсутність достатніх обсягів власних фінансових ресурсів для 

розвитку, широке залучення запозичених коштів шляхом використання 

банківських кредитів та емісії цінних паперів (облігацій).  

 

2.2. Тенденції розвитку та оцінка ефективності функціонування 

оптових ринків сільськогосподарської  продукції  

 

Оцінка роботи ОРСП виключно з точки зору фінансової 

результативності, вочевидь не надає об’єктивного уявлення про ступінь 

ефективності їх функціонування, особливо ступінь впливу на формування 

прозорих, цивілізованих каналів реалізації сільськогосподарської продукції 

для дрібних та середніх виробників в країні. В цьому контексті необхідним є 

всебічне дослідження життєдіяльності цих об’єктів, зокрема основних 

тенденцій розбудови. Також, постає необхідність чіткої конкретизації цілей 

функціонування, критеріїв та показників ефективності роботи ОРСП.    

Введення в експлуатацію та подальша робота чотирьох ОРСП в країні 

не призвели до суттєвої зміни структури товарних потоків та ціноутворення – 

воно залишається тіньовим.  Товарність господарств з виробництва овочів 

овочів, картоплі, плодів, ягід, худоби залишається низькою і доступність до 

ринків складною (рис. У.1, рис. У.2, рис. У.3, рис. У.4). Проведений аналіз 

тенденцій розвитку ОРСП виявив комплекс проблем. Більшості товариств-

власників ОРСП вдається ввести в експлуатацію перші черги будівництва: 

навіс для торгівлі з автомашин, павільйон – овочі-фрукти і т. д. В 

подальшому виникає серйозна нестача фінансових ресурсів. В найгіршому 

випадку у інвесторів закінчуються фінансові ресурси ще до початку введення 

в експлуатацію першої черги будівництва [20]. Наприклад, на ОРСП 

“Січовий” у Запорізькій області не введена в експлуатацію навіть перша 

черга будівництва, у зв’язку з нестачею фінансових ресурсів у приватного 

інвестора. Власником ОРСП “Січовий” ТОВ “Агробізнес Запоріжжя” 

отримано в оренду строком на 10 років земельну ділянку площею 36,2 га для 
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розбудови оптового ринку. Першу чергу будівництва планувалось звести 

протягом 2012 р. В січні 2014 р. прокуратора домоглася через суд розірвання 

договору оренди з ТОВ “Агробізнес Запоріжжя” та повернення земельної 

ділянки комунальному сільськогосподарському підприємству 

“Запоріжзеленгосп” Запорізької обласної ради. В серпні 2014 р., за 

клопотанням комітету кредиторів, ТОВ “Агробізнес Запоріжжя” визнано 

банкрутом.  

Незважаючи на той факт, що ТОВ “Ринок Миколаївський” отримало 

статус ОРСП ще 2 квітня 2012р. відповідно до наказу № 159 Міністерства 

аграрної політики і продовольства [110], будівництво об’єкту не розпочато, у 

зв’язку з відсутністю достатніх фінансових ресурсів, нерозв’язаністю 

питання щодо виділення земельної ділянки під забудову. Будівництво 

повномасштабного оптового ринку тільки на стартовому етапі потребує 

інвестицій у сумі приблизно 150 млн грн. [91]. Слід враховувати ту 

обставину, що термін окупності інвестиційних проектів з розбудови ОРСП 

становить не менше 8-10 р. Вартість залучення кредитних ресурсів в Україні 

на даному етапі коливається в межах від 22 до 24% річних. Іноземний 

приватний капітал виявляє стриману зацікавленість інвестиційними 

проектами такого масштабу. Потреба залучення прямих іноземних інвестицій 

гальмується нестабільною світовою кон’юнктурою фінансових ринків, 

тривалим строком окупності проекту. Активізація залучення прямих 

іноземних інвестицій таких масштабів на тривалий період потребує гарантій 

з боку державної і муніципальної влади. Польський досвід з реалізації 

проектів з будівництва ОРСП свідчить, що кошти для будівництва таких 

ринків, як правило, надходять з різних джерел: міжнародна фінансова 

допомога – від Світового банку, Європейського Союзу, приватних інвестицій 

(вітчизняних і іноземних), коштів державного бюджету, бюджетів місцевих 

громад, об’єднань товаровиробників, банківських установ, інвестиційних 

фондів. Основними кредиторами ОРСП у Польщі є: ЄБРР, Світовий банк, 

польські банки, (кредити ЄБРР та Світового банку надано під  100% 
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державних гарантій, а кредити польських банків – під 60%). Після набуття 

Польщею членства в Європейському союзі аграрії країни отримали 

можливість залучати кредитні ресурси під 3-5% річних, крім того уряд країни 

компенсує банківські ставки за кредитами [95]. 

Вирішити питання нестачі фінансових ресурсів ОРСП в Україні 

намагаються шляхом залучення кредитних ресурсів комерційних банків,  

випуску цінних паперів (облігацій), а також за рахунок державної фінансової 

допомоги на розбудову ОРСП. До такої практики широко вдаються всі ОРСП 

в країні. Постійне зростання частки запозичених коштів у пасивах балансів 

ОРСП негативно впливає на їх платоспроможність та ліквідність, знижується 

здатність підприємств погашати свої фінансові зобов’язання. Грошові 

надходження від основної діяльності – надання в оренду торговельних міць 

не здатні забезпечити покриття витрати ринку на будівництво та розвиток. 

Поступово інвестиційна привабливість підприємства знижується, що в свою 

чергу значно знижує подальші можливості по залученню фінансових 

ресурсів. В процесі дослідження, виявлено, що найбільш складний 

фінансовий стан у ОРСП “Господар” та ОРСП “Азовський”. Обидва ринки 

закінчили фінансовий рік зі значними збитками. Подолати збитковість 

вдалось лише ОРСП “Шувар”. За підсумками 2013 р. ринок демонструє 

найкращий фінансовий стан з чотирьох функціонуючих ОРСП. Проте 

фінансовий результат діяльності ОРСП “Шувар” в минулі роки також був 

негативний – підприємство зазнавало значних збитків. Незадовільний 

фінансовий стан ОРСП знижує їх потенційні можливості отримання 

кредитних ресурсів від міжнародних фінансових інститутів, зокрема, 

Європейського банку реконструкції та розвитку, за активної фінансової 

підтримки якого здійснювалась розбудова оптових ринків у Польщі. Отже, 

фінансування  будівництва ОРСП в Україні, здійснюється виключно з двох 

джерел: приватний капітал та кошти державного бюджету. Кошти, виділені з 

державного бюджету відшкодовують лише частину витрат на будівництво 

ринку (від 27 до 53%). Всім ОРСП в країні притаманний обмежений обсяг 
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власних джерел та недостатність зовнішніх джерел фінансового забезпечення 

[22, с. 94; 23, с. 53 ]. Проведений аналіз дозволив виявити також інші  недоліки 

процесу розбудови та функціонування ОРСП в Україні [46]:  

1. В Україні всі ОРСП (як ті, які отримали статус ОРСП від 

Міністерства аграрної політики та продовольства, так і ті, які такого статусі 

не отримали) створені у формі товариств з обмеженою відповідальністю. 

Держава, громади населених пунктів, на землях яких розташовані ОРСП, 

виробники сільськогосподарської продукції, кооперативи виробників 

сільськогосподарської продукції не приймають участі в статутному капіталі 

компаній-власників ОРСП як засновники, отже позбавлені дієвих важелів 

впливу на діяльність оптових ринків, в тому числі на формування їх тарифної 

політики. В той же час масштабне дослідження, проведене Всесвітнім 

союзом оптових ринків (World Union of Wholesale Markets) виявило, що 

понад 70% оптових ринків, що є його членами, вважаються такими, що 

надають громадські послуги. Близько 50% цих ринків перебувають у 

державній власності, 32% – у напівдержавній і лише 13% ринків повністю 

приватизовано.   

2. Відповідно до Постанови КМУ № 893 від 29 вересня 2010 р. 

кошти зі державного бюджету виділяються для надання державної 

фінансової підтримки створенню ОРСП на безповоротній основі, отже 

держава не набуває права власності на частку в капіталі товариства як 

учасник чи акціонер [131].  

3. Аукціонні торги (в т. ч. електронні аукціони) з реалізації оптових 

партій сільськогосподарської продукції не проводяться на торговельних 

майданчиках жодного з функціонуючих в країні ОРСП. В той час, як в 

Голландії, Бельгії, Нідерландах, Японії аукціонний продаж продукції на 

ОРСП є однією з найбільш розповсюджених форм торгівлі.   

4. Європейська модель кооперативного руху в Україні знаходиться 

на стадії становлення, а отже, дрібні і середі товаровиробники практично не 

мають реальної можливості масово і постійно доставляти свої продукцію на 
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ОРСП у зв’язку з відсутністю часу, власного автотранспорту, значними 

витратами на доставку. Більшість господарств населення не в змозі 

самотужки сформувати товарні партії плодоовочевої продукції.  

5. Ускладнює і значно гальмує процес розбудови оптових ринків в 

Україні непрозорість проведення конкурсу щодо надання статусу ОРСП. В 

законодавчому полі України відсутній перелік критеріїв, відповідаючи яким  

юридична особа може претендувати на отримання такого статусу (табл. 2.1). 

Таблиця  2.1   

ОРСП,  які не отримали статус “оптового ринку 

сільськогосподарської продукції” від Міністерства аграрної політики та 

продовольства 

№ Назва ОРСП 

Організаційно-правова форма 

ОРСП /товариство-власник 

ОРСП 

Місце розташування 

1 1-й КМ 

ООО “Оптовый рынок 

сельскохозяйственной 

продукции “1-й КМ” 

м. Харків 

2 Околица ООО “Луганская Ярмарка” м. Луганськ 

3 Нежданный 

ООО “Многоотраслевая 

производственная фирма 

“Неждана” 

Херсонська область, 

село Великі копані 

4 

Оптовий ринок 

живої худоби  

“Чародій” 

Фермерське господарство 

“Чародій” 

Черкаська область, 

м. Жашків 

Джерело: дослідження автора. 

 

6. Тарифна політика щодо вартості послуг ОРСП не сприяє 

активному залученню дрібних та середніх товаровиробників реалізовувати 

вироблену продукцією саме на торговельних майданчиках останніх. Тарифи 

на оренду як тимчасових, так і постійних торгових місць на ОРСП зависокі 
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для більшості товаровиробників. Громадськість позбавлена можливості 

ознайомлення з економічним обґрунтуванням (калькуляцією собівартості) 

тарифів ОРСП. Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 

контроль за тарифною політикою оптових ринків не проводиться.    

7. Тенденція низької чисельності оптових покупців притаманна всім 

функціонуючим ОРСП в Україні. Виробники вимушені збільшувати термін 

перебування на ОРСП в очікуванні оптових покупців, що призводить до 

додаткових витрат часу та коштів. Відсутність оптових покупців значно 

знижує інтерес виробників до реалізації продукції на ОРСП. Як наслідок, 

торговельні площі деяких ОРСП, введених в експлуатацію в Україні, не 

завантажені повністю відповідно до проектних потужностей, на які вони 

розраховані. Схожа ситуація спостерігається на деяких ОРСП й у Польщі. 

Наприклад, торговельні площі ОРСП поблизу м. Гданськ завантажені лише 

на 30%, що призвело до складнощів з поверненням кредитних ресурсів 

(зокрема, наданих Світовим банком). Витрати з погашення кредиту 

додатково обтяжують бюджет Польщі. Як зазначає Ханс Міттендорф, 

практичний досвід розбудови засвідчує важливість планування нових ринків 

у тісній співпраці з оптовиками. Дуже важливо щоб співпраця ринку та 

користувачів встановлювалась з самого початку. Якщо оптовики не 

приймають участі у проекті розбудови ринку, то існує ризик того, що вони 

будуть не готові співпрацювати з ним та сплачувати вартість його послуг, як 

це відбувалось в країнах Латинської Америки і Азії протягом 70-80 рр.  Зараз 

така ситуація спостерігається у Польщі та Румунії. Крім того, оптовик 

повинен бути впевнений, що розміщення його бізнесу на новому ринку 

принесе йому більше можливостей та більший дохід, наголошує дослідник. 

Процес будівництва може розпочатись тільки після того, як оптовики 

підписали договори оренди і купили акції компанії на оптовому ринку, 

вважає дослідник [203, p. 11-13; 204]. 

8. Відсутність достатньої кількості оптових покупців та їх 

постійного представництва на оптових ринках в Україні призвела до 
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виникнення та широкого розповсюдження явища роздрібної торгівлі на 

торговельних майданчиках цих ринків. Явище роздрібної торгівлі суперечить 

європейській концепції, відповідно до якої на ОРСП проводиться виключно 

оптовий продаж сільськогосподарської продукції.  

9. Функціонування вже діючих в Україні ОРСП не призвело до 

суттєвого зниження цін на сільськогосподарську продукцію в роздрібних  

торговельних мережах та на роздрібних ринках населених пунктів країни. 

Ситуативне зниження цін в певні маркетингові роки на продукцію 

плодоовочевого асортименту доволі часто відбувається у зв’язку зі збігом 

вдалих погодних умов, низькою ефективністю планування оптимальних 

обсягів виробництва продукції сільськогосподарськими виробниками і як 

наслідок –перевиробництвом.  

10.  ОРСП в Україні  практично не розширили експортні можливості 

вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників і не стали поки що 

об’єктами інфраструктури аграрного ринку, які ефективно сприяють 

виведення вітчизняної сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки.   

11. Відповідно до умов, які пропонуються керівництвом ОРСП в 

Україні, орендна плата постійних торгових місць значно зменшується у 

випадку придбання орендатором пакету облігацій ОРСП. Адміністрації 

ОРСП вдаються до непрямого примусу орендарів купувати цінні папери їх 

підприємств з метою залучення додаткових інвестиційних ресурсів. Така 

практика є неприйнятною, зважаючи на високій ступінь соціального 

значення ОРСП. Приватні власники ОРСП намагаються вирішити проблему 

нестачі інвестиційних ресурсів за рахунок клієнтів ринку – продавців. 

Зважаючи на те, що переважною більшістю продавці на ОРСП, в ідеалі, 

повинні бути вітчизняні виробники сільськогосподарської продукції, 

особливо дрібні та середні, така практика напряму шкодить національному 

товаровиробнику. Штучно створюючи умови непрямого (прихованого) 

примусу, адміністрації ОРСП позбавляють національних товаровиробників 

частини обігових коштів, які можуть бути використані на розширення 
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виробництва, придбання насіння, добрив, паливно-мастильних  матеріалів, 

виведення продукції на зовнішні  ринки.   

12. Контроль та нагляд за діяльністю ОРСП з боку органів 

виконавчої влади  практично не здійснюються. Системний моніторинг та 

оцінка ефективності функціонування ОРСП в Україні не проводиться.  

13. Методологія моніторингу оптових цін на ОРСП не розроблена і 

законодавчо не затверджена. На функціонуючих ОРСП в Україні 

проводиться моніторинг лише роздрібних цін. Слід зазначити, що ОРСП в 

Україні на свій розсуд визначають номенклатуру продукції, принципи 

моніторингу та форму подання інформації щодо роздрібних цін, яка 

оприлюднюється на  їх Internet-сторінках. На таких ОРСП, як Азовський (м. 

Маріуполь) не проводиться моніторинг навіть роздрібних цін.  

14. Процес розбудови ОРСП в Україні торкнувся лише ОРСП 

плодоовочевого асортименту і жодним чином не активізував процес 

розбудови оптових ринків живої худоби.   

15. Аналіз тарифної політики функціонуючих ОРСП дав змогу 

виявити той факт, що найбільш високі тарифи на послуги у ОРСП “Шувар”, 

найнижчі у ОРСП “Азовський” (табл. Ф.1, табл. Ф.2). На ОРСП “Столичний” 

та ОРСП “Господар” в 2013 р. тарифи знаходились на однаковому рівні.  

16. В 2014 р. значно зросли тарифи на послуги ОРСП (див. табл. 

Ф.2). Зокрема, вартість заїзду з метою торгівлі та закупівлі на ОРСП 

“Столичний” зросла на 20% – 40% в залежності від виду автотранспортного 

засобу [50].  

17. На ОРСП “Шувар” вартість заїзду з метою торгівлі у 2014 р. 

подорожчала на 4,2%-33,3%, а вартість заїзду з метою закупівлі на 25-50%. 

Причому, вартість заїзду для мікроавтобусів вантажопідйомністю 3,5 т з 

причепом та всіх вантажних автомобілів не зросла. В 2014 р. на ОРСП 

“Шувар” вперше за всі роки функціонування введено стягнення оплати за 

заїзд з метою постачання. На ОРСП “Господар” в 2014 р. тариф на заїзд з 

метою закупівлі для легкових автомобілів збільшився більш ніж на 66%. Слід 



 

 

98 

 9
8
 

зазначити, що на ОРСП “Азовський” в 2014 р. тарифна політики не 

змінилась.  

Основний тягар зростання тарифів ОРСП перекладено на дрібних 

виробників, які виробляють невеликі партії продукції і доставляють 

продукцію на оптові ринки легковим автотранспортом та мікроавтобусами 

вантажопідйомністю до 3,5 т. На початку своєї роботи з метою залучення на 

торговельні площадки якомога більшої кількості продавців і покупців ОРСП 

встановлюють тарифи на відносно невисокому рівні. В процесі розвитку і 

набуття популярності серед виробників та споживачів, адміністрація ринку 

поступово підвищує ціни. Наприклад ОРСП “Шувар” відкрито в країні 

першим більш ніж 10 років тому,  він функціонує найуспішніше. Оператори 

працюють на ринку давно, зв’язки і контакти між постачальниками та 

покупцями налагоджені. Їм важко відмовитись від послуг ОРСП. Через 

певний проміжок часу продавці та покупці опиняються перед фактом 

“прив’язанності” до ринку. Вищевикладене пояснює той факт, що тарифи на 

послуги ОРСП “Шувар” є найвищими в країні, в порівнянні з такими ж 

самими інфраструктурними об’єктами в інших регіонах, які введені в 

експлуатацію набагато пізніше. Вважаємо, що тарифи на послуги всіх ОРСП 

в Україні є завищеними, особливо вони є зависокими для більшості дрібних 

виробників, частка яких у виробництві деяких видів плодоовочевої продукції 

сягає 90%. Слід враховувати той факт, що виробнику досить часто необхідно 

витрати більше однієї доби на ринку для реалізації своєї продукції. Отже, 

витратити на реалізацію зростають пропорційно часу перебування на ОРСП. 

Всі створені на території країни ОРСП знаходяться в приватній власності. 

Держава, органи виконавчої влади на місцях, місцеві муніципалітети, ради 

народних депутатів місцевого рівня не приймають участі у розрахунках та 

затвердженні тарифів на послуги ОРСП, що дає можливість власникам ОРСП 

підвищувати тарифи на свій розсуд, не враховуючи інтересів 

сільськогосподарських виробників. Підтвердженням цьому є підвищення 

тарифів на послуги ОРСП “Шувар” з 8 вересня 2014 р. Зокрема вартість 
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заїзду легкового автомобіля з метою закупівлі становитиме – 6 грн., 

легкового автомобіля з причепом – 15 грн., мікроавтобуса до 3,5 т – 15 грн. 

Зважаючи на складну економічну, політичну та геополітичну ситуацію, 

стрімке зниження реальних доходів населення та реальних прибутків дрібних 

та середніх виробників, вважаємо підняття тарифів на об’єкті соціального 

значення, яким є ОРСП необґрунтованим. Вищевикладена ситуація потребує 

внесення змін до законодавчого поля країни. Враховуючи той факт, що 

ОРСП є об’єктами підвищеного ступеня соціального значення, тарифна 

політика в незалежності від їх форми власності та організаційно-правової 

форми, повинна затверджуватись радами міст та селищ, на земельних 

ділянках яких такі об’єкти  розташовані або Міністерством аграрної політики 

та продовольства України.   

На оптових ринках в країні, зокрема на ОРСП “Столичний”, як 

зазначалось вище, не проводиться робота з фіксації оптових цін на 

сільськогосподарську продукцію. Ціни, які фіксуються – роздрібні.  В  той же 

час, роздрібні ціни, які зафіксовано на ОРСП “Столичний”, не є найнижчими 

в м. Києві (табл. Х.1). Цей висновок зроблено на підставі порівняльного 

аналізу, проведеного на підґрунті моніторингу роздрібних цін на 

сільськогосподарську продукцію, які зафіксовано на ОРСП “Столичний”, у 

мережах роздрібних торговельних мереж м. Києва, на роздрібних ринках м. 

Києва, а також, на оптово-роздрібному ринку “Фермер” (м. Київ, район 

Троєщина). Моніторинг проводився з 06.07.2013 р. по 09.07.2013 р. Роздрібні 

ціни на оптово-роздрібному ринку “Фермер” по багатьох товарних позиціях 

нижчі за ціни на ОРСП “Столичний”. Зокрема, мінімальні роздрібні ціни на 

ринку “Фермер” нижчі за ціни на ОРСП “Столичний” по таким товарним 

позиціям як: буряки столові – на 50%, капуста білокачанна – на 50%, капуста 

цвітна – на 100%, морква рання – на 100%, цибуля ріпчаста – на 80%, часник 

молодий – на 67%, петрушка – на 50%, яблуко – на 43%, диня – на 140%. 

Також, максимальні роздрібні ціни на ринку “Фермер” нижчі за ціни на 

ОРСП “Столичний” по таким товарним позиціям як: буряки столові – на 
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50%, капуста білокачанна – на 50%,  капуста цвітна – на 60%, морква рання – 

на 33%, огірок – на 25%, цибуля ріпчаста – на 47%, часник молодий – на 

28%, диня – на 50% (табл. Х.2). У роздрібних торговельних мережах м. Києва 

ціни на деякі товарні позиції плодоовочевої продукції також нижчі за ціни на 

аналогічну продукцію на ОРСП “Столичний”. Наприклад, ціна за 1 кг 

капусти білокачанної в роздрібній мережі супермаркетів “АТБ” нижча на 

43% в порівнянні з мінімальною роздрібною ціною на ОРСП “Столичний”. 

Цей факт можна пояснити тим, що роздрібні мережі віддають перевагу 

укладанню прямих контрактів з виробникам, оминаючи оптові ринки. Прямі 

поставки від виробників дають змогу запропонувати споживачам ціни нижчі, 

ніж на ОРСП. Проведений аналіз виявив той факт, що вплив діяльності 

ОРСП “Столичний” на зниження  рівня  цін на плодоовочевого ринку м. 

Києва незначний. Результати діяльності ринку не дозволяють розглядати цей 

об’єкт інфраструктури як ефективний інструмент згладжування амплітуди 

цінових коливань на сільськогосподарську продукцію в м. Києві.   

Проведений порівняльний аналіз роздрібних цін на ОРСП в Україні  

виявив той факт, що найвищий рівень роздрібних цін по більшості позицій 

основної номенклатури сільськогосподарської продукції, складається на 

ОРСП “Столичний” (табл. Х.3, табл. Х.4). Це явище можна пояснити тим, що 

ОРСП “Столичний” розташовується поблизу великого мегаполісу – м. Києва 

і ціни тут, які правило, найвищі в країні. Нажаль, введення в експлуатацію 

ринку не призвело до зниження цін на сільськогосподарську продукцію в 

місті. Ціни в мегаполісі залишаються одними з найвищих в країні.  Станом на 

07.11.2014 р. мінімальні ціни на ОРСП “Столичний” вищі за аналогічні ціни 

на ОРСП “Шувар” по таким товарним позиціям як:  кабачок – на 83%, буряк 

– на 91,67%, яблуко – на 133,33%, морква – на 20%, капуста білокачанна – на 

39% (див. табл. Х.3). Також, станом на 07.11 2014 р. максимальні ціни на 

ОРСП “Столичний” були вищі за аналогічні ціни на ОРСП “Шувар” по таким 

товарним позиціям як: кабачок – на 50%, буряк – на 163%, перець –  на 60%, 

помідор червоний салатний  –  на 72%. 
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Станом на 12.11.2014 р. мінімальні ціни на ОРСП “Столичний” вищі за  

аналогічні ціни на  ОРСП “Шувар” по таким товарним позиціям як:  буряк – 

на  67%, капуста – на 56%, картопля – на  47%, яблуко – на 67%. Також, 

станом на 12.11.2014 р. максимальні ціни на ОРСП “Столичний” вищі за 

аналогічні ціни на ОРСП “Шувар” по таким товарним позиціям як: буряк – 

на 64%, капуста –  на 50%, картопля – на 44%, петрушка  – на  50%, кріп –  на 

84%, слива –  на 47% (див. табл. Х.4). Така ситуація вигідна виробникам, які 

мають змогу реалізувати продукцію на ОРСП “Столичний” за цінами 

вищими, ніж в регіонах. Проте, для споживачів, такий стан речей означає, що 

вони купують плодоовочеву продукцію за завищеними цінами. Як вже 

зазначалось вище на ОРСП “Азовський” та ОРСП “Господар” на момент 

проведення дослідження моніторинг цін не проводився. Отже, для 

порівняння роздрібних цін на оптових ринках виробниками та споживачами 

може бути використана лише інформація двох ОРСП в країні – Столичний та 

Шувар.  

Проведений аналіз тенденцій розбудови ОРСП та його результати 

актуалізує задачу оцінки ефективності та результативності роботи ОРСП. 

ОРСП складні та багатогранні об’єкти інфраструктури, діяльність яких 

впливає на соціум, широкі прошарки суспільства, на весь державний 

організм. Тому, як вже зазначалось, при оцінці ефективності та 

результативності роботи ОРСП не достатньо обмежуватись лише оцінкою  

фінансового стану останніх.  

Розробка методичного підходу до оцінки ефективності функціонування 

ОРСП потребує конкретизації основних цілей, які ставить перед собою 

держава, підтримуючи процес розбудови таких об’єктів. Цілі, які в першу 

чергу дозволять підвищити рівень виконання соціальних зобов’язань 

держави. Чітке формування останніх, в свою чергу, надає можливості 

виокремити основні критерії ефективності функціонування ОРСП (табл. Ц.1).  

Показники, які за звичай використовуються при оцінці фінансового 

стану підприємства і які використані нами вище не надають вичерпного 
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уявлення про ефективність роботи ОРСП. Проведений аналіз літератури 

засвідчив відсутність методичних підходів до оцінки ефективності роботи 

таких об’єктів.  

Підрахунок показників потребує чітко налагодженого збору 

інформації, який в свою чергу вимагає точної конкретизації цільової 

аудиторії ОРСП – операторів ринку, які здійснюють операції купівлі-

продажу. На ОРСП, як правило проводять закупку товарів представники: 

готелів; ресторанів; кафе; невеликі магазини; роздрібні продавці з місцевих 

ринків та тимчасових яток. Орендують постійні торгові місця на ОРСП 

оператори-орендарі: міжнародні експортери; вітчизняні компанії – 

імпортери; регіональні оптові торгові компанії; виробники; переробні 

підприємства; професійні оператори ринку; дрібні (спеціалізовані) торговці. 

На майданчиках для торгівлі з автомобілів реалізують свою продукцію: 

професійні виробники сільськогосподарської продукції; фермерські 

господарства; дрібні сімейні селянські господарства, тому важливо 

обчислювати настуупні показники. Сформовані цілі та критерії оцінки 

ефективності, а також вищевкладені особливості надали змогу автору 

розробити загальні відносні показники ефективності, які згруповано в дві 

групи. Перша група показників дозволяє оцінити загальну ефективність 

роботи всіх ОРСП в країні в цілому та порівняти ефективність їх роботи з 

аналогічними об’єктами в інших країнах (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.9): 
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де К НР
– обсяг реалізації продукції на всіх функціонуючих ОРСП в 

країні, який припадає на одного громадянина країни (або на сто тис. 

громадян) (т), 
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n

i
P

1
O –  обсяг сільськогосподарської продукції, яка реалізована на 

торговельних майданчиках всіх ОРСП в країні ( кг, т), 

НК
– населення країни (осіб або сто тис. громадян). 
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де К SОРСПР  – обсяг реалізації продукції на всіх функціонуючих ОРСП в 

країні, який припадає на 1 га загальної площі всіх оптових ринків в країні 

(або на 1 м
2 
 площі  його забудови) (т), 

n

i
P

1
O – обсяг сільськогосподарської продукції, яка реалізована на 

торговельних майданчиках всіх ОРСП  в країні (т), 

n

i 1
ОРСПS – загальна площа всіх ОРСП в країні (га, м

2
 ). 

100
О

O

К
1

Тпр

n

i
P

Тпр
,                                         (2.3) 

де КТпр
– обсяг реалізації продукції на всіх функціонуючих ОРСП в 

країні, у обсягах товарної сільськогосподарської продукції вітчизняного 

виробництва, яка реалізована в країні (за видами продукції), %, 

n

i
P

1
O –  обсяг сільськогосподарської продукції, яка реалізована на 

торговельних майданчиках всіх ОРСП в країні (т, грн.) (за видами продукції), 

ОТпр
– товарна сільськогосподарська продукція вітчизняного 

виробництва, яка реалізована в країні (за видами продукції) (т, грн.). 

Друга група розроблених показників дозволяє оцінити ефективність 

роботи певного ОРСП в порівнянні з аналогічними об’єктами в середині 

країни:  
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Н

О
К

о

Р

РО
,                                                   (2.4) 

 

де КРО
 – обсяг реалізації продукції на ОРСП, який припадає на одного 

мешканця адміністративно-територіальної одиниці(області), на території якої 

функціонує об’єкт (т, кг), 

ОР
– обсяг сільськогосподарської продукції, яка реалізована на 

торговельних майданчиках ОРСП  протягом певного періоду (т,кг), 

НО
– населення територіально-адміністративної одиниці (області) 

(осіб). 

 

  
S

О
К

Р

Р

РSP
,                                                 (2.5) 

де КРSP
– обсяг реалізованої продукції, який припадає на 1 га загальної 

площі  певного ОРСП (або на 1 м
2 
 площі  його забудови) (т), 

ОР
–  обсяг продукції , яка реалізована на торговельних майданчиках 

ОРСП протягом певного періоду (т), 

SР
 – площа ОРСП (загальна площа – га, або площа забудови –м

2
.) 

S

О
К

Р

ОТ

ОТS
,                                                 (2.6)  

де КОТS
– кількість операторів-орендарів постійних торгових місць на 

ОРСП на 1 га загальної площі ОРСП (або на 1 м
2 
 площі  його забудови), 

ООТ
–  кількість операторів-орендарів постійних торгових місць на 

ОРСП (юридичні та фізичні особи–підприємці), 

SР
 – площа  ОРСП (загальна площа – га, або площа забудови –м

2
). 

 

S

В
К

Р

К

ВS
,                                                  (2.7) 
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де КВS
 – кількість виробників сільськогосподарської продукції, які 

реалізують продукцію на ОРСП (всіх форм власності та організаційно-

правових форм) на 1 га загальної площі ОРСП (або на 1 м
2 

 площі  його 

забудови), 

ВК
– кількість виробників сільськогосподарської продукції, які 

реалізують продукцію на ОРСП (всіх форм власності та організаційно-

правових форм), 

SР
 – площа  ОРСП (загальна площа – га, або площа забудови –м

2
). 

S

П
К

Р

ОПТК

ПS
,                                          (2.8) 

 

де КПS
–    кількість оптових покупців на 1 га загальної площі ОРСП 

(або на 1 м
2 
 площі  його забудови), 

ПОПТК
–  кількість оптових покупців, які закуповують продукцію на 

ОРСП (всіх форм власності та організаційно-правових форм), 

SР
 – площа  ОРСП (загальна площа – га, або площа забудови –м

2
). 

 

S

Пр
К

Р

К

ПрS
,                                            (2.9) 

 

де КПрS
 –  чисельність працівників (персоналу) ОРСП на 1 га загальної 

площі ОРСП (або на 1 м
2 
 площі  його забудови), 

Пр
К

–  кількість працівників (персоналу) ОРСП, 

SР
 – площа  ОРСП (загальна площа – га, або площа забудови –м

2
). 

В Україні  найбільше розповсюдження отримали ОРСП плодоовочевої 

спеціалізації. Автором розроблено відносні показники ефективності роботи 

ОРСП плодоовочевого асортименту, які згруповано у п’ять груп. Перша 

група показників дозволяє встановити ступінь впливу результатів 

функціонування ОРСП в країні на виявлення реальної ринкової ціни на 
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вітчизняну сільськогосподарську продукцію плодоовочевого асортименту 

(2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14):  

 

 %100
О

О
К

В

Р

РВ
,                                      (2.10) 

 

де КРВ
 – питома вага вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка реалізована на торговельних майданчиках 

ОРСП у загальних обсягах вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка вироблена на території країни, %, 

ОР
– обсяг вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка реалізована на торговельних майданчиках 

ОРСП (т, грн.), 

ОВ
 – обсяг вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка вироблена на території країни (т, грн.). 

 

100%
О

О
К

С

Р

РС
,                                       (2.11) 

 

де КРС
 – питома вага вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка реалізована на торговельних майданчиках 

ОРСП, у загальних обсягах вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка спожита на території країни, %, 

ОР
 – обсяг вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка реалізована на торговельних майданчиках 

ОРСП (т, грн.),  

ОС
 – обсяг вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка спожита на території країни (т, грн.). 

 

100%
О

О
К

ВР

Р

РВР
,                                    (2.12) 
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 де КРВР
 – питома вага вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка реалізована на торговельних майданчиках 

ОРСП у обсягах вітчизняної сільськогосподарської продукції плодоовочевого 

асортименту, яка вироблена на території, яка належить до території “радіусу 

впливу ОРСП”, %, 

ОР
– обсяг вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка реалізована на торговельних майданчиках 

ОРСП (т, грн.), 

ОВР
– обсяг вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка вироблена на території, яка належить до 

території “радіусу впливу ОРСП” (т, грн.). 

 

100%
О

О
К

СР

Р

РСР
,                                            (2.13) 

де КРСР
– питома вага вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка реалізована на торговельних майданчиках 

ОРСП у обсягах вітчизняної сільськогосподарської продукції, яка спожита на 

території, яка належить до території “радіусу впливу ОРСП”, %, 

ОР
– обсяг вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка реалізована на торговельних майданчиках 

ОРСП (т, грн.), 

ОСР
 – обсяг вітчизняної сільськогосподарської продукції, яка спожита 

на території, яка належить до території “радіусу впливу ОРСП” (т, грн.). 

 

                                                   100%
Н

О
К

РВ

Р

ОНРВ
,                                       (2.14) 

 де КОНРВ
 – питома вага вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка припадає на одного мешканця території, 

яка належить до “радіусу впливу ОРСП”, %, 
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ОР
 – обсяг вітчизняної сільськогосподарської продукції плодоовочевого 

асортименту, яка реалізована на торговельних майданчиках ОРСП (т, грн.), 

НРВ
– чисельність населення, яке мешкає на території, яка належить до 

території “радіусу впливу ОРСП” (осіб). 

Друга група показників, дозволяє встановити ступінь конкуренції, якої 

зазнають вітчизняні виробники сільськогосподарської продукції з боку 

продукції конкуруючого імпорту (2.15, 2.16):  

 

 100%
О

О
О

ЗР

І

ІЗР
,                                        (2.15) 

 

де ОІЗР
– питома вага плодоовочевої продукції конкуруючого імпорту, 

яка реалізована на торговельних майданчиках ОРСП, в загальних обсягах  

сільськогосподарської продукції плодоовочевого асортименту, яка 

реалізована на торговельних  майданчиках цих об’єктів, %, 

ОІ
– обсяг сільськогосподарської продукції плодоовочевого 

асортименту конкуруючого імпорту, яка реалізована на торговельних 

майданчиках ОРСП (т, грн.), 

ОЗР
– загальний обсяг всієї сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка реалізована на торговельних майданчиках 

ОРСП (вітчизняна продукція та імпортна) (т, грн.). 

 

100%
О

О
О

КІ

I

ІКІ
,                                   (2.16) 

 

де ОІКІ
– питома вага плодоовочевої продукції конкуруючого імпорту, 

яка реалізована на торговельних майданчиках ОРСП, в загальних обсягах 

імпортованої до країни плодоовочевої продукції конкуруючого імпорту,  %, 

ОІ
 – обсяг сільськогосподарської продукції плодоовочевого 

асортименту конкуруючого імпорту, яка реалізована на торговельних 

майданчиках ОРСП (т, грн.), 
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ОКІ
– обсяг сільськогосподарської продукції плодоовочевого 

асортименту конкуруючого імпорту, яка імпортована на територію країни (т, 

грн.).  

Третя група показників, дозволяє встновити ступінь впливу результатів 

функціонування ОРСП в країні на виявлення реальної ринкової ціни на 

плодоовочеву продукцію вітчизняних дрібних, середніх виробників та їх 

кооперативних об’єднань (група  показників також дає уявлення щодо того, 

наскільки послуги ОРСП користуються попитом у дрібних, середніх 

виробників та їх кооперативних об’єднань) (2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22):  

 

100%
К

К
К

В

ДС

ДСВ
,                                       (2.17) 

 

де КДСВ
– питома вага вітчизняних дрібних, середніх виробників та 

кооперативів, які реалізують продукцію на торговельних майданчиках ОРСП 

в загальній кількості виробників, які реалізують свою продукцію на ОРСП, 

%, 

КДС
– кількість вітчизняних дрібних, середніх виробників та 

кооперативів, які реалізують сільськогосподарську продукції плодоовочевого 

асортименту на торговельних майданчиках ОРСП (юридичних та фізичних 

осіб), 

КВ
– загальна кількість виробників, які реалізують 

сільськогосподарську продукції плодоовочевого асортименту на 

торговельних майданчиках ОРСП (юридичних та фізичних осіб). 

 

100%
К

К
К

ДСВК

ВДС

ДСК
,                                    (2.18) 

 

де КДСК
– питома вага вітчизняних дрібних, середніх виробників та 

збутових кооперативів виробників сільськогосподарської продукції, які 

реалізують продукцію на торговельних майданчиках ОРСП в загальній 
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кількості дрібних, середніх виробників та збутових кооперативів виробників 

сільськогосподарської продукції в країні, %, 

КДСВ
– кількість вітчизняних дрібних, середніх виробників та збутових 

кооперативів виробників сільськогосподарської продукції, які реалізують 

сільськогосподарську продукції плодоовочевого асортименту на 

торговельних майданчиках ОРСП, 

КДСВК
 – кількість дрібних, середніх виробників та збутових 

кооперативів виробників сільськогосподарської продукції в країні. 

 

100%
К

К
К

ДСВР

ВДС

ДСР
,                                    (2.19) 

 

де КДСР
– питома вага вітчизняних дрібних, середніх виробників та 

кооперативів, які реалізують продукцію на торговельних майданчиках ОРСП 

в загальній кількості дрібних, середніх виробників та кооперативів на 

території, яка відноситься до “радіусі впливу ОРСП”, %, 

КДСВ
– кількість вітчизняних дрібних, середніх виробників та 

кооперативів, які реалізують сільськогосподарську продукції плодоовочевого 

асортименту на торговельних майданчиках ОРСП, 

КДСВР
 – кількість дрібних, середніх виробників та кооперативів на 

території, яка відноситься до “радіусу  впливу ОРСП”.  

Четверта  група дозволяє встановити ступінь впливу аукціонних торгів, 

які проводяться на ОРСП, на формування реальної ціни на вітчизняну 

сільськогосподарську продукцію:  

 

100%
О

О
О

Р

А

АР
,                                      (2.20)  

 

де ОАР
– питома вага продукції, ціна на яку формується шляхом 

проведення аукціонних торгів на ОРСП в загальних обсягах продукції 

плодоовочевого асортименту, яка вироблена на території країни, %,  
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ОА
 – обсяг вітчизняної продукції плодоовочевого асортименту, ціна на 

яку виявляється формується шляхом проведення аукціонних торгів на ОРСП 

(т, грн.), 

ОР
 – загальний обсяг вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка реалізована на торговельних майданчиках 

ОРСП (т, грн.). 

 

100%
О

О
О

В

А

АВ
,                                        (2.21) 

 

де ОАВ
– питома вага продукції, ціна на яку формується шляхом 

проведення аукціонних торгів на ОРСП в загальних обсягах продукції 

плодоовочевого асортименту, яка вироблена на території країни, %, 

ОА
 – обсяг продукції плодоовочевого асортименту, ціна на яку  

сформована шляхом проведення аукціонних торгів на ОРСП (т, грн.), 

ОВ
 – обсяг вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка вироблена на території країни (т, грн.). 

 

                                         100%
О

О
О

ВР

А

АВР
,                                      (2.22) 

 

де ОАВР – питома вага продукції, ціна на яку формується шляхом 

проведення аукціонних торгів на ОРСП  в загальних обсягах продукції 

плодоовочевого асортименту, яка вироблена на території, яка належить до 

території “радіусу впливу ОРСП”, %, 

ОА
 – обсяг продукції плодоовочевого асортименту, ціна на яку 

сформована шляхом проведення аукціонних торгів на ОРСП (т, грн.), 

ОВР
 – обсяг вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка вироблена на території, яка належить до 

території “радіусу впливу ОРСП” (т, грн.). 
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П’ята група показників дозволяє встановити ступінь впливу 

результатів функціонування ОРСП на процес формування оптових партій 

вітчизняної плодоовочевої продукції на ОРСП та на процес їх виведення на 

зовнішні ринки за сприяння ОРСП (2.23, 2.24, 2.25): 

 

100%
О

О
О

Р

ЗР

ЗРР
,                                      (2.23)  

 

де ОЗРР
 – питома вага продукції, яка виведена на зовнішні ринки 

шляхом формування оптових партій на торговельних майданчиках ОРСП, в 

загальних обсягах реалізації плодоовочевої продукції на ОРСП, %, 

ОЗР
 – обсяг продукції плодоовочевого асортименту, яка виведена на 

зовнішні ринки шляхом формування оптових партій на торговельних 

майданчиках ОРСП (т, грн.), 

ОР
– обсяг сільськогосподарської продукції плодоовочевого 

асортименту, яка реалізована на торговельних майданчиках ОРСП (т, грн.) 
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О
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ЗР
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,                                        (2.24) 

 

де ОЗРВ
 – питома вага продукції плодоовочевого асортименту, яка 

виведена на зовнішні ринки шляхом формування оптових партій на 

торговельних майданчиках ОРСП, в загальних обсягах виробництва 

продукції плодоовочевого асортименту в країні, %,  

ОЗР
 – обсяг продукції плодоовочевого асортименту, яка виведена на  

зовнішні ринки шляхом формування оптових партій на торговельних 

майданчиках ОРСП (т, грн.), 

ОВ  – обсяг вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка вироблена на території країни (т, грн.). 
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де ОЗРВР – питома вага продукції плодоовочевого асортименту, яка 

виведена на  закрдонін ринки  шляхом формування оптових партій на ОРСП, 

в загальних обсягах виробництва продукції плодоовочевого асортименту на 

території, яка належить до “радіусу впливу ОРСП, %,  

ОЗР
 – обсяг продукції плодоовочевого асортименту, яка виведена на 

закордонін ринки шляхом формування оптових партій на торговельних 

майданчика ОРСП (т, грн.), 

ОВР
 – обсяг вітчизняної сільськогосподарської продукції 

плодоовочевого асортименту, яка вироблена на території “радіусу впливу 

ОРСП” (т, грн.). 

За відсутності ситеми збору інформації ми можемо розрахувати лише 

деякі показники. ОРСП “Шувар”, як зазначалось вище, відкрито найпершим 

в Україні. У ринка найбільший обсяг реалізованої продукції на 1 га  загальної 

площі та на 1 м
2
 площі забудови (табл. Ч.1). Найменші обсяги реалізації у 

ОРСП “Азовський” на 1 га загальної площі та на 1 м
2
 площі забудови, що 

пов’язано з порівняно нетривалими страми експлуатації об’єкту. 

Станом на 10 квітня 2014 р. всі ОРСП в Україні реалізували в 

середньому 39,26 кг сільськогосподарської продукції на одну особу 

наростаючим підсумком з початку введення в експлуатацію.  

ОРСП “Шувар” введено в експлуатацію першим, отже кількість 

покупців та продавців на 1 га та на 1 м
2
  у нього найбільша (табл. Ч.2, табл. 

Ч.3). Найменша кількість покупців на 1 га або на 1 м
2
 у ОРСП “Азовський”. 

Також, найменша кількість продавців на 1 га у ОРСП “Господар”, а на 1 м
2
 у 

ОРСП “Азовський”. 

Запропонованим показникам ефективності притаманний універсальний 

характер, вони можуть застосовуватись з метою оцінки ефективності ОРСП 

як в середині країни, так і  за кордоном. В той же час, отримання об’єктивної 

інформації щодо ефективності ОРСП шляхом розрахунку запропонованих 

показників потребує систематичного збору та обробки інформації. Тому, 

важливо створити на ОРСП спеціальні департаменти, розробити та 
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впровадити методологію збору необхідних даних, форми звітної 

документації, програмне забезпечення. Поки що, на функціонуючих ОРСП в 

країні, як зазначалось, систематичний збір та обробка інформації щодо 

результатів їх функціонування не проводяться.  У зв’язку з чим пропонується 

розширити перелік форм державного статистичного спостереження формою 

”Оптові ринки сільськогосподарської продукції” (1 ОРСП – річна, 2 ОРСП – 

квартальна).  

Отже, питання розбудови інфраструктури агарного ринку не можна 

вважати остаточно розв’язаним, внутрішній ринок сьогодні, як і декілька 

років тому здебільшого контролюється посередницькими структурами. 

Ефективність функціонування введених в експлуатацію ОРСП низька, в 

першу чергу у зв’язку з фактами недостатньої завантаженості торговельних 

площ, відсутністю необхідної кількості оптових покупців на їх торговельних 

майданчиках, присутністю значної кількості посередницьких структур, 

масовим розповсюдженням явища роздрібної торгівлі, порівняно низьким 

ступенем впливу ОРСП на амплітуду коливань роздрібних цін. Розбудова 

ОРСП в Україні відбувається доволі хаотично, без затвердженого 

генерального плану забудови всієї території країни, з визначеними для 

кожного регіону чи області типами оптових ринків. Фінансовий стан трьох з 

чотирьох ОРСП, функціонуючих в Україні, незадовільний. Проте, оцінювати 

результативність функціонування ОРСП виключно з точки зору фінансової 

ефективності недостатньо. Важливою є не тільки економічна, а і соціальна 

значимість ОРСП. Формулювання цілей функціонування оптових ринків 

надала змогу запропонувати критерії та показники ефективності, розрахунок 

яких надасть всебічне уявлення про результативність їх роботи. 

Запропонованим вище показникам притаманний універсальний характер, 

вони можуть використовуватись з метою оцінки ефективності ОРСП як в 

середині країни, так і  за кордоном. 
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2. 3. Державне регулювання розбудови та функціонування оптових 

ринків сільськогосподарської продукції   

 

Інфраструктурне забезпечення відіграє значну роль в політиці 

державної підтримки АПК [105]. До методів інфраструктурного забезпечення 

відносять: прийняття обґрунтованих нормативних актів щодо створення 

інфраструктури, що працює в інтересах підвищення стійкості 

функціонування АПК; створення маркетингової системи обслуговування; 

системи оптових і роздрібних ринків; системи товарних бірж, ярмарків, 

опціонів і т. д.; системи земельних, інвестиційних, кооперативних банків 

[32]. 

Системи інфраструктури, енергосистеми, транспортні системи, 

комунікації, аеропорти, авіаційні компанії, державну власність у сфері 

освіти, національної культури (пам’ятники, заповідники, національні музеї, 

бібліотеки і т. д.)  відносять до некомерційного сектору державної власності, 

в якому з погляду рентабельності ефективність нижча, ніж у приватному [2]. 

Проте, такі об’єкти необхідні соціуму в цілому, що пов’язано з  існуванням 

інтересів всього суспільства, які не можуть бути зведені до інтересів окремих 

індивідуумів. В цьому випадку держава стає важливим суб’єктом у 

вирішенні питання надання тих суспільних благ, задоволення яких бізнес 

взяти на себе не може. Як правило, ОРСП, власником яких є держава 

частково або повністю, розглядаються як некомерційні інфраструктурні 

об’єкти, основною метою функціонування яких не є отримання прибутку і 

дивідендів. Основною метою діяльності останніх є  підтримка середовища 

вільного ринку для організації прозорих оптових торгів на шляху просування  

сільськогосподарської продукції від виробника до споживача. 

Функціонування таких об’єктів як зазначалось, вимагає ґрунтовного і 

послідовного державного втручання в процеси їх створення і розвитку, що 

обумовлено специфічною природою та ринковою місією. Більшість з таких 

об’єктів вже на початкових етапах розвитку потребують значних капітальних 
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інвестиції, їм також притаманні порівняно більш довгі строки окупності, 

часом низький рівень або повна відсутність прибутку в результаті 

господарської діяльності, що в свою чергу викликає потребу в додатковому 

фінансуванні з бюджетів різних рівнів. Незважаючи на низьку ефективність з 

комерційної точки зору, послуги, які надаються підприємствами 

інфраструктури, зокрема ОРСП, необхідні для підтримки як виробників, так і  

споживачів сільськогосподарської продукції, що є важливим аспектом 

підтримки соціальної стабільності. Завдання і функції, які покликані 

вирішувати такі об’єкти в результаті функціонування, зосереджені не стільки 

в комерційній, скільки в соціальній площині. Отже, створення 

інфраструктури, в тому числі, оптових і роздрібних ринків є однією з 

основних функцій держави у здійсненні державного регулювання стійкого 

відтворення в АПК [32]. Місія держави при розбудові оптових ринків полягає 

у створенні і підтримці мікроклімату вільного ринку та вільної конкуренції, 

створенні центрів підвищеної концентрації попиту і пропозиції на 

сільськогосподарську продукцію з метою виявлення реальної ринкової ціни. 

При визначенні напрямів, моделей та інструментів державного регулювання 

ОРСП слід враховувати той факт, що такі об’єкти для пострадянських країн 

нові, досвід їх державного регулювання відсутній. Розробка стратегії 

державного регулювання ОРСП вимагає чіткого визначення кінцевих цілей, 

пріоритетів та етапів. Актуальність дослідження державного регулювання і 

підтримки розвитку зростає у світлі серйозної конкуренції з боку роздрібних 

мереж, якої зазнали ОРСП  в останні десятиріччя практично у всіх країнах 

[40].   

Проведений аналіз процесу розбудови та оцінка ефективності роботи 

ОРСП виявили цілу низку недоліків в їх роботі, які не могли не позначитись 

на фінансових результатах. Усунення виявлених проблем в свою чергу не 

може бути  автоматично здійснено виключно механізмами вільного ринку, а 

вимагає посилення державного втручання в процес розбудови та 

функціонування ОРСП. Наведений вище аналіз світового досвіду розбудови 
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та функціонування  цих об’єктів розкриває сутність державного втручання. 

Потреба останнього пояснюється тим, що ОРСП є масштабними об’єктом  

маркетингової інфраструктури аграрного ринку. Основна мета державного 

регулювання – забезпечення виконання важливої функції – створення умов 

для підтримки прозорого просування сільськогосподарської продукції від 

виробника до споживача без демпінгування цін. 

Удосконалення організаційно – економічного механізму 

інфраструктурного забезпечення збуту сільськогосподарської продукції 

знаходиться в площині основних пріоритетів державної агарної політики, 

проте ефективність державних заходів залишається низькою. Стратегією 

сталого розвитку України 2020 заплановані 62 реформи, зокрема реформа 

сільського господарства та рибальства [170].  

Основу державного регулювання процесу розвитку ОРСП закладено в 

1999 р. з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України “Про оптові 

продовольчі ринки” [133]. У листопаді 2008 року Кабінетом міністрів 

України схвалено Концепцію Державної цільової програми створення 

оптових ринків сільськогосподарської продукції [157]. Насамперед у 

Концепції визначена проблема, яку покликана вирішити Державна цільова 

програма створення ОРСП. Суть проблеми полягає в недосконалості мережі 

збуту сільськогосподарської продукції в країні, яка викликає ряд проблем, 

зокрема: нестабільну цінову ситуацію, неефективне використання 

матеріально-технічних ресурсів і т. д. Мета державної програми – розробка і 

впровадження ефективного механізму реалізації сільськогосподарської 

продукції, забезпечення доступу підприємств та господарств населення, які 

виробляють  трудомісткі види сільськогосподарської продукції, на оптові 

ринки. У документі охарактеризована актуальність проблеми збуту 

сільськогосподарської продукції для України, проведено аналіз причин 

виникнення проблеми, запропоновані методи її вирішення. Серед причин 

виникнення проблеми зокрема зазначено: порушення зв’язків між 

товаровиробниками і споживачами, недосконалість мережі збуту 
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сільськогосподарської продукції і т. д. У Концепції також проаналізовано 

перешкоди, які значно уповільнюють процес розвитку оптових ринків в 

країні. Документ пропонує три можливих варіанти вирішення проблеми: 

перший – надання державної підтримки, другий – фінансування за рахунок 

коштів державного та місцевого бюджетів, третій – залучення інвестицій. У 

наслідку, практичний досвід будівництва і функціонування ОРСП в Україні, 

як вже зазначалось, виявив той факт, що процес розвитку ОРСП в Україні 

відбувається шляхом залучення двох джерел фінансування: приватний 

капітал і кошти державного бюджету. Як зазначалось, громади населених 

пунктів та їх місцеві бюджети не приймають фінансової участі у розвитку 

ОРСП, що пов’язано з відсутністю відповідних ресурсів. Затвердження в 

червні 2009 р. Кабінетом Міністрів України Державної цільової програми 

створення оптових ринків сільськогосподарської продукції [132], заклало 

основи державного планування розвитку ОРСП. У перше з часів переходу до 

ринкової економіки, на державному рівні в Україні був узятий курс на 

розвиток мережі ОРСП. Серед основних завдань Програми зокрема 

зазначено: розробка проектів нормативно – правових актів з питань 

діяльності ОРСП, створення мережі ОРСП, сприяння створенню об'єднання 

оптових ринків та їх подальшої організації в міжнародні організації 

оптовиків. Програмою було заплановано створення 25 ОРСП протягом 5 

років (за період з 2009 по 2013 рр.). Обсяг коштів, необхідний для виконання 

програми – 4 млрд грн., в т. ч. 1 млрд 200 млн гривень планувалося 

компенсувати за рахунок коштів державного бюджету. З червня 2011 р. 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про скорочення 

кількості та укрупнення державних цільових програма” програма створення 

ОРСП втратила чинність [130].  

Протягом трьох років загальна сума інвестицій в будівництво ОРСП 

склала трохи більше 1 млрд грн., з яких 284,4 млн грн. компенсовано за 

рахунок коштів державного бюджету (табл. Ш.1). Ринкам Столичний, 

Господар, Шувар компенсовано державою в середньому 33,61% коштів, 
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витрачених на розбудову. Менше всього компенсовано таким ринкам як 

Азовський та Січовий.  При цьому, як зазначалось вище, законодавча норма 

щодо виділення бюджетних коштів на безповоротній основі унеможливила 

набуття державою права власності на частку в капіталі товариства-власника 

ОРСП. В середньому державою компенсовано приватним власникам ОРСП 

майже 28% коштів, вкладених в розбудову (див. табл. Ш.1).  

Усі ОРСП в Україні, як  було зауважено, створені у формі товариств з 

обмеженою відповідальністю, отже, органи державного фінансового 

контролю позбавлені юридичних підстав проводити їх планові та 

позапланові перевірки. Вищезазначене підвищує імовірність зловживань з 

бюджетними коштами, виділеними на розбудову ринків. Крім того, в Україні 

й громадськість позбавлена інформації щодо напрямів та ефективності 

використання таких коштів.   

ОРСП помилково розглядати як класичні комерційні об’єкти. Основна 

мета функціонування таких об’єктів полягає не в отримання прибутку, а в 

задоволенні потреби сільськогосподарських виробників та оптових покупців 

в функціонуванні прозорих маркетингових каналів реалізації 

сільськогосподарської продукції, задоволенні потреб не тільки економічних 

агентів, а й всього соціуму. Отже, ОРСП – об’єкт інфраструктури аграрного 

ринку, який пропонує споживачам суспільно необхідні послуги, а саме: право 

безперешкодного вільного доступу виробників та оптових покупців 

сільськогосподарської продукції до місця, на якому в певний момент в 

просторі і часі, під впливом ринкових механізмів попиту і пропозиції, 

формується реальна ціна на сільськогосподарську продукцію вітчизняного 

виробництва. ОРСП виконують  не тільки важливі економічні функції, як 

зазначалось раніше. Вони виконують також і важливі соціальні функції. 

Економічні та соціальні функції таких об’єктів тісно взаємопов’язані: 

збільшення прибутків вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників 

(особливо дрібних та середніх) шляхом надання доступу до прозорих 

маркетингових каналів реалізації сільськогосподарської продукції; створення 
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додаткових робочих місць; зменшення соціальної напруги в сільській 

місцевості; згладжування цінових коливань на сільськогосподарську 

продукцію протягом року; стабілізація цін на продовольчому ринку країни; 

виявлення рівноважної ціни на сільськогосподарську продукцію під впливом 

попиту та пропозиції; насичення ринку вітчизняною сільськогосподарською 

продукцію; збільшення споживання населенням якісної 

сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва; підвищення 

безпеки та якості харчових продуктів; зменшенні рівня захворюваності 

населення; пропаганда здорового способу життя та здорового харчування;  

збільшення тривалості життя населення; зниження рівня смертності; 

формування оптових партій сільськогосподарської продукції виробників; 

сприяння просуванню вітчизняної сільськогосподарської продукції на 

міжнародні ринки; зміцнення продовольчої безпеки держави. Регулювання 

життєдіяльності соціально важливих інфраструктурних об’єктів, якими є 

ОРСП, не може знаходитись в компетенції виключно приватного капіталу. 

Високий ступіть впливу результатів діяльності ОРСП на весь соціум 

потребує детальної розробки ефективних форм державного регулювання. 

Приєднуємось до думки Шпикуляка О. Г. який вважає, що ефективність 

державного втручання залежить від ступеня розробки методів, механізмів та 

інструментів [181, с. 262]. Пропонується п’ять форм державного регулювння 

регулювання та шляхи їх реалізації у розбудові та функціонуванні ОРСП  

(табл. Ш. 2). 

Сформульований вище методичний підіхід надав змогу розробити 

також відносні показники оцінки ступеня фінансової участі держави, 

територіальних громад, виробників сільськогосподарської продукції та їх 

кооперативних об’єднань у розбудові ОРСП:  

100%
ВВП

О
К

ДФП

ПВВП
,                                            (2.35) 

де КПВВП
 – питома вага обсягу фінансової підтримки, виділеної з 

державного бюджету на розбудову всіх ОРСП в країні, у ВВП країни, %,  
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ОДФП
– обсяг державної фінансової підтримки, виділеної з державного 

бюджету на розбудову всіх ОРСП в країні (млн грн.), 

ВВП  – ВВП країни (млн грн.).   

100%
Н

О
К

к

ДФП

ПНК
,                                             (2.36) 

де КПНК
 – обсяг фінансової підтримки, виділеної з державного бюджету 

на розбудову всіх ОРСП в країні, яка припадає на одного громадянина країни 

грн,  

ОДФП
– обсяг фінансової підтримки, виділеної з державного бюджету на 

розбудову всіх ОРСП в країні (млн грн.), 

НК
– населення країни (осіб). 

100%
Б

О
К

І

ДФП

ОРСПІ
,                                         (2.37) 

де КОРСПІ
 – питома вага обсягу фінансової підтримки, виділеної з 

державного бюджету на розбудову всіх ОРСП в країні, у загальних обсягах 

бюджетного фінансування розвитку інфраструктури аграрного ринку, %, 

ОДФП
– обсяг фінансової підтримки, виділеної з державного бюджету на 

розбудову всіх ОРСП в країні (млн грн.), 

БІ
–  загальний обсяг фінансування з державного бюджету, виділеного 

на розбудову  інфраструктури аграрного ринку (млн грн.).  

n

1i
S

К
О

ОРСП

ДФП

SДП
,                                             (2.38) 

де К SДП
– обсяг фінансової підтримки, виділеної з державного бюджету 

на розбудову всіх ОРСП в країні, який припадає на один га (або на 1 м
2
 площі 

забудови) площі всіх ОРСП в країні (грн.), 

ОДФП
– обсяг фінансової підтримки, виділеної з державного бюджету на 

розбудову всіх ОРСП в країні (млн грн.), 
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n

i
ОРСП

1
S – загальна площа всіх ОРСП в країні (загальна або площа 

забудови всіх ОРСП в країні) (га або м
2
). 

S

О
К

ОРСП

ДОРСП

ДS
,                                                (2.39)                                                                                     

КДS
– обсяг фінансової підтримки, який припадає на один га або на 1 м

2
 

площі одного ОРСП (грн.), 

ОДОРСП
– обсяг фінансової підтримки, виділеної з державного бюджету на 

розбудову  одного ОРСП в країні (млн грн.), 

SОРСП
 –  площа  одного ОРСП  (загальна або площа забудови ) (га або 

м
2
). 

100%
В

О
К

Б

Д

ДПВБ
,                                            (2.40) 

де КДПВБ
– питома вага державної фінансової підтримки, виділеної на 

розбудову одного ОРСП в загальній вартості його будівництва, %, 

ОД
– обсяг фінансової підтримки, виділеної з державного бюджету на 

розбудову одного ОРСП (млн грн.), 

ВБ
 –  загальна вартість будівництва ОРСП (млн грн.).  

100%
В

О
К

Б

ДМГ

ДМГВБ
,                                         (2.41) 

де КДМГВБ
– питома вага фінансової підтримки територіальної громади 

(громади населеного пункту, на земельній ділянці якої розташований ОРСП), 

виділеної на розбудову певного ОРСП з бюджету відповідного рівня, в 

загальній вартості будівництва об’єкту, %,  

ОДМГ
– обсяг фінансової підтримки територіальної громади (громади 

населеного пункту, на земельній ділянці якої розташований ОРСП), виділеної 

на розбудову певного ОРСП з бюджету відповідного рівня (млн грн.), 

ВБ
 –  загальна вартість будівництва певного ОРСП  (млн грн.). 
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100%
В

О
К

Б

КОВ

КОВВБ
,                                          (2.42) 

де ККОВВБ
 – питома вага фінансових інвестицій виробників 

сільськогосподарської продукції та їх кооперативних об’єднань, вкладених у 

розбудову певного ОРСП в загальній вартості будівництва об’єкту, %,  

ОКОВ
– обсяг фінансових інвестицій виробників сільськогосподарської 

продукції та їх кооперативних об’єднань, вкладених у розбудову певного 

ОРСП протягом року або періоду, який досліджується (млн грн.), 

ВБ
 – загальна вартість будівництва певного  ОРСП,  (млн грн.).  

100%
К

О
К

Б

ДКК

ДККБ
,                                         (2.43) 

де КДККБ
– питома вага державної компенсації основної суми кредиту у 

загальному обсязі кредитних ресурсів, залучених певним ОРСП для 

розбудови та розвитку, %, 

ОДКК
– обсяг державної компенсації основної суми кредиту, залученої  

певним ОРСП для розбудови та розвитку  (млн грн.), 

КБ
 – загальний обсяг банківських кредитних ресурсів, залучених 

певним ОРСП для розбудови та розвитку, (млн грн.)     

100%
В

О
К

К

БВК
ДКВ ,                                            (2.44) 

де КДКВ – питома вага компенсації державою банківських відсотків у 

загальному обсязі відсотків по кредитам, які надані певному ОРСП, %,  

ОБВК
– обсяг банківських відсотків, компенсованих державою по 

кредитам, залученим певним ОРСП для розбудови та розвитку (млн грн.), 

ВК
 – обсяг банківських відсотків по кредитам, залученим певним 

ОРСП для розбудови та розвитку (млн грн.).    

Запропоновані форми державного регулювання розвитку ОРСП, шляхи 

їх реалізації та  показники ефективності державного регулювання таких 

б’єктів надали можливість побудувати комплексний інтегральний показник 
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(2.45) оцінки рівня ефективності державного регулювання розвитку ОРСП в 

країні табл. 2.3:  

3 ПППІ НК3ФЕ2АОП1ДРОРСП mmm ,                              (2.45) 

де ІДРОРСП  – комплексний інтегральний показник оцінки рівня ефективності 

державного регулювання розвитку ОРСП в країні;  

П П П ,, НКФЕАОП
– індекси груп показників, які відображають параметри 

державного регулювання, відповідно, адміністративні й організаційно-

правові, фінансово-економічні та науково-кадрове забезпечення; 

mmm 32,1,
– вагові коефіцієнти впливовості індексів (визначаються 

експертним шляхом).  

Таблиця 2.3 

Вихідні дані для побудови та розрахунку комплексного інтегрального 

показника оцінки рівня ефективності державного регулювання розвитку 

ОРСП в країні 

 

№ Показник 

1. Індекс  рівня  адміністративного та організаційно-правового 

забезпечення розвитку ОРСП – ПАОП  

1.1. Кількість моніторингових центрів з фіксації результатів діяльності 

(в т. ч.  з фіксації динаміки оптових цін та обсягів реалізованої 

продукції) в системі ОРСП, відкритих Міністерством аграрної 

політики та продовольства на території ОРСП.   

1.2. Якість пропозицій підготовлених та внесених на розгляд 

Міністерством аграрної політики та продовольства до Верховної 

ради, Кабінету міністрів щодо удосконалення законодавчого поля в  

галузі регламентації роботи та розвитку ОРСП (експертна бальна 

оцінка). 

1.3. Результативність виконання державних цільових програм з 

розбудові та розвитку ОРСП (питома вага виконаних робіт до 

запланованого в програмах), %.   
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Продовження табл. 2.3 

1.4. Кількість зустрічей, круглих столів, семінарів, навчальних поїздок, 

організованих та проведених Міністерством аграрної політики та 

продовольства щодо популяризації роботи ОРСП (в т. ч.  щодо 

роз’яснення переваг реалізації продукції на торгівельних 

майданчиках останніх серед виробників сільськогосподарської 

продукції та їх кооперативних об’єднань).  

1.5. Частка контрольно-наглядових функцій органів державної влади, 

переданих до саморегулівних організацій ОРСП, %. 

2. Індекс  рівня державної фінансово-кредитної підтримки розвитку 

ОРСП – ПФК
 

2.1. Питома вага державної власності в акціонерному (або статутному) 

капіталі всіх ОРСП в країні, %. 

2.2. К ПВВП  – питома вага обсягу фінансової підтримки, виділеної з 

державного бюджету на розбудову всіх ОРСП в країні, у загальній 

сумі бюджетної державної підтримки, спрямованої на розвиток 

сільського господарства, %. 

2.3. К ПНК
 –обсяг фінансової підтримки, виділеної з державного бюджету 

на розбудову всіх ОРСП в країні, яка припадає на 100 тис. громадян, 

грн. 

2.4. КОРСПІ  – питома вага обсягу фінансової підтримки, виділеної з 

державного бюджету на розбудову всіх ОРСП в країні, у загальних 

обсягах бюджетного фінансування розвитку інфраструктури 

аграрного ринку, %. 

2.5. К ДП S – обсяг фінансової підтримки, виділеної з державного бюджету 

на розбудову всіх ОРСП в країні, який припадає на один га площі 

(або на 1 м
2 
площі забудови) всіх ОРСП в країні, грн. 

2.6. К ДККБ– питома вага державної компенсації основної суми кредиту у 

загальному обсязі кредитних ресурсів,  які залучені  всіма ОРСП в 

країні для розбудови та розвитку, %. 

2.7. К ДКВ– питома вага компенсації державою банківських відсотків у 

загальному обсязі відсотків по кредитам, які надані всім ОРСП в 

країні для розбудови та розвитку, %.  

3. Індекс рівня наукового та кадрового забезпечення розвитку ОРСП в 

країні – П НК
 

3.1. Кількість науково-дослідних установ, які займаються науковими 

розробками в галузі розвитку ОРСП. 

3.2. Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, з’їздів, 

симпозіумів, круглих столів з проблематики роботи ОРСП.  

3.3. Кількість наукових розробок, замовлених державою з проблематики 

розбудови та розвитку ОРСП у науково-дослідних установах, 

університетах. 
 



 

 

126 

 1
2

6
 

Продовження табл. 2.3 

3.4. Якість програм з підвищення кваліфікації спеціалістів – працівників 

ОРСП ( експертна оцінка).  

3.5. Рівень середньомісячної заробітної плати працівників (персоналу) 

ОРСП відносно середньої заробітної плати в Україні, %. 

3.6. Чисельність працівників з вищою освітою, які працюють на ОРСП 

до загальною чисельності працюючих на ОРСП.  
Джерело: розроблено автором. 

 

Найбільш капіталомісткими в Україні з точки зору інвестицій на 1 га  

за результатами проведених розрахунків є: ОРСП “Азовський” – 25,8 млн 

грн. та “Шувар” – 14,7 млн грн. У цих об’єктів також найбільші інвестиції на 

1 м
2
 площі забудови – 14,2  та 8,3 тис. грн. відповідно (табл. П.1). В 

середньому в Україні на 1 га ринку витрачено 47 млн грн. інвестицій, на   1м
2
 

– 37 тис. грн. 

ОРСП “Шувар” та ОРСП “Азовський” отримали найсуттєвіші обсяги 

компенсацій з державного бюджету на 1 га площі – майже 5 та 3 млн грн. 

відповідно. Водночас, у розрахунку на 1 м
2 

найбільші обсяги у компенсації з 

державного бюджету у ОРСП “Шувар” та ОРСП “Столичний” (табл. П.2). В 

середньому на 1 га компенсовано майже 10 млн грн, на 1 м
2
 – 9,3 тис. грн. 

Отже, процесу компенсації частини вартості будівництва ОРСП з державного 

бюджету притаманна певна диспропорційність.   

Нормативне-правове забезпечення є однією з базових форм державного 

регулювання функціонування ОРСП. Потребує суттєвих змін та 

доопрацювань, Закон України “Про оптові ринки сільськогосподарської 

продукції”, зокрема в частині законодавчого затвердження критеріїв, 

відповідно до яких об’єкт інфраструктури відноситься до категорії ОРСП. 

Пропонуємо наступні критерії: організаційно-правова форма товариства-

власника ОРСП – державне підприємство, акціонерне товариство, 

кооператив, комунальне підприємство; проведення виключно оптових 

операцій купівлі-продажу; обов’язкова організація і проведення аукціонних 

торгів оптовими партіями; контрольний пакет акцій товариства-власника 

ОРСП (у випадку створення ринку у формі акціонерного товариства) 
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належить державі та/або територіальним громадам, збутовим кооперативам; 

проведення суцільної реєстрації операцій-купівлі продажу; постійний 

щоденний моніторинг динаміки обсягів реалізованої продукції та динаміки 

цін; формування пільгових тарифних ставок на послуги цих об’єктів для 

вітчизняних дрібних, середніх виробників та кооперативів. Тільки об’єкти, 

які відповідають запропонованим  критеріям, можуть претендувати на право 

отримання ліцензії на проведення діяльності у формі “оптовий ринок 

сільськогосподарської продукції” та на право отримання фінансування з 

державного бюджету на розбудову. Оптовим ринкам, які відповідають 

зазначеним вище критеріям на час “становлення” (6-7 років) доцільно надати  

статус неприбуткових організацій або звільнити від сплати основних 

податків та зборів протягом певного періоду.  

На сьогодні, залишається незрозумілим, якими саме критеріями 

користується комісія при Міністерстві аграрної політики та продовольства 

при прийнятті рішення щодо надання об’єкту статусу “оптового ринку 

сільськогосподарської продукції”. Набуття такого статусу, відповідно до 

законодавства, надає право юридичній особі на отримання фінансової 

підтримки на розбудову ОРСП з державного бюджету. Кошти виділяються на 

безповоротній основі. За даними Міністерства аграрної політики та 

продовольства, як вже зазначалось, на початок квітня 2014 р. на розбудову 

ОРСП з державного бюджету виділено 284 млн грн. На нашу думку, 

необхідно законодавчо закріпити набуття державою права власності на 

частку в статутному капіталі юридичної особи – власника ОРСП, у 

відповідності до суми виділених бюджетних коштів. Така законодавча норма 

надасть у розпорядження держави дієві механізми управління ОРСП.  

Об’єкти, які отримали статус “оптового ринку сільськогосподарської 

продукції”, доцільно зобов’язати проходити переатестацію один раз на три 

роки. Переатестацію може проводити спеціально створена комісія при 

Міністерстві аграрної політики та продовольства з залученням представників 

асоціацій сільськогосподарських виробників, громадських організацій. У 
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випадку не відповідності критеріям, запропонованим вище, об’єкт може бути 

позбавлений статусу ОРСП. Практика позбавлення ОРСП статусу “ринку 

загальнонаціонального значення” діє багато десятиріч у Франції. Наприклад, 

у Вільнев-Сюр-Ло (1978 р.), Монтобані (1991 р.), Німі (1992 р.) 

законодавчими актами вилучено ОРСП з категорії ринків 

“загальнонаціонального значення”. Підстави та механізми позбавлення 

об’єкта статусу “ринку загальнонаціонального значення” закріплено в 

законодавчому полі Франції.  

ОРСП в першу чергу є об’єктами підвищеного ступеня соціального 

значення. Тарифна політика щодо вартості оренди як тимчасових, так і 

стаціонарних торгових місць потребує узгодження з органом виконавчої 

вдали, в територіальному підпорядкуванні якого знаходиться ОРСП. Така 

практика існує на оптових ринках Іспанії. Тарифи ОРСП “Меркамадрид”, 

розташованого в столиці Іспанії – Мадриді, затверджує муніципалітет 

Мадриду. На початковому етапі розбудови ОРСП, особливо в період  

становлення, який триватиме протягом декількох років, плата за оренду 

торгових місць та торгових площ може носити символічний характер і в 

основному покривати витрати ринку на заробітну плату персоналу, охорону, 

прибирання приміщень і території, заходи з дезінфекції, косметичний 

ремонт, комунальні послуги і т. д. З метою зменшення витрат ринку, тарифи 

за комунальні послуги, які сплачує ОРСП протягом перших 2-3 років 

становлення, доцільно встановити на порівняно невисокому рівні.   

Особливої актуальності питання поглиблення державного регулювання 

ОРСП набуває у світлі імплементації Угоди про зону вільної торгівлі України 

та Європейського Союзу, що в свою чергу загострює необхідність 

прискорення виведення вітчизняної сільськогосподарської продукції на 

ринок ЄС [119, с. 17; 131]. Значні потенційні можливості по виведенню 

вітчизняної продукції на зовнішні ринки знаходяться в розпорядженні 

оптових ринків сільськогосподарської продукції (ОРСП). Країни 

Європейського союзу висувають високі вимоги до якості 
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сільськогосподарської продукції, яка ввозиться на їх ринок [117]. Виконання 

всіх вимог потребує від вітчизняних виробників залучення значних обігових 

коштів. Дрібним та середнім виробники важко сформувати великотоварні 

партії однотипної продукції на експорт. Також, ці категорії виробників, в 

переважній більшості, самостійно не в змозі забезпечити калібрування та 

фасування продукції. Крім того, для доставки партій продукції на 

європейський ринок виробник повинен мати у власності принаймні один 

великотоннажний транспортний засіб або орендувати його. Поставки до 

країни – члена європейського союзу здійснюються відповідно до 

затверджених квот. Також, мережі роздрібної торгівлі в країнах ЄС 

працюють з відстрочкою платежу за поставлену продукцію. Строк такої 

відстрочки складає як правило 60 днів. Більшість товаровиробників не 

задовольняють такі умови, у зв’язку з відсутністю у них достатніх обсягів 

обігових коштів. Поставка партії сільськогосподарської продукції 

вітчизняним виробником на європейський ринок вимагає оформлення цілої 

низки документів, що потребує додаткових витрат часу та фінансових витрат. 

На практиці, всі перелічені вимоги здатні виконати лише великі 

сільськогосподарські підприємства, в розпорядженні яких знаходяться значні 

обігові кошти, зокрема агрохолдинги.   

  У вирішенні проблеми виходу вітчизняної продукції дрібних та 

середніх виробників на ринок Європейського союзу великі потенційні 

можливості знаходяться у розпорядженні ОРСП. Перші спроби допомогти 

вітчизняним товаровиробникам у формуванні великотоварних партій та 

експорті сільськогосподарської продукції зроблені на ОРСП “Шувар” (м. 

Львів). ОРСП “Шувар” має одну суттєву перевагу серед інших ОРСП в 

Україні – географічне розташування поблизу з кордонами країн-членів 

Європейського союзу. Ринок надає послуги з фасування продукції. З цією 

метою на ОРСП обладнано фасувальний цех, в якому встановлено сучасну 

голландську лінію первинної підготовки продукції, яка здатна упакувати до 2 

т продукції на годину. Лінія дозволяє проводити миття продукції, суху 
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очистку, відбір та інспекцію, калібрування, фасування (сітка-мішок, сітка-

рукав, поліетиленовий пакет). Фасувальний цех також надає послуги з 

передпродажної підготовки продукції (дільниця очистки): очищення 

картоплі, моркви, буряка, цибулі; фасування; вакуумне упакування. На ринку 

встановлені сучасні холодильні камери, які дозволяють значно подовжити 

строк зберігання плодоовочевої продукції. Проте більшість дрібних 

товаровиробників не в змозі самотужки доставляти продукцію на ОРСП у 

зв’язку з відсутністю власного великотоннажного транспорту, а також у 

зв’язку зі значними витратами часу на транспортування. Особливо це 

проблематично у сезон масового дозрівання овочів та фруктів, коли 

виробники вимушені більшість свого часу проводити на місці виробництва. 

ОРСП “Шувар”, як і інші ОРСП, не надає виробникам послуги з доставки 

продукції з поля на ринок. Ця робота здійснюється транспортом виробника 

або орендованим транспортом. Основна вимога ОРСП до виробників – 

поставка на ринок однорідної партії якісної плодоовочевої продукції, 

придатної до тривалого транспортування та зберігання. Більшість дрібних та 

середніх товаровиробників не в змозі сформувати товарну партію продукції 

на експорт. Також не всі сорти овочів та фруктів однаково добре піддаються 

обробці, зберіганню та транспортуванню на великі відстані. Наприклад, 

товарні партії моркви тривалого транспортування та зберігання як правило 

формуються на ОРСП “Шувар” з таких сортів, як дордонь або нантська. З 

метою формування товарної партії ОРСП “Шувар” закуповує продукцію 

обсягом не менше 10-20 т. Після калібрування, сортування та пакування ціна 

1 кг овочів дорожчає в середньому  на 1 грн.  

ОРСП “Шувар” зроблені перші кроки по виведенню продукції на 

ринки країн-членів Європейського союзу. На ОРСП сформовано партії 

херсонських кавунів, продукція відкалібрована, запакована та поставлена на 

ОРСП “Броніше” (Польща). Проте, необхідна упаковка для поставок кавунів 

на експорт в Україні не виробляється. ОРСП “Шувар” упаковка для кавунів 

закуповувалась в Угорщині. Упаковка розрахована на 380-400 кг. У Польщі 
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продукція реалізована, проте, зазнає значної конкуренції з боку європейських 

товаровиробників. Зокрема кавуни з Італії складають конкуренцію 

вітчизняним, в першу чергу у  зв’язку з тим, що на ринку “Броніше” 

коштують дешевше, ніж українські. Також, ОРСП “Шувар” у квітні 2013 р. 

зроблена пробна успішна поставка партії картоплі до Узбекістану. 

Поставлено 1 вагон. В поставках вітчизняної продукції зацікавлена Білорусь. 

Білоруських споживачів особливо цікавлять вітчизняні кавуни та дині з 

півдня країни. Наявні потенційні можливості щодо поставок помідорів, 

баклажанів, перцю до Данії. ОРСП “Шувар” вперше в країні розпочав рух по 

наданню вітчизняним виробникам послуг з просування продукції на ринок 

Європейського союзу. Внесок інших трьох ОРСП у виведення вітчизняної 

сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки  поки що незначний.   

Слід відмітити, що кооперативний рух в Україні знаходиться на стадії 

розвитку та не набув масового характеру. Багато кооперативів в країні 

зареєстровано лише на папері та ефективно не працюють. Без об’єднання в 

кооперативи дрібні та середні виробники позбавлені можливості формувати 

товарні партії високоякісної плодоовочевої продукції з підвищеними 

строками зберігання та транспортування. Також, виробники зацікавлені в 

тому, щоб продукція забиралась представниками ОРСП з поля. Розрізнені 

дрібні виробники потребують координації дій з єдиного центру, зокрема 

чітких директив щодо обсягів виробництва тих чи інших сортів 

плодоовочевої продукції. Крім того, виробники та кооперативи позбавлені 

необхідних обсягів обігових коштів, тому не в змозі здійснювати доставки 

продукції з відстрочкою платежу на європейський ринок. В свою чергу 

ОРСП не готові брати на себе функції планування, забезпечувати виробників 

однотипним високоякісним насіннєвим матеріалом та проводити доставку 

партій продукції з поля на ринок для подальшого фасування власним 

автотранспортом. 

Розв’язати окреслене коло проблем можливо шляхом пожвавлення 

кооперативного руху в країні та виведення його на якісно новий рівень. 
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Зокрема, доцільно надати сільськогосподарським кооперативам статус 

виробників в частині реалізації вирощеної продукції. Необхідно створити на 

ОРСП державні департаменти з планування та підготовки експорту 

вітчизняної продукції за кордон. До переліку основних обов’язків державних 

департаментів повинен входити постійний моніторинг ринкової кон’юнктури 

(в тому числі ринку ЄС) та безкоштовне надання маркетингової інформації 

вітчизняним виробникам та їх кооперативним об’єднанням. Найефективніше 

втілити запропоновані рекомендації шляхом розширення функцій держави в 

частині регулювання ОРСП та поглиблення законодавчо-нормативного 

підґрунтя в частині збільшення підконтрольності ОРСП органам державної 

та місцевої влади.   

Забезпечення ОРСП кваліфікованими спеціалістами – одне з завдань 

держави. Отже, Міністерству освіти і науки, Міністерству аграрної політики 

та продовольства, оптовим ринкам доцільно консолідувати зусилля по 

розробці і впровадженню програм підготовки необхідних спеціалістів у 

державних вищих навчальних закладах. 

Проведений аналіз ефективності роботи ОРСП виявив необхідність  

поглиблення державного втручання в процес їх розвитку, зокрема посилення 

регулювання їх роботи. У світлі ратифікації угоди між Європейським 

Союзом та Україною актуальність ефективного функціонування прозорих 

каналів просування сільськогосподарської продукції на європейський ринок 

суттєво зростає. Значні потенційні можливості по виведенню вітчизняної 

продукції на зовнішні ринки знаходяться в розпорядженні ОРСП. На 

практиці, можливості по виведенню вітчизняної сільськогосподарської 

продукції на ринок ЄС оптовими ринками майже не використовуються. 

Низька ефективність роботи, введених в експлуатацію ОРСП, ставить під 

сумнів доцільність витрати значних бюджетних коштів на їх розбудову. 

Державою на законодавчому рівні зроблено перші кроки по активізацію 

процесу розбудови ОРСП. Проте, державним програмам не вистачає 

ґрунтовності та системності, що пов’язано в першу чергу, з відсутністю 
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теоретичного підґрунтя (теоретичного базису) державного регулювання 

розвитку ОРСП. Фактично, державне регулювання діяльності ОРСП в 

Україні носить формальний характер. На теоретичному рівні державному 

регулюванню процесів розбудови та функціонування ОРСП не приділено 

належної уваги як у  закордонній, так і у вітчизняній літературі. У зв’язку з 

чим розроблено та запропоновано форми державного регулювання ОРСП та 

шляхи їх реалізації, які ґрунтуються на принципах системності. Основний 

лейтмотив запропонованого регулювання – не жорсткий адміністративний 

контроль за роботою ОРСП з боку держави та її органів, а створення 

державою сприятливого мікроклімату для еволюційного розвитку ОРСП в 

країні на довготривалу перспективу. З цією метою пропонується розпочати 

процес створення державних департаментів на ОРСП, основними 

напрямками роботи яких повинні стати: посередництво між ОРСП та 

дрібними, середніми сільськогосподарськими товаровиробниками, їх 

кооперативними об’єднаннями; збір та надання маркетингової інформації; 

надання послуг по виведенню вітчизняної продукції дрібних та середніх 

виробників на  експорт. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Протягом останніх років процес розбудови ОРСП в Україні дещо 

активізувався. Статус ОРСП від Міністерства аграрної політики та 

продовольства отримало 14 ринків. Проте ефективність роботи введених в 

експлуатацію ОРСП в Україні низька.  

2. Фінансовий стан ОРСП в Україні є незадовільним. Проведений 

аналіз виявив значну залежність останніх від позичкового капіталу. 

Враховуючи збитковість діяльності трьох з чотирьох ОРСП, введених в 

експлуатацію, така ситуація несе в собі серйозні ризики неможливості 

залучення необхідних фінансових ресурсів для подальшого розвитку.   

3. До основних недоліків роботи всіх функціонуючих в країні ОРСП 

крім незадовільного фінансового стану слід віднести: недостатню 

завантаженості торговельних площ; низький попит на послуги ринків з боку 

оптових покупців в т. ч. роздрібних мереж; високий рівень тарифів, що 

звужує доступ малих та середніх товаровиробників на торговельні 

майданчики ОРСП; масове розповсюдження явища роздрібної торгівлі; 

порівняно низький ступінь впливу ОРСП на амплітуду коливань роздрібних 

цін на вітчизняну сільськогосподарську продукцію; значну питому вагу 

імпортної сільськогосподарської продукції в загальних обсягах реалізації; 

відсутність аукціонних торгів.  

4. Процес створення оптових ринків сільськогосподарської продукції в 

Україні розгортається за вкрай неоднозначним та суперечливим сценарієм. 

Відсутність комплексної програми інфраструктурного забезпечення збуту 

сільськогосподарської продукції, ґрунтовно спланованої програми і плану  

розбудови оптових ринків, а також системно розробленого законодавчого 

поля не лише зумовлюють низьку ефективність роботи вже існуючих 

об’єктів, але й ставлять під сумнів доцільність подальшого розвитку цього 

процесу в існуючих рамках.  
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5. Діючі на території України ОРСП і ті, які знаходяться в процесі 

розбудови, за своєю організаційно-правовою формою – товариства з 

обмеженою відповідальністю, які є абсолютно закритими для громадськості 

комерційними структурами. Тобто філософія, закладена в процес розбудови 

ОРСП в Україні, суперечить базисним принципам функціонування оптових 

ринків в розвинених країнах. 

Уведені в експлуатацію в Україні ОРСП не виконують однієї з 

ключових своїх функцій  створення сучасних майданчиків по виявленню 

ринкових цін на сільськогосподарської продукції дрібних і середніх 

виробників. Внаслідок відсутності системного підходу в розбудові  об’єктів 

інфраструктури аграрного ринку, зокрема ОРСП, на території України не створено 

замкненого ланцюга збуту сільськогосподарської продукції, який включав би в 

себе наступні ланки “виробник – збутовий кооператив виробників 

сільськогосподарської продукції – ОРСП – роздрібна торгівля – споживач”. 

Моніторинг та оцінка ефективності функціонування ОРСП в Україні не 

проводяться. Запропоновано критерії оцінки ефективності функціонування 

оптових ринків. Розроблено абсолютні та відносні показники ефективності їх 

роботи. Порівняння практичного досвіду функціонування ОРСП в Україні і за 

кордоном доводить необхідність більш глибокого регулювання державою 

процесів їх розбудови і функціонування. 

6. Усунення наведених вище недоліків процесу розбудови та 

функціонування ОРСП ставить задачу розробки ефективних механізмів 

державного регулювання. ОРСП, як соціальні об’єкти, потребують 

всеохоплюючого державного контролю, нагляду і координації роботи, що 

має здійснюватися на плановій і системній основі. Нині ж законодавче поле 

сформоване таким чином, що держава фактично позбавлена дієвих 

механізмів впливу на процеси розвитку ОРСП в Україні.  Більшість форм 

державного регулювання діяльності ОРСП та шляхів їх реалізації в Україні 

на теоретичному рівні не розроблені та на практиці не застосовуються.  
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7. Запропоновано напрями удосконалення нормативно-правового, 

інфраструктурного, наукового, кадрового та організаційного забезпечення 

діяльності ОРСП в Україні, основними з яких, є такі: удосконалення діючих 

та прийняття необхідних законодавчих актів; розвиток та розбудова під’їзних 

автошляхів, мереж електро- та водопостачання, на територіях, які межують з 

територією ОРСП; фінансування наукових розробок, в царині розвитку та 

удосконалення роботи ОРСП; організація системи державної підготовки 

фахівців, яких потребують ОРСП; сприяння застосуванню досвіду державно-

приватного партнерства при розбудові ОРСП, моніторинг діяльності ОРСП   

Важлива роль в підвищенні ефективності функціонування ОРСП в 

Україні має відводитися місцевим органам виконавчої влади.   

 Основні положення розділу викладені в публікаціях автора [36; 37;  38; 

39; 42; 43; 44; 46; 49; 147; 149; 150; 151; 152; 153; 155; 156; 182]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ТА СИСТЕМИ  РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ ОПОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Нормативно-правове забезпечення розвитку оптових ринків  

сільськогосподарської продукції  

 

Законодавча база в сфері регулювання роботи ОРСП в Україні 

пройшла певний еволюційний шлях розвитку. Українською владою робились 

спроби розпочати процес формування законодавчого поля в царині створення 

і роботи ОРСП ще в кінці 90-х рр. минулого століття. Як зазначено вище, 

одним із перших, кроків на  цьому шляху було схвалення у 1999 р. Постанови 

Кабінету Міністрів України “Про оптові продовольчі ринки” [133]. У цій 

постанові, зокрема, наведено визначення терміну “оптовий продовольчий 

ринок”. Останній визнається суб’єктом підприємницької діяльності, який 

утворено згідно із законодавством, з метою створення необхідних умов для 

здійснення операцій з продажу і купівлі наявних видів сільськогосподарської 

продукції та продуктів її перероблення, укладання відповідних торговельних 

угод.  

У 2006 р. Міністерством аграрної політики та продовольства України  

було видано Наказ “Про регіональні аграрно-маркетингові центри оптової 

торгівлі сільськогосподарською продукцією” № 660 від 13 листопада. У 2007 

р. Міністерством відповідно до Наказу № 797 затверджено “Тимчасове 

примірне положення про регіональні аграрно-маркетингові центри оптової 

торгівлі сільськогосподарською продукцією”. 

 У 2008 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалено 

Концепцію Державної цільової програми створення оптових ринків 

сільськогосподарської продукції [157]. Як зазначалось, програма передбачала 
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створення 25  оптових ринків:  дев’яти  у 2009 р., шістнадцяти  у 2011 р. 

Прогнозний обсяг коштів, необхідних для виконання програми, становив 4 

млрд грн., у тому числі з державного бюджету планувалось виділити 1 млрд 

200 млн [132]. Фактично ж, як і зазначалось, з державного бюджету було 

виділено 30% цієї суми.    

 З січня 2010 р. набрав чинності Закон України “Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції” [68], що регламентує діяльність ОРСП.  

Відповідно до Закону оптовий ринок сільськогосподарської продукції  

юридична особа, предметом діяльності якої є надання послуг, що 

забезпечують здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською 

продукцією, і якій  в  установленому цим Законом порядку надано статус 

оптового ринку сільськогосподарської продукції.  

Європейське ж законодавство в термін ОРСП вкладає принципово 

інший зміст. Так, відповідно до Торгового кодексу Франції ринками 

загальнонаціонального значення є державні управлінські структури, які 

надають виробникам та оптовикам управлінські послуги, адаптовані до 

особливостей певних сільськогосподарських і харчових продуктів [188]. 

Оптові ринки загальнонаціонального значення як об’єкти інфраструктури 

повинні відповідати цілям облаштування територій, покращення довкілля та 

безпечності харчування. Віднесення ринків сільськогосподарських і харчових 

продуктів до категорії ринків загальнонаціонального значення здійснюється  

за пропозицією Регіональної ради. У разі схвалення позитивного рішення 

видається декрет щодо створення ринку загальнонаціонального значення. 

Позбавлення такого статусу відбувається шляхом видання спільної 

постанови міністрів торгівлі та сільського господарства на пропозицію 

регіональної ради  у випадку, якщо діяльність ринку не відповідає його місії. 

Перелік ринків загальнонаціонального значення затверджується декретом. 

Надаючи ринку статус загальнонаціонального значення, держава тим самим 

дає згоду на його облаштування та управління ним. Облаштування та 
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управління такими ринками може також здійснюватись громадою, на 

території якої розташовується цей об’єкт, чи об’єднанням територіальних 

громад, під прямим контролем держави або через призначення для цього 

юридичної особи приватної чи державної форми власності. Юридична особа 

призначається на конкурсній основі відповідно до вимог, встановлених 

Загальним кодексом територіальних громад [188].  

 Слід відзначити, що в Законі України “Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції” не простежується чіткої державної 

політики щодо розбудови мережі ОРСП на території країни та реальних 

кроків з її втілення.  В документі майже не враховано нагромаджений 

країнами ринкової економіки досвід. Закон містить низку недоліків і 

потребує суттєвих доопрацювань. Філософія, закладена в основу цього 

законодавчого акту, свідчить, що він схвалювався під впливом представників 

великого бізнесу, які вбачають в ОРСП комерційні об’єкти, основною метою 

діяльності яких є отримання прибутку. Закон залишає широке поле для 

маніпуляцій і зловживань в роботі ОРСП, а також мало сприяє залученню на 

ОРСП безпосередніх товаровиробників, розбудові ОРСП на засадах 

суспільної користі шляхом обстоювання інтересів суспільства, громад 

населених пунктів,  кооперативних об’єднань виробників. Водночас досвід 

країн, де ОРСП давно й ефективно працюють, засвідчує, що такі ринки 

розбудовуються, в  першу чергу, з метою створення  сучасних майданчиків 

по виявленню ринкової ціни на сільськогосподарську продукцію, здійснення 

прозорих торгів, усунення посередницьких структур, наближення виробників 

до кінцевих споживачів. До базових недоліків Закону, як вже зазначалось, 

можна віднести відсутність:  критеріїв, відповідно до яких той чи інший 

об’єкт інфраструктури може бути віднесений до категорії ОРСП; 

класифікації ОРСП; чіткого визначення форм власності та організаційно-

правових форм ОРСП; механізмів державного регулювання функціонування 

ОРСП.  
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Загальною тенденцією в Україні стало створення ОРСП у формі 

товариств з обмеженою відповідальністю. Держава, виробники 

сільськогосподарської продукції, їхні кооперативні об’єднання, громади 

населених пунктів, на земельних ділянках яких розбудовуються ОРСП, не 

входять до числа акціонерів, що унеможливлює здійснення дієвого впливу на 

політику цих ринків. Водночас, за даними Всесвітнього союзу оптових 

ринків (World Union of Wholesale Markets), понад 70% його членів, 

вважаються такими, що надають громадські послуги. Як зазначалось, близько 

50% цих ринків перебувають у державній власності, 32% – у напівдержавній 

і лише 13% ринків є повністю приватизованими (рис. Щ.1) [59]. 

У більшості країн світу переважає державна форма власності ОРСП. 

Вивчення, наприклад, іспанського досвіду функціонування ОРСП виявило, 

що Державне підприємство Меркаса та місцеві муніципалітети є акціонерами 

всіх 23 ОРСП національної мережі [194]. Контрольний пакет акцій 

переважної більшості ОРСП належить Державному підприємству Меркаса та 

муніципалітетам міст. Управління такими об’єктами здійснюється переважно 

публічно: 38% ринків управляються державно-приватними партнерствами, 

34% управляються державними органами. Приватні компанії управляють 

роботою 17% ринків (рис. Щ.2). 

У Франції більшість оптових ринків загальнонаціонального значення 

створені у формі компаній змішаної економіки (Société d'Economie Mixte). 

Компанія змішаної економіки  це, як правило товариство, яке поєднує 

суспільний (державний, громад області або міста) та приватний капітал і  є 

головним інструментом громад у задоволенні суспільних інтересів. Такі 

компанії засновуються в галузі надання житлово-комунальних, транспортних 

послуг, при плануванні та реконструкції міст, проведенні громадських, 

культурних, туристичних заходів. З юридичної точки зору такі компанії – 

державно-приватні партнерства. Відповідно до французького законодавства 

від 51 до 85% капіталу компанії належить державі та/або місцевим громадам. 
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Дотримання інтересів громади ретельно відстежується виборними 

посадовими особами. Компанії змішаної економіки стали у Франції одними з 

провідних економічних агентів. У 2007 р. нараховувалось 1117 таких 

компаній, в яких працювало 54200 співробітників (в еквіваленті повної 

занятості), які володіли капіталом 2,4 млрд євро (64% цього капіталу 

належало місцевим громадам). Місто Париж є акціонером двадцяти компаній 

змішаної економіки, зокрема акціонером компанії Semmaris (Société anonyme 

d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de 

Rungis) – компанії змішаної економіки, створеної з метою планування та 

управління оптовим  ринком Рунжі [207].   

З огляду на це, науковці країн пострадянського простору переконані в 

тому, що найбільш оптимальною структурою капіталу ОРСП є така, в якій не 

менше 51% акцій належить державі [54], а найефективнішою організаційно-

правовою формою такого ринку є акціонерне товариство [76].  

Відповідно до Закону “Про акціонерні товариства” [67], в Україні 

можуть бути створені наступну види акціонерних товариств: публічні та 

приватні. Приєднуємось до позиції науковців пострадянського простору та 

вважаємо, що найбільш результативною організаційно-правовою формою 

ОРСП (з огляду на те, які суспільні функції повинні виконувати такі об’єкти) 

є  акціонерні товариства.  

 Важливо також, щоб до складу учасників товариства-власника ОРСП 

частково або повністю входили сільськогосподарські кооперативи, як це має 

місце в багатьох державах, зокрема, у США 40% усіх оптових ринків – 

кооперативні, в Нідерландах – переважна більшість [106].  

Таким чином, логічною передумовою ефективної розбудови системи 

ОРСП є створення системи збутових кооперативів виробників 

сільськогосподарської продукції, в т. ч. з метою спільної реалізації продукції 

на ОРСП. Активізація кооперативного руху в Україні дала б змогу 

налагодити систему постачання продукції дрібних сільськогосподарських 

виробників на ОРСП. Нині ж у ланцюзі збуту “виробник – збутовий 
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кооператив – ОРСП – роздрібна торгівля” замість не створеної ланки 

кооперативів виникають чергові посередники, оскільки не кожен дрібний 

виробник сільськогосподарської продукції спроможний самотужки 

систематично доставляти власну продукцію на ОРСП, формуючі її однотипні 

партії, упаковані за європейськими стандартами. Проте нині кооперативний 

рух в Україні знаходиться в стадії розбудови, яка проходить вкрай повільно 

та складно. Українські науковці слушно наголошують, що суперечність між 

об’єктивною потребою у розвитку кооперативного сегмента аграрного ринку 

і відсутністю інституційних передумов для цього може бути подолана за 

рахунок адресного регуляторного впливу держави у даній сфері [97]. 

Суттєвою підтримкою розвитку кооперації могла б стати норма Закону щодо 

обов’язкового включення кооперативів до складу засновників оптових ринків 

вже на етапі реєстрації останніх. Тому доцільно на законодавчому рівні 

закріпити норму, за якої об’єкт може отримати статус ОРСП лише у випадку 

залучення до лав своїх акціонерів виробників сільськогосподарської 

продукції та їхніх кооперативних об’єднань. Для забезпечення останніх 

відповідними фінансовими ресурсами можна, зокрема, передбачити надання 

довготермінової позики строком до 10 років за зниженою чи нульовою 

ставкою, у зв’язку з тривалим строком окупності проекту. 

 Дослідник оптових ринків Ерік Толленс наголошує на важливості 

вибору структури власності та форми господарювання ОРСП, що має 

життєво важливе значення і сильно залежить від існуючих політичних, 

соціально-культурних та економічних факторів [211]. Трейсі Вайт 

переконана у важливості знаходження правового механізму, який би 

врівноважував роль трейдерів та інших підприємців, чия підтримка вкрай 

необхідна для того, щоб ринок був комерційно життєздатним. Такий 

правовий механізм повинен також врівноважувати роль державних установ, 

яким можливо необхідно буде втрутитись в маркетинговий процес. 

Поєднання приватної та державної форми власності на думку дослідниці 

часто є найбільш ідеальним механізмом [212].  
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Едвард Сейдлер відмічає, що ОРСП є “суспільним благом”, вони 

надають послуги в суспільних інтересах, а саме: впровадження практики 

конкурентного та прозорого маркетингу, забезпечення дотримання 

санітарно-гігієнічних норм. Тому важливим є розвиток партнерства між 

державним та приватним сектором. Окрім традиційних джерел приватного 

капіталу, таких як банки та фінансові установи, трейдерів та торговців можна 

також розглядати як джерело капіталу для ОРСП. Участь державного сектору 

може бути у формі надання земельної ділянки, надання базової 

інфраструктури, комунальних послуг, дорожньої інфраструктури. 

Партнерський підхід при створенні ринку буде стимулювати місцевий уряд 

або муніципалітет, якщо він приймає пайову участь у капіталі, сприяти 

успішній реалізації проекту та забезпечити необхідні сприятливі умови і 

правила, щоб ринок мав змогу ефективно працювати [209]. Наприклад, акції 

ОРСП “Європейський центр плодово-овочевої продукції”, який 

розташовується на околиці міста Брюссель, розподілені наступним чином:   

50% акцій належить міській владі; 50% компаніям-торговцям, які 

здійснюють операції купівлі-продажу на ринку [70].  

Оптимальною структурою капіталу ОРСП в Україні, на наш погляд, є 

така, де не менше: 51% акціонерного капіталу належить державі; 20% – 

територіальним громадам міст, селищ, населених пунктів, на території яких 

розташовані ОРСП; 20% – знаходиться у власності виробників 

сільськогосподарської продукції та їхніх кооперативних об’єднань. До 9% 

капіталу може знаходитись у власності торгово-промислових операторів 

ринку (рис. 3.1). До торгово-промислових операторів ринку відносять 

підприємства та організації, які здійснюють закупівлю сільськогосподарської 

продукції на торговельних майданчиках ОРСП з метою подальшої реалізації 

оптом чи вроздріб, логістичні компанії тощо. Функціонування в країні ОРСП 

з наведеною структурою капіталу дозволить створити інфраструктурні 

об’єкти для надання суспільно необхідних послуг та отримати реальні важелі 

впливу на роботу ОРСП з боку держави та місцевих громад. На практиці ж, 
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як зазначалось вище, кошти виділені з державного бюджету, не 

відображаються в статутному капіталі товариства – власника ОРСП. Громади 

міст, сіл, селищ не приймають фінансової участі у розбудові ОРСП, отже, не 

є власниками або співвласниками таких ринків. На практиці також, 

відбуваються махінації з виділенням бюджетних коштів. В ході проведення 

ревізії Державною фінансовою інспекцією в Донецькій області виявлено 

факт виділення ТОВ “Ясинуватьсякій агросервіс” (ОРСП “Господар”) 

фінансової допомоги з бюджету, на яку воно немало права, на суму більше 

158 тис. грн. [173]. 

 

Тому вважаємо доцільним увести в Закон України “Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції” норму щодо оптимальної структури 

капіталу ОРСП. Також законодавчого закріплення потребує норма, 

відповідно до якої ОРСП мають створюватися виключно в формі 

акціонерних товариств, або з застосуванням нормативно-правових механізмів 

державно-приватного партнерства, з залученням до складу засновників 

виробників та їх кооперативних об’єднань. З метою підвищення ефективності 

роботи таких підприємств протягом перших 8-10 р. становлення доцільно 

звільнити їх прибуток від оподаткування. Отже, у ст. 154 Податкового 

Державна  
власність,  51% Власність  

місцевих громад  
(комунальна  
власність), 20% 

Власність  
виробників  

сільськогосподарської 
 продукції та  

(або) їх  
об’єднань, 20% 

Власність торгово- 
промислових  

операторів ринку,  
9% 

Джерело: побудовано автором. 

Рис.  3.1. Оптимальна структура капіталу оптового 

 ринку  сільськогосподарської продукції 
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кодексу України необхідно розширити перелік підприємств та організацій, 

прибуток яких звільняється від оподаткування [123]. В подальшому для 

ОРСП, з запропонованою структурою капіталу застосовувати знижену ставку 

податку на прибуток. Другий шлях – надати таким акціонерним товариствам 

статус неприбуткових організацій шляхом внесення відповідних змін до 

Податкового кодексу.  

Також у Законі доречно зазначити вимогу офіційного оприлюднення на 

сайтах ОРСП, органів виконавчої влади, зокрема Міністерства агарної 

політики і продовольства, інформації щодо власників і структури статутного 

капіталу таких об’єктів.     

У Законі відсутні положення щодо врегулювання питання управління 

оптовими ринками. В  розвинених країнах управління ОРСП, як правило, 

здійснюється спеціальними державними чи муніципальними установами чи 

публічно-приватними компаніями. Наприклад, у Франції, керівництво 

ринками національного значення здійснюється адміністративними органами 

департаментів, комун, синдикатів, утворених комунами, чи синдикатів 

змішаного типу, утворених районами міста чи місцевими общинами. 

Управління здійснюється автономною структурою яка може бути 

зареєстрована як юридична особа, що підпадає під нормативно-правові 

положення про державні підприємства. 

Нечітким в Законі є й розв’язання земельного питання. Так, у ст. 12 

зазначається, що надання земельних ділянок для розміщення інфраструктури 

ОРСП здійснюється в порядку, визначеному Законом. Проте на цей момент 

не існує розробленого і затвердженого порядку виділення земельних ділянок 

під будівництво таких інфраструктурних об’єктів. Відомо, що при 

розв’язанні питання заснування ОРСП в м. Одеса найбільшою проблемою 

було саме  виділення земельної ділянки. Власник оптового ринку “Чародій” в 

місті Жашкові Черкаської області лише в судовому порядку отримав 

додаткові 15 соток землі для розширення території. Судовий процес щодо 

виділення земельної ділянки тривав протягом п’яти років.  
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Земельні ділянки, виділені під будівництво ОРСП в Україні, значні за 

розмірами, поблизу них зосереджена добре розвинена інфраструктура 

(автомагістралі, під’їзні шляхи, мережі електро- та водопостачання). 

Розташовуються такі земельні ділянки, як правило, поблизу великих міст. 

Отже, ринкова вартість цих земель є суттєвою. Наприклад, площа земельної 

ділянки, виділеної для ОРСП “Столичний” сільською радою села Софіївська 

Борщагівка (поруч з великою кільцевою дорогою навколо м. Києва), 

становить  понад  157 га.  Ринкова ціна однієї сотки землі  там   не менше 

7,5 тис. дол., а 1  га мінімум  750 тис. дол. США. Отже, загальна ринкова 

вартість земельної ділянки, виділеної для ОРСП “Столичний” становить 

понад 118 млн дол. США. Відповідно ж до фінансової звітності Столичного 

його статутний капітал становить усього 100 тис. грн. Суми фінансової 

підтримки, виділені з бюджету у розмірі 108 млн грн., не відображені в 

статутному капіталі товариства у зв’язку з тим, що фінансова підтримка 

виділена на безповоротній основі. Сума додаткового капіталу представлена у 

балансі підприємства правом тимчасового користування земельною ділянкою 

і оцінена в 55 млн грн. Таким чином, вартість земельної ділянки, відображена 

в фінансовій звітності,  занижена в десятки разів порівняно з реальною 

ринковою вартістю. Слід також зазначити, що громадськість позбавлена 

можливості ознайомлення з умовами оренди земельної ділянки, зокрема з 

терміном її оренди. Тому вважаємо, що Закон України “Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції” повинен містити заборону безкоштовної 

передачі земельних ділянок під будівництво таких ринків комерційним 

установам. Останні можуть отримати землю лише в довгострокову оренду, 

так як це відбувається, наприклад, у Франції, де земельна ділянка оптового 

ринку Рунжі (м. Париж) належить державі, яка надала її компанії Semmaris у 

концесію. Земельна ділянка, на якій побудовано отпові ринки Амстердаму та 

Роттердаму надається операторам (торговцям) в оренду на 50 років. Власник 

землі – місто. Функції управління ринком (дотримання установленого 

порядку діяльності ринку, доступу на ринок, торгівлі, цільового 
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використання землі, охорони, освітлення, прибирання площ загального 

користування та інше) покладені на власника земельної ділянки – міську 

владу [70]. 

У цьому контексті мають бути внесені певні зміни в Земельний Кодекс 

України, ст. 149 якого надає районним адміністраціям право вилучення 

земельних ділянок державної власності в межах сіл, селищ, міст районного 

значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для будівництва 

об’єктів, пов’язаних з обслуговування жителів територіальної громади, у т. ч. 

інфраструктури ОРСП. Остання складається з обслуговуючих структур,  

споруд,  будівель, систем,  мереж, ліній, служб, складських приміщень, 

сховищ, залів, площадок, павільйонів, обладнання, транспорту, під’їзних та 

внутрішніх   шляхів,  засобів  зв'язку,  що  включені  до  проекту (бізнес-

плану) організації  діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку 

сільськогосподарської продукції [68]. 

Згідно ж зі ст. 208 Кодексу юридичні особи у разі використання 

земельних ділянок для розміщення інфраструктури ОРСП звільняються від 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва. Вважаємо, що положення ст. 149 та ст. 208 Земельного кодексу 

України можуть розповсюджуватись лише на ОРСП з такою структурою 

капіталу, в якій не менше 51% акцій товариства знаходиться у власності 

держави. Земельні ділянки під інфраструктурою ОРСП не можуть бути 

передані у власність товариству-власнику ОРСП, а повинні передаватися 

лише в довгострокову оренду (до 50 років), незалежно від форм власності та 

організаційно-правової форми товариства-засновника ОРСП.  

В Земельний кодекс України необхідно ввести заборону передачі у 

користування земельних ділянок державної та комунальної власності для 

розміщення інфраструктури ОРСП, які знаходяться в приватній власності, 

без проведення земельних торгів [141]. В той же час ОРСП, засновані у 

формі акціонерних товариств, контрольний пакет акцій, яких належить є 
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державі, місцевим громадам, виробникам та їх об’єднанням, можуть 

отримати земельну ділянку в оренду без проведення земельних торгів.  

Необхідно також передбачити і внесення змін в систему оподаткування 

ОРСП. Так, ст. 14 Закону України “Про оптові ринки сільськогосподарської 

продукції” обумовлюється можливість надання пільг або спеціального 

режиму оподаткування, що регламентуються законами про оподаткування. 

На нашу ж думку, пільги в оподаткуванні можуть надаватись лише тим 

ОРСП, контрольний пакет акцій яких належить державі та/або громадам 

населених пунктів, збутовим кооперативам виробників 

сільськогосподарської продукції. Ці пільги, зокрема, можуть передбачати 

звільнення ОРСП від сплати за оренду земельної ділянки, зменшення розміру 

податку на прибуток підприємства та ринкового збору. У випадку 

домінування у статутному капіталі товариства частки приватного капіталу 

такий ринок не повинен претендувати на право отримання податкових пільг.  

Окремого розгляду потребують питання інформаційного забезпечення 

та контролю функціонування ОРСП. Відповідно до ст. 15 Закону у структурі 

центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики має бути 

створена система інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків 

сільськогосподарської продукції. Проте Положення про таку систему й досі 

не розроблено. Функції контролю за діяльністю ОРСП Закон покладає 

виключно на центральний орган виконавчої влади з питань агарної політики. 

Вважаємо за необхідне, якісно покращити контроль органів виконавчої влади 

всіх рівнів щодо функціонування ОРСП. Зокрема, в питаннях організаційної 

роботи ОРСП слід розширити повноваження органів виконавчої влади на 

місцях; а щодо контролю за дотриманням напрямів цільового використання 

бюджетних коштів  органів державного фінансового контролю. Наприклад, 

у Франції до обов’язків керівництва ОРСП належить подання громадам чи 

державним органам зі співробітництва між територіальними громадами, на 

території яких знаходиться ринок, регіональній раді та префекту такі 

фінансові звіти та звіти про діяльність: баланс, звіт про прибутки та збитки за 
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рік, що закінчився, та відповідні документи на наступний рік; детальний 

аналіз витрат, прибутків; звіт по персоналу компанії; інформація про 

можливість самофінансування, план фінансування та його детальний аналіз; 

передбачувані інвестиції на наступний рік; п’ятирічний план інвестицій, до 

якого, за потреби, додається відповідний фінансовий план; таблиця 

періодичних платежів і внесків протягом року від усіх продавців на ринку; 

таблиця, що показує динаміку цих періодичних платежів і внесків за 

десятирічний період; річна оцінка товарообігу підприємств, що працюють на 

ринку. Якщо фінансовий стан ОРСП у Франції незадовільний, міністри, на 

яких покладено обов’язки регулювати роботу ринків, після консультацій з 

керівником ринку та, за потреби, з громадами, що гарантували позики, які 

отримував ринок, можуть переглянути ставки орендної плати з метою 

їхнього зменшення. Також  можуть бути створені нові джерела надходжень, 

скорочені витрати і, загалом, використані всі доступні засоби для 

відновлення балансу доходів і видатків [188]. 

Крім зазначеного Закону, функціонування ОРСП в Україні  

регламентується й Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 

2010 р. № 141, в якій  затверджено Порядок набуття юридичною особою 

статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, а також Типовими 

правилами роботи таких ринків [111]. Статус ОРСП надається юридичній 

особі на конкурсній основі комісією Мінагрополітики [129]. Претендент 

повинен подати до Мінагрополітики наступний перелік документів: заяву 

про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції; проект 

(бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у ОРСП, що 

розробляється претендентом або за його дорученням відповідною 

спеціалізованою організацією; нотаріально посвідчену копію установчих 

документів; проект правил роботи ОРСП, розроблених відповідно до 

затверджених Мінагрополітики Типових правил роботи ОРСП у двох 

примірниках; документально підтверджені відомості про засновників 

(учасників) юридичної особи, зокрема нотаріально посвідчену копію 
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установчих документів (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про 

присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб). На наш погляд, з 

огляду на досвід європейських країн, наведений перелік документів потребує 

розширення. Наприклад, типове досьє, що подається з метою отримання 

ринком статусу загальнонаціонального значення у Франції, крім рішення 

регіональної ради, містить такі частини: рішення територіальної громади чи 

державного органу зі співробітництва між територіальними громадами з 

проханням створити на їхній території ринок загальнонаціонального 

значення, в якому зазначається спосіб управління цим ринком; регламент 

консультацій та технічні умови (додаються до досьє),  в яких визначаються 

права та обов’язки майбутньої повноважної особи чи спосіб, порядок оплати 

їхньої праці (ці документи додаються у разі, якщо громада вирішує доручити 

облаштування та управління ринком юридичній особі); економічний та 

фінансовий звіт, до якого входить план фінансування та результати 

дослідження життєздатності ринку з передбачуваним балансом; опис 

місцевості з інформацією щодо узгодження створення такого ринку з чинною 

документацією з містобудування; план розміщення ринку, де наведена 

можливість доставки продукції автомобільними та залізничними шляхами. 

Досьє надсилається префекту регіону, який потім передає його компетентним 

міністерствам зі своєю візою [188]. 

Типові правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції 

[111] регулюють порядок проведення аукціонних торгів на цих об’єктах. 

Проте на практиці, як вже зазначалось, на жодному з функціонуючих в 

Україні ОРСП аукціонні торги оптовими партіями сільськогосподарської 

продукції не здійснюються. Потрібно зазначити, що ОРСП не виконують 

покладених на них цими правилами обов’язків щодо узагальнення та 

забезпечення операторів ринку інформацією про його кон’юнктуру та 

споживчу якість продукції, що реалізується на їхніх торговельних 

майданчиках. Зокрема, це стосується інформації щодо динаміки і обсягів 

попиту та пропозиції сільськогосподарської продукції на ОРСП, що 
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ускладнює прийняття виробниками об’єктивних рішень про доцільність 

реалізації там своєї продукції.     

Відповідно до правил ОРСП мають також створювати належні умови 

для забезпечення здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською 

продукцією, зокрема, умови документального оформлення операцій купівлі-

продажу сільськогосподарської продукції. Проте у правилах зазначено, що 

документальне оформлення  таких операцій відбувається у разі необхідності 

(на практиці в Україні це не здійснюється). Отже, законодавче поле України 

не зобов’язує адміністрацію ОРСП проводити обов’язкову суцільну 

реєстрацію операцій купівлі-продажу, що унеможливлює збір інформації 

щодо реальних обсягів реалізованої продукції. Водночас на оптових ринках 

європейських країн, фіксація таких операцій здійснюється систематично. 

Всупереч діючим правилам в Україні інформація про сільськогосподарську 

продукцію, щодо якої укладено договори, та про обсяги продажу 

сільськогосподарської продукції на території ОРСП не заноситься до 

уніфікованої електронно-облікової системи. Відсутня й власне така система 

збору та обробки інформації. З метою полегшення збору та обробки 

інформації на законодавчому рівні важливо затвердити: переліки 

сільськогосподарської продукції, яка підлягає  реалізації на території оптових 

ринків; стандарти та вимоги до пакування оптових партій; норми 

мінімальних розмірів оптових партії;  перелік обов’язків ОРСП по наданню 

послуг з обробки та пакування оптових партій; обов’язковість затвердження 

тарифів на такі послуги органами місцевого самоврядування; обов’язковість 

публічного оприлюднення калькуляції собівартості тарифів на послуги по 

сортуванню та пакуванню шляхом розміщення затвердженого документу 

органами місцевого самоврядування на сайтах ОРСП.  

У Франції ж на кожному ОРСП, якому надано статус ринку 

загальнонаціонального значення, створюються сервісні центри. В їхні 

обов’язки входить збір, оброблення та поширення економічної та 

статистичної інформації щодо цін та обсягів трансакцій, здійснених на 
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ринках загальнонаціонального значення. Робота сервісних центрів 

планується в рамках розроблення річної національної програми роботи 

сервісних центрів усіх ринків загальнонаціонального значення. Інформація 

щодо обсягів трансакцій, які здійснюються на таких ринках, передається 

їхніми керівниками до відповідних сервісних центрів за спеціально 

розробленою формою. Представники сервісних центрів фіксують ціни на 

ринках та передають інформацію до Міністерства сільського господарства та 

рибальства Франції, яке публікує відповідні котирування. Для цього 

представники сервісних центрів можуть вимагати будь-які документи від 

продавців і покупців, що дозволяє їм констатувати ціни. Зі свого боку, 

сервісні центри надають наявну у них економічну та статистичну інформацію 

й керівникам ринків [188]. Умови надання такої інформації встановлюються 

декретом Міністерства сільського господарства Франції.   

 В Україні Правила роботи ОРСП дозволяють кожному ринку 

самостійно (на свій розсуд) визначати особливості реєстрації та обліку 

обсягів продажу сільськогосподарської продукції. Доречність цього викликає 

сумніви. На нашу думку, на всіх функціонуючих ОРСП варто було б 

організувати роботу уніфікованої електронно-облікової система збору та 

оброблення інформації, для чого потрібно розробити методологію збору 

інформації, принципи роботи системи, відповідне програмне забезпечення. 

Останнє  могло б безкоштовно передаватися ОРСП. Форми звітної 

документації щодо кон’юнктури ринку повинні затверджуватися  

профільним Міністерством та Державною службою статистки України. 

Передувати цьому має створення відповідних підрозділів для збору, аналізу 

та оброблення інформації щодо кон’юнктури ринку.  

Крім цього, вважаємо доцільним організувати на території всіх 

об’єктів, які отримали статус “оптового ринку сільськогосподарської 

продукції”, роботу Державного департаменту, основними завданнями якого 

є: моніторинг цін на сільськогосподарську продукцію, яка реалізується на 

ОРСП, відповідно до затвердженої методики; моніторинг обсягів реалізації 
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сільськогосподарської продукції на ОРСП; оприлюднення інформації щодо 

динаміки цін та обсягів реалізації сільськогосподарської продукції на ОРСП; 

розроблення та впровадження тарифної політики ОРСП; анкетування 

сільськогосподарських товаровиробників та покупців; контроль за 

проведенням аукціонних торгів; контроль за реалізацією програм соціальної 

відповідальності ОРСП. Керівництвом ОРСП має забезпечуватись 

організація робочих місць працівників  цього департаменту. 

 Аналіз законодавчо-нормативного поля щодо функціонування ОРСП 

дозволяє констатувати й те, що досі не конкретизований перелік органів, в 

обов’язки яких входить контроль за дотриманням Правил роботи ОРСП, не 

приділено уваги питанню регулювання тарифної політики ОРСП. Останнє є 

особливо важливим, оскільки ОРСП, в першу чергу, є об’єктами соціального 

значення, тому тарифна політика щодо вартості оренди як тимчасових, так і 

стаціонарних торгових місць потребує узгодження з органом виконавчої 

влади, в територіальному підпорядкуванні якого знаходиться ОРСП. Така 

практика існує, зокрема, на оптових ринках Іспанії. Тарифи ОРСП 

“Меркамадрид”, розташованого в  Мадриді, затверджує муніципалітет міста. 

На оптових ринках у Франції ставки орендної плати чи будь-які внески, що 

стягуються керівником ринку, встановлюються адміністративною радою або 

наявним колективним органом. Керівник ринку повідомляє користувачів про 

ці тарифи [188].  

Правовий господарський порядок в Україні формується на основі 

оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин 

суб’єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних 

процесів – зазначено в ст. 5 п. 1 Господарського кодексу України [31]. 

Законодавство України надає можливість оптовим ринкам створювати 

саморегулівні організації, що передбачено Законом України “Про оптові 

ринки сільськогосподарської продукції” [68] та наказом Міністерства 

аграрної політики України № 830 “Про затвердження порядку надання та 
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позбавлення статусу саморегулівної організації оптового ринку 

сільськогосподарської продукції” [112].  

Проблематика створення, розвитку та нормативно-правого 

регулювання саморегулівних організацій висвітлена в працях багатьох 

дослідників [174]. Однак, в Україні нажаль відсутнє рамкове законодавство з 

питань діяльності саморегулівних організацій [75]. Саморегулівна організація 

оптового ринку сільськогосподарської  продукції  –  асоціація   оптових 

ринків сільськогосподарської продукції, що набула статусу саморегулівної 

організації в порядку, визначено Законом України “Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції”. Асоціація ОРСП може набути статусу 

саморегулівної організації ОРСП  за  умови,  якщо її членами є не менше 50 

відсотків оптових ринків, які набули такого статусу відповідно до Закону. В 

наказі Мінагрополітики  № 830 висувається ще одна необхідна вимога для 

набуття статусу саморегулівної організації асоціацією ОРСП – її діяльність 

не повинна передбачати отримання прибутку. 

Отже, статус саморегулівної організації може отримати лише асоціація 

оптових ринків. Законодавство України сформовано таким чином, що не 

забороняє створення декількох саморегулівних організацій оптових ринків. 

Відповідно до Наказу Міагрополітики № 830 до саморегулівної організації 

можуть вступити тільки ті ринки, які отримати статус “оптових ринків 

сільськогосподарської продукції” від Мінагрополітики. Набуття статусу 

саморегулівної організації надає право асоціації оптових ринків брати участь 

у: розробці проектів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності 

оптових ринків сільськогосподарської продукції; розробці державних 

цільових та інших програм підтримки та розвитку оптових ринків 

сільськогосподарської продукції; створенні та забезпеченні функціонування 

системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків 

сільськогосподарської продукції; організаційному та методичному   

забезпеченні підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації  

працівників оптових ринків сільськогосподарської продукції у  навчальних  
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закладах, установах і організаціях, на підприємствах, що належать до сфери 

управління Мінагрополітики.   

Р. Корінець вважає, що повноваження саморегулівних організацій 

ОРСП, передбачені законодавством, є надто вузькими. Пропонується 

переглянути акти законодавства на предмет їх розширення, зокрема, через 

можливість делегування саморегулівній організації ОРСП окремих 

повноважень органами влади, а також визначення контролюючих функцій 

організації [78, с. 81].  

На думку О. Батигіної саморегулівні ораганізації ОРСП не повинні 

обмежуватися виконанням лише функцій саморегулювання, а мають бути 

наділені державою реальними делегованими повноваженнями [8, с. 76; 9 с. 

63]. Необхідно обмежити кількість асоціацій ОРСП, які можуть отримати 

статус саморегулівної організації (їх не повинно бути більше однієї), 

переконана науковець [9, с. 63].   

Дискусійним, на наш погляд, залишається питання делегування певних 

повноважень державними органами саморегулівній організації ОРСП, до 

складу якої входять виключно ОРСП приватної форми власності. Необхідно 

в законодавчому полі чітко конкретизувати питання щодо того, яким саме 

саморегулівним організаціям ОРСП може бути делегована державними 

органами частина повноважень. На нашу думку, передача частини 

повноважень саморегулівній організації доцільна у випадку, коли її членами 

є не менше 50% ОРСП, які створені у наступних організаційно-правових 

формах: державне підприємство; комунальне підприємство; товариство, 

засновниками якого є збутові кооперативи виробників сільськогосподарської 

продукції; акціонерне товариство з оптимальною структурою капіталу, 

запропонованою вище (див. рис. 3.1).  

В Законі У країни “Про оптові ринки сільськогосподарської продукції” 

необхідно також: вказати мінімальну кількість учасників асоціації та 

саморегулівної організації ОРСП; окреслити основні функції, завдання та 

обов’язки саморегулівної організації ОРСП; зафіксувати обов’язок 
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саморегулівної організації ОРСП обстоювати права та інтереси дрібних, 

середніх сільськогосподарських виробників та їх кооперативних об’єднань. 

Модернізація нормативно-правового поля  в царині регулювання ОРСП 

має враховувати трансформаційні реформаторські тенденції, які 

відбуваються в Україні. Тому, у руслі проведення реформи по 

децентралізації влади в країні  пропонується:  

 розширити вплив місцевих громад на процеси розвитку інфраструктури 

аграрного ринку, зокрема в частині залучення представників місцевих громад 

до управління ОРСП;  

 закріпити на законодавчому рівні за місцевою громадою, її 

виконавчими органами, певні права по регулюванню діяльності ОРСП  

шляхом внесення відповідних змін до законодавчого поля, в тому числі, в 

частині: затвердження рішенням сесії обласної ради, у разі необхідності, 

пільгових тарифів на комунальні послуги для ОРСП; затвердження рішенням 

сесії обласної ради тарифів на послуги ОРСП; 

   проводити своєчасну переоцінку справедливої ринкової вартості 

земельної ділянки, яка виділена громадою у користування під будівництво 

ОРСП та його інфраструктуру; 

  координувати процеси розвитку ОРСП на території області, щодо 

таких ключових питань як: впровадження практики керуючих компаній при 

здійсненні керівництва ОРСП; поглиблення інфраструктурної підтримки 

функціонування ОРСП; оцінка потенційних можливостей щодо розширення 

джерел інвестування ОРСП шляхом залучення безпосередніх виробників 

сільськогосподарської продукції та їх кооперативних об’єднань до складу 

засновників (акціонерів) товариства-власника ОРСП; контроль за 

розрахунком та встановленням рівня тарифів на послуги ОРСП; активізація 

громадського контролю шляхом створення постійно діючої Громадської ради 

ОРСП. 

 створити моніторинговий центр, дислокований на території ОРСП, до 

основних обов’язків якого належатимуть: моніторинг асортименту продукції, 
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обсягів укладених угод купівлі-продажу, рівня та динаміки оптових цін; 

офіційне оприлюднення результатів моніторингу шляхом розміщення 

інформації на сайті ОРСП та на паперових носіях відповідно до 

затверджених Департаментом агропромислового розвитку 

облдержадміністрації форм; безкоштовне надання маркетингової інформації 

виробникам, які реалізують продукцію та торгівельних майданчиках ОРСП; 

документальне підтвердження фактів купівлі-продажу оптових партій 

сільськогосподарської продукції; нагляд за дотриманням санітарно-

епідеміологічного законодавства;  планування та підготовка документації по 

експортно-імпортних операціях; сприяння укладанню експортно-імпортних 

контрактів; оцінка ефективності роботи ОРСП відповідно до затвердженої 

методики; навчання виробників сільськогосподарської продукції; атестація 

операторів, які здійснюють операції купівлі-продажу сільськогосподарської 

продукції на торгівельних майданчиках ОРСП; впровадження практики 

аукціонних торгів оптовими партіями сільськогосподарської продукції в 

спеціально обладнаних приміщення на території ОРСП; популяризація 

послуг ОРСП серед виробників та покупців; 

 провести організаційну роботу по залученню до управління ОРСП 

громадських організацій шляхом сприяння створенню та підтримці роботи 

Громадської ради ОРСП, до складу якої мають увійти представники 

більшості громадських організацій міста та області, виробників, їх об’єднань; 

 залучити оптових покупців та продавців до управління шляхом  

активізації  процесу створення Консультаційного технічного комітету ОРСП. 

Максимальна кількість членів комітету – 25. Доцільно до складу комітету 

включити представників: державної адміністрації; громади, на землях якої 

розташований ОРСП; виробників; операторів ОРСП. 

Отже, практичний досвід функціонування ОРСП в Україні доводить 

необхідність суттєвого вдосконалення та поглиблення законодавчого поля 

щодо регулювання діяльності таких ринків, зокрема щодо: затвердження 

критеріїв, відповідно до яких об’єкт інфраструктури агарного ринку може 
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бути віднесений до категорії ОРСП; впровадження класифікації ОРСП; 

законодавчого затвердження процедури позбавлення юридичної особи 

статусу “оптового ринка сільськогосподарської продукції”; звільнення від 

сплати податку на прибуток протягом періоду становлення ОРСП з 

оптимальною структурою капіталу; заборони набуття права власності на 

земельну ділянку, виділену для розбудови інфраструктури ОРСП будь-якої 

форми власності та організаційно-правової форми; заборони проведення 

роздрібних операцій купівлі-продажу сільськогосподарської продукції на 

торговельних майданчиках ОРСП; обов’язковості відображення фінансової 

допомоги держави в статутному капіталі ОРСП; обов’язковості проведення 

аукціонних торгів оптових партій сільськогосподарської продукції на ОРСП; 

регламентації обов’язків і повноважень органів виконавчої влади на місцях в 

питаннях регулювання роботи, у тому числі щодо затвердження тарифної 

політики ОРСП; обов’язковості створення на ОРСП Державних 

департаментів; надання повноважень органам державного фінансового 

контролю щодо проведення обов’язкових чергових перевірок результатів 

фінансово-господарської діяльності ОРСП незалежно від форми власності та 

організаційно-правової форми компанії-власника ОРСП. Запропоновані 

норми повинні розповсюджуватись на всі ОРСП в країні: як на вже введені в 

експлуатацію, так і  на ті, які тільки планується побудувати. На початковому 

етапі розбудови ОРСП та в період становлення, який триватиме як мінімум 

протягом 8-10 р., плата за оренду торгових площ може носити символічний 

характер і в основному покривати витрати ринку на заробітну плату 

персоналу, охорону, прибирання приміщень і території, поточний ремонт, 

комунальні послуги тощо. Крім того, з метою зменшення витрат ринку, 

тарифи за комунальні послуги, які сплачує ОРСП протягом перших років 

становлення, доцільно встановити на порівняно невисокому рівні як для 

підприємств і установ соціальної сфери: шкіл, лікарень, дитячих садків і 

тощо.  
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До ОРСП, які планується побудувати на території України в 

майбутньому, наведений перелік вимог варто розширити. Зокрема, треба: 

увести до складу комісії щодо розгляду питання про надання об’єкту 

інфраструктури статусу ОРСП представників Громадської ради при 

Міністерстві агарної політики та продовольства, а також представників 

громадських організацій; законодавчо закріпити обов’язковість проведення 

засідань комісії з питань надання статусу “оптового ринку 

сільськогосподарської продукції” у відкритому режимі; регламентувати 

структуру капіталу ОРСП та обов’язкове залучення збутових кооперативів 

виробників сільськогосподарської продукції до складу акціонерів таких 

ринків; розробити та затвердити порядок виділення земельних ділянок для 

розбудови ОРСП. 

 

3.2. Концептуальні засади формування та розвитку Національної 

мережі оптово-роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією 

України 

 

Результати аналізу процесу розбудови ОРСП, які виявили низьку 

ефективність їх роботи в Україні, змушують замислитись над виявленням 

причин, що стримують процеси оптимізації каналів реалізації 

сільськогосподарської продукції, які відповідають вимогам та викликам 

сьогодення. На сучасному етапі розвитку суспільних відносин держава є тим 

єдиним суб’єктом, який спроможний виконати організаційну функцію 

трансформації однієї економічної системи в іншу. Участь держави в цьому 

процесі є необхідною запорукою його успішності. Вочевидь, роль держави 

можна охарактеризувати як вирішальну. В повній мірі викладене відноситься 

і до процесу розбудови об’єктів інфраструктури в аграрному секторі, який 

вкрай ускладнюється, а іноді стає просто неможливим без дієвої участі 

державного механізму. На думку Л. Молдаван “забезпечення системного 

підходу до організації сільськогосподарського ринку – завдання держави, яке 
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має здійснюватись через комплекс організаційних, правових, економічних та 

ідеологічних заходів. Однак формування цивілізованих ринкових відносин в 

агропродовольчому секторі не стало фундаментальною складовою аграрної 

реформи нарівні з трансформацією відносин власності”, – констатує вчений 

[104, с. 106]. Науковець відзначає також, що лише з допомогою 

цілеспрямованого зовнішнього впливу на ринок, можна досягти реалізації 

його системної природи. Завдання  держави – здійснити цей цілеспрямований 

зовнішній вплив [104]. Б. Денслі слушно зазначає, що багато урядів 

наприкінці 90-х проводили політику приватизації державного сектора. Проте, 

деякі форми державного втручання в ринки як правило необхідні для: 

постачання основних продуктів харчування; забезпечення критеріїв та 

керівних принципів для ринкових угод;  дотримання  умов справедливої та 

прозорої конкуренції; дотримання стандартів зважування, а також 

забезпечення критеріїв якості та надійності стандартів; забезпечення 

контролю за здоров’ям людей та тварин; недопущення розповсюдження 

рослинних шкідників та хвороб [193].  

Процес розбудови ОРСП в Україні, на даному етапі, можна 

охарактеризувати як безсистемний. Досі не розроблено і не затверджено 

генерального плану забудови території країни ОРСП, не з’ясовано, яка 

кількість ОРСП необхідна країні, а також ОРСП яких видів доцільно 

будувати на території тієї чи іншої області і т. д. Розв’язання окресленого 

кола проблем може бути вирішено з допомогою застосування системного 

державного втручання не тільки в процес розбудови ОРСП, а і в процес 

функціонування та координації їх роботи. Приєднуємось до думки К. 

Шебеко, який підкреслює, що створення ефективної ринкової 

інфраструктури повинно бути побудовано за регіональним принципом на 

основі системного підходу і інтеграції утворень різноманітного рівня  ієрархії 

[179]. 

В Україні задекларовані певні наміри коаліційної більшості парламенту 

та Кабінету Міністрів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку. 
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Відповідно до Коаліційнійгної угоди [169], планувалось прийняття Закону 

України “Про локальні агропродовольчі ринки” [108]. У проекті Закону 

локальні агропродовольчі ринки (ЛАР) ідентифікуються як система прямих 

постійних економічних відносин в рамках коротких сталих каналів збуту 

сільськогосподарської продукції між виробниками або їх об’єднаннями та  

продавцями з числа спеціалізованих суб’єктів роздрібної торгівлі (магазинів 

ЛАР) та споживачами. Локальні агропродовольчі ринки є складовою 

внутрішнього аграрного ринку обмеженого сферою управління органу 

місцевої влади. В законопроекті нажаль не окреслюється найбільш 

прийнятна організаційно-правова форма для таких об’єктів. З контексту 

законопроекту не зрозуміло, чим відрізняються ЛАР від вже існуючих 

роздрібних ринків різної форми власності та організаційно-правової форми, 

які функціонують майже у всіх населених пунктах країни. Деякі з них 

розбудовані ще за часів СРСР. В документі вказано, що учасниками 

локальних ринків є: зареєстровані сімейні фермерські господарства; 

об’єднання сімейних фермерських господарств; органи державної та місцевої 

влади; органи місцевого  самоврядування; довірені особи.  

В програмі діяльності Кабінету Міністрів України [127], заплановано 

запровадження програм державної підтримки фермерських господарств: 

спрощення системи оподаткування, пільгове кредитування, створення умов 

для використання державної інфраструктури, забезпечення доступу до 

внутрішніх ринків збуту, сприяння експорту продукції 

сільськогосподарського виробництва. Питання формалізації та ідентифікації 

понять “фермермерське господарство” та “сімейне фермерське господарство” 

неодноразово порушувалось як в науковій літературі, так і в проектах 

законодавчих актів. [18, 142]. На даний момент відповідно до ст. 1 Закону 

[61] фермерськe господарство є формою підприємницької діяльності 

громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську 

продукцію, здійснювати  її  переробку та реалізацію з метою отримання 

прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, 
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у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного 

сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, 

відповідно до закону [61]. 

Фермерське господарство може бути створене одним громадянином 

України або кількома громадянами України, які є родичами або членами 

сім’ї, відповідно до закону.  Таке  господарство  має найменування  та може 

мати печатки. Воно підлягає державній реєстрації як юридична особа або 

фізична особа – підприємець. Фермерське господарство,  зареєстроване  як  

юридична  особа,  діє  на основі Статуту. У Статуті зазначаються 

найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета 

діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи 

управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до 

господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать 

законодавству України [61].  

Автори Закону України “Про фермерськe господарство” та  

законопроекту “Про локальні агропродовольчі ринки” намагаються створити 

об’єкти інфраструктури для фермерських господарств, впорядкувати дрібні 

роздрібні операції купівлі-продажу сільськогосподарської продукції. 

Здійснюються спроби сформувати законодавче поле таким, чином щоб 

позбавити можливості найдрібніших сільськогосподарських виробників 

вільно реалізовувати надлишки виробленої продукції без реєстрації свого 

господарства, а також обмежити реалізацію продукції конкретними 

територіями локальних агропродовольчих ринків. В той же час, залишається 

нерозв’язаним питання щодо того, якими цивілізованими та прозорими 

каналами просування продукції можуть користуватись дрібні та середні 

господарства різної форми власності, які формують переважно невеликі 

оптові партії, в т. ч. в сезон масового дозрівання плодоовочевої продукції. 

Запланованим діям уряду по розбудові об’єктів інфраструктури не 

притаманний системний характер. Розробка та прийняття згаданих вище 
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законопроектів лише спроба фрагментарного, точкового розв’язання 

системної проблеми [45].  

Ефективним та дієвим інструментом у розпорядженні держави в царині 

регулювання аграрного ринку, забезпеченні доступним продовольством 

потреб як внутрішнього, так і зовнішнього ринку, реалізації запропонованих 

вище форм та методів державного регулювання ОРСП, може стати мережа 

оптово-роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією, розбудована 

на системній та плановій основі. У зв’язку з тим, що таке об’єднання  

об’єктів інфраструктури покликане забезпечувати продовольчу безпеку 

країни, йому необхідно надати статус “національного”, зокрема до назви 

підприємства-власника мережі ввести формулювання “Національна мережа 

оптово-роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією України”. 

При розробці концепції мережі ми намагались розробити механізм 

втілення на практиці трьох базових принципів ефективної державної 

інфраструктурної політики, які запропоновані А. Шеншиним, Ю. Гриневич 

та М. Кемаєвою, а саме: повнота, системність та адекватність [180]. На наш 

погляд, необхідно прийняти закон, який започаткує створення системи 

об’єктів інфраструктури аграрного ринку, зокрема Закон України “Про 

Національну мережу оптово-роздрібної торгівлі сільськогосподарською 

продукцією України”. Нормативний акт, який закладе в законодавче поле 

країни базові принципи, правила та сценарії функціонування товаропровідної 

системи руху сільськогосподарської продукції в країні, враховуючи інтереси 

та потреби сільськогосподарських виробників всіх категорій – оптових та 

роздрібних покупців.  

До основних концептуальних положень, які потребують висвітлення в 

Законі слід віднести:  

 тлумачення терміну “Національна мережа оптово-роздрібної торгівлі 

сільськогосподарською продукцією України”;  

 уточнення терміну “оптова партія сільськогосподарської продукції”; 

 принципи функціонування мережі; 
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 види об’єктів мережі; 

 організаційно-правова форма об’єктів мережі;  

 структура мережі;  

 порядок створення та ведення єдиного реєстру об’єктів мережі;  

 принципи регулювання діяльності всіх об’єктів мережі;  

 функції, цілі, завдання мережі;  

 органи управління; 

 обв’язки та повноваження органів управління;  

 умови приєднання вже функціонуючих об’єктів інфраструктури 

аграрного ринку до мережі;  

 етапи розбудови;  

 умову обов’язковості ліцензування діяльності об’єктів мережі;  

 концептуальні засади створення Координаційної ради, 

Дисциплінарного та Консультативного комітету мережі;  

 принципи географічного розміщення об’єктів мережі на території 

країни;  

 засади, принципи створення Моніторингового центру мережі та його 

Міжрегіональної інформаційно-аналітичної системи; 

 організація ринкового контролю за дотриманням вимог безпечності та 

якості продукцією, що проходить через ОРСП. 

Ефективне функціонування такого утворення як Національна мережа 

потребуватиме прийняття також цілої низки підзаконних актів, зокрема: 

Положення про Моніторинговий центр національної мережі; Положення про 

правила торгівлі на об’єктах національної мережі (в розрізі кожного об’єкта), 

Положення про методологію оцінки ефективності функціонування 

Національної мережі взагалі та її об’єктів зокрема і т. д.   

Національна мережа  –  сукупність об’єктів інфраструктури аграрного 

ринку, які забезпечують формування та функціонування прозорих, 

цивілізованих каналів збуту сільськогосподарської продукції від виробника 

кінцевому споживачу, підтримку функціонування повного ланцюга збуту 
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сільськогосподарської продукції, який включає як оптову, так і роздрібну 

ланки, а саме: виробник – овочесховище – збутовий кооператив виробників 

сільськогосподарської продукції – ОРСП – роздрібна ланка (роздрібний 

ринок, роздрібний магазин, заклад громадського харчування, торговий 

намет) – споживач.  

Національна мережа як система має складатись з таких структурних 

елементів: оптові ринки сільськогосподарської продукції (плодоовочевої 

спеціалізації); оптові ринки живої худоби; локальні муніципальні та/або 

кооперативні ринки в містах і населених пунктах країни; складські 

комплекси; невеликі магазини в містах і населених пунктах країни, які в тому 

числі можуть засновуватись збутовими кооперативами виробників 

сільськогосподарської продукції. Отже, сукупність ОРСП розглядається нами 

як мала сукупність об’єктів. Велика сукупність об’єктів – Національна 

мережа.  Мала сукупність входить до складу великої. Тому, сукупність ОРСП 

є складовою частиною сукупності об’єктів Національної мережі.   

Національна мережа, як зазначалось, має створюватись на основі 

принципів системності та плановості. Перед Національною мережею в 

Україні, ставимо аналогічні цілі тим, які ставились перед мережею Меркаса 

на початку її будівництва і перелік яких наведено вище. В той же час, 

автором розширено перелік цілей Національної мережі в Україні. Крім того у 

ОРСП, як у об’єктів Національної мережі, та у самої Національної мережі 

будуть деякі спільні цілі та завдання. Зокрема, такі як: виявлення 

(ідентифікація) ринкових цін на сільськогосподарську продукцію та 

формування експортних партій з метою виведення останніх на закордонні 

ринки (в т. ч. партій органчної продукції) [84].  

 Отже, основними цілями побудови Національної мережі є такі:  

 будівництво, створення та організація мережі об’єктів інфраструктури 

аграрного ринку;  

 експлуатація та управління всіма об’єктами Національної мережі;  

 відмова від практики обмеження в конкуренції;  
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 заохочення участі виробників та їх об’єднань в капіталі ОРСП та інших 

об’єктів Національної мережі;  

 здійснення внеску в поліпшення циклу маркетингу продовольчих 

товарів;  

 сприяння стандартизації продукції, прозорості ринку та розвитку 

багатоцільової роздрібної торгівлі;  

 забезпечення національної продовольчої безпеки за всіма її 

складовими;  

 створення і підтримка життєдіяльності замкненого ланцюга збуту 

сільськогосподарської продукції; 

 підвищення рівня доходів вітчизняних дрібних і середніх 

сільськогосподарських виробників; 

 ефективне функціонування прозорих каналів реалізації 

сільськогосподарської продукції;  

 виявлення ринкових цін на сільськогосподарську продукцію 

вітчизняного виробництва;  

 координація роботи каналів реалізації сільськогосподарської продукції 

з єдиного центру на всіх етапах ланцюга збуту. 

 Основними завданнями Національної мережі є: 

 ефективна реалізація державної політики продовольчої безпеки, у тому 

числі на рівні регіонів;  

 державний контроль та регулювання перерозподілу і споживання 

продовольства всередині країни;  

 створення мережі ОРСП як структурного елемента Національної 

мережі; 

 приєднання до мережі ОРСП роздрібної ланки збуту 

сільськогосподарської продукції шляхом розбудови та/або модернізації 

локальних роздрібних муніципальних ринків; 

 залучення до роботи Національної мережі збутових кооперативів 

виробників сільськогосподарської продукції;  
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 розбудова в структурі об’єктів Національної мережі  малих сімейних 

та/або кооперативних магазинів, особливо у центрах великих міст, 

власниками яких, у тому числі, будуть збутові кооперативи виробників 

сільськогосподарської продукції; 

 формування експортних партій сільськогосподарської продукції; 

 співпраця з ФАО з метою забезпечення продовольчої безпеки в світі та 

розв’язання проблеми голоду. 

Важливо розглядати Національну мережу як єдиний організм, всі 

органи якого нерозривно пов’язані один з одним. Лише дотримання цього 

принципу дозволить створити життєздатний інфраструктурний механізм 

збуту сільськогосподарської продукції в масштабах всієї країни.   

Розбудову Національної мережі доцільно проводити поетапно. А саме: 

1 етап – будівництво і введення в експлуатацію ОРСП у більшості 

областей країни (будівництво і введення в експлуатацію принаймні перших 

об’єктів ОРСП); будівництво або модернізація локальних роздрібних ринків 

в містах і населених пунктах. Початок активної розбудови збутових 

кооперативів виробників сільськогосподарської продукції. Приєднання вже 

створених на території України ОРСП до Національної мережі на засадах 

державно-приватного партнерства. Початок будівництво складських 

комплексів зі зберігання плодоовочевої продукції. 

2 етап – введення в експлуатацію другої черги ОРСП за участі збутових 

кооперативів виробників сільськогосподарської продукції; початок 

будівництва оптових ринків живої худоби; початок будівництва чи 

модернізації  локальних муніципальний та/або кооперативних роздрібних 

ринків в містах і населених пунктах. Розбудова кооперативних магазинів в 

містах і населених пунктах. 

3 етап – введення в експлуатацію другої черги в будівництві оптових 

ринків живої худоби; введення в експлуатацію складських комплексів зі 

зберігання плодоовочевої продукції і м’яса забитих тварин на території 

ОРСП; 
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4 етап – заключний. Завершення будівництва всіх черг ОРСП в країні, 

як плодоовочевих так і ринків живої худоби. Введення в експлуатацію 

побудованих та модернізованих локальних роздрібних ринків. Закінчення 

розбудови дрібних сімейних та/або кооперативних магазинів в містах і 

населених пунктах. Національна мережа має виконувати наступні функції 

(табл. 3.1):  

 

Таблиця. 3.1 

Функції Національної мережі  

№ Функція Суть (зміст) функції 

1 Економічні 

функції 
 втілення державної політики розвитку і підтримки сільського 

господарства; 

 реалізація державної політики щодо підтримки 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

 підвищення конкурентоспроможності національної 

сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому 

ринках, в тому числі і за чинником якості; 

 створення прозорих каналів реалізації сільськогосподарської 

продукції; 

 виявлення ринкових цін на сільськогосподарську продукцію; 

 підтримка вітчизняного сільськогосподарського 

товаровиробника;  

 забезпечення вітчизняних сільськогосподарських виробників 

ринками збуту сільськогосподарської продукції, в тому числі і за 

межами держави; 

 усунення диспаритету у виробництві та споживанні продукції 

в регіонах країни. 

2 Організаційні 

функції 
 проведення моніторингу цін на сільськогосподарську 

продукцію в країні. (Створення єдиної мережі відстеження динаміки 

цін на сільськогосподарську продукцію та обсягів реалізації з 

допомогою департаментів Моніторингового центру Національної 

мережі оптово-роздрібної торгівлі, розташованих  на всіх оптових і 

роздрібних ринках країни);   

 перерозподіл продовольства з метою усунення дисбалансів у 

насиченні регіональних ринків сільськогосподарської продукції;  

 формування великих і середніх партій сільськогосподарської 

продукції, в тому числі на експорт; 

 пошук ринків збуту для продукції сільськогосподарських 

товаровиробників; 

 розробка пропозицій щодо змін до законодавчого поля 

України з метою вдосконалення роботи як Національної мережі, так 

і окремих її  елементів; 

 забезпечення дотримання нормативних вимог щодо 

безпечності та якості продукції. 
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Продовження табл.  3.1 
3 Соціальні 

функції 
 забезпечення високої якості харчових продуктів, які 

споживаються населенням України; 

 підтримка високого рівня доходів дрібних і середніх 

сільськогосподарських виробників; 

 створення додаткових робочих місць; 

 пропаганда здорового способу життя, в т. ч. пропаганда 

здорового харчування; 

 поліпшення і розширення раціону харчування населення 

країни.  

4 Екологічні 

функції 
 зменшення навантаження на навколишнє середовище завдяки 

впровадженню новітніх технологій пакування і переробки відходів;  

 запровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах 

національної мережі. 
Джерело: розроблено автором. 

 

У зв’язку з тим, що мережа оптових ринків носить загальнонаціональне 

значення, покликана забезпечувати продовольчу безпеку країни, такому 

утворенню необхідно надати статус “національного”, зокрема до назви 

підприємства-власника мережі ввести формулювання “Національна мережа 

оптово-роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією України”. 

Організаційно-правова форма мережі – державна керуюча холдингова 

компанія. Основний замовник будівництва Національної мережі – держава, в 

особі Мінагрополітики (Міністерство є розпорядником бюджетних коштів). 

Безпосередні виконавців – підрядні організації, які виконуватимуть 

будівництво об’єктів. Об’єкти інфраструктури аграрного ринку входять до 

складу Національної мережі як корпоративні підприємства [66]. Холдингова 

компанія в акціонерному капіталі таких об’єктів володіє холдинговим 

корпоративним пакетом акцій. Обов’язковість входження певних об’єктів 

інфраструктури аграрного ринку (зокрема ОРСП) до складу акціонерів 

холдингової компанії “Національна мережа” закріплюється в законодавчому 

полі, зокрема в Законі про “Національну мережу оптово-роздрібної торгівлі 

сільськогосподарською продукцією України”. В Законі наводиться перелік 

об’єктів інфраструктури аграрного ринку, які повинні увійти до складу 

холдингової компанії. Законодавчо закріплюється можливість розбудови в 
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майбутньому нових ОРСП в країні лише як об’єктів Національно мережі. 

Об’єкти мережі можуть створюватись у таких формах власності, які 

дозволять встановити найнижчі тарифи на їх послуги: державній, 

комунальній, акціонерній. Товариства, контрольний пакет акцій яких 

належить державі та/або місцевим громадам, збутовим кооперативам 

виробників сільськогосподарської продукції, повинні отримати статус 

неприбуткових організацій. Це дозволить таким об’єктам встановити 

найнижчі тарифи у галузі та отримати конкурентні переваги перед 

приватними комерційними об’єктами інфраструктури аграрного ринку, які не 

входять до складу Національної мережі. У зв’язку з суттєвою обмеженістю 

фінансових ресурсів у держави, місцевих громад, розбудову об’єктів мережі 

доцільно проводити на засадах ДПП. Як стверджує наукова спільнота при 

розбудові та модернізації об’єктів інфраструктури широкого застосування 

набула практика державно-приватного партнерства, зокрема, застосування 

концесій, а також проектного фінансування [12; 73; 81; 113; 122; 177; 178]. 

Рекомендуємо в Законі “Про державно-приватне партнерство” [65] 

розширити перелік сфер застосування державно-приватного партнерства 

шляхом внесення наступного формулювання до п. 1. ст. 4  ЗУ “Про 

державно-приватне партнерство”: розбудова об’єктів інфраструктури 

аграрного ринку, об’єктів Національної мережі (в т. ч. оптових ринків 

сільськогосподарської продукції). 

В Україні передбачалось здійснити розбудову ОРСП “Шeлен” в 

Рівненській області та ОРСП в Миколаївській області на засадах ДПП. 

Проте, проекти з будівництва ринків реалізовано не було. Їх реалізація є 

вкрай складною з юридичної, організаційної та фінансової точки зору. Тому 

позитивною тенденцією є заплановане Кабінетом міністрів України у Плані 

заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” у 2015 р. забезпечення 

можливостей взяття довгострокових бюджетних зобов’язань за проектами 

ДПП, що спрямовані на проекти розвитку, пов’язані з розбудовою, 
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відновленням та модернізацією інфраструктури [158]. В той же час, Законом  

України “ Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення 

регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та 

стимулювання інвестицій в Україні” покращуються умови для роботи, 

розширюються можливості та права приватних інвесторів в проектах ДПП 

[143]. Також, в частині 2 ст. 11 Закону за органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування закріплюються повноваження щодо 

проведення оцінки ефективності ДПП. Визначено чіткі критерії такого 

аналізу. Слід враховувати ту обставину, що майже не буває повністю 

приватних інфраструктурних об’єктів, слушно зауважує А. Ланцов. Державні 

органи втручаються на визначеній стадії – при виборі концесіонера та 

концесійного періоду, при тарифному регулюванні, при визначенні 

необхідності надання субсидій та державних гарантій і т. д.     

Ефективна діяльність всіх ОРСП Національної мережі  має 

підтримуватись шляхом введення в законодавче поле країни норм щодо 

створення навколо цих об’єктів захисних периметрів. Захисний периметр 

ОРСП – територія навколо об’єкта, в межах якої оптові операції купівлі-

продажу сільськогосподарської продукції основного асортименту ОРСП 

повністю заборонені на всіх торговельних майданчиках і в будь-якій формі, 

окрім території ринків. 

Завдання ОРСП, які увійдуть до Національної мережі, принципово 

відрізняються від завдань і мети функціонування ОРСП, які не є її 

структурними елементами. Метою діяльності ОРСП як комерційного проекту 

є отримання прибутку. ОРСП Національної мережі не можна розглядати як 

приватні інститути. Основною метою діяльності таких інфраструктурних 

об’єктів, як вже зазначалось, є виконання важливих економічних та 

соціальних функцій, виявлення (генерація) ринкових цін на 

сільськогосподарську продукцію, підтримка дрібного і середнього 

товаровиробника і, нарешті, забезпечення продовольчої безпеки держави. 

Тому, більшості об’єктів Національної мережі, в першу чергу ОРСП, 
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необхідно надати неприбутковий статус шляхом внесення відповідних змін 

до Податкового кодексу та інших нормативних документів.   

Одна з основних проблем вже побудованих ОРСП в Україні, як 

зазначалося вище, це невелика кількість чи майже відсутність оптових 

покупців. Причина виникнення проблеми відсутності оптових покупців 

полягає в тому, що питання ланцюга “виробник – оптова торгівля – роздрібна 

торгівля – споживач” не розв’язано в країні комплексно. Міста України 

потребують розбудови невеликих сімейних та/або кооперативних магазинів, 

які б спеціалізувалися на продажі окремих видів продуктів. Наприклад, 

хлібобулочних виробів, свіжого м’яса, молочної продукції, солодощів, сирів і 

т. д. Практика такої торгівлі розвинена в європейських містах. Традиції 

торгівлі через малі роздрібні сімейні магазини формувались в містах Західної 

Європи сторіччями. Такі магазинчики є одними з покупців продукції на 

ОРСП. Основні конкуренти дрібних сімейних магазинів в містах і населених 

пунктах – мережі супермаркетів. З метою підтримки розвитку сімейних та 

кооперативних магазинів необхідно ввести заборону щодо будівництва 

великих супермаркетів в центрі міст, як це зроблено у Франції.  

Потребує розробки та впровадження програма розбудови і розвитку 

Національної мережі. Основними завданнями програми є наступні. 

Економічні задачі:   

 забезпечення раціонального розташування об’єктів інфраструктури, в т. 

ч. ОРСП та роздрібних ринків на території країни; 

 зміцнення експортних можливостей України шляхом створення 

системи формування партій плодоовочевої і м’ясної продукції з орієнтацією 

на експорт; 

 створення єдиного інформаційного середовища для досягнення 

максимальної доступності виробників сільськогосподарської продукції до 

інформації щодо ситуації на ОРСП; 
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 залучення збутових сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів до участі в створенні ОРСП, роздрібних ринків, фірмових 

магазинів в населених пунктах країни; 

 зберігання запасів сільськогосподарської продукції, придбаної в межах 

розміщення державного замовлення; 

 налагодження міжрегіональних зв’язків між ОРСП різних областей 

України; 

 створення системи інформаційного забезпечення діяльності оптових 

ринків сільськогосподарської продукції, а також системи збору і обробки 

статистичної інформації щодо показників роботи ОРСП; 

 створення інформаційного середовища для налагодження зв’язків між 

господарюючими суб’єктами різних регіонів України через єдину 

Міжрегіональну інформаційно-аналітичну систему Моніторингового центру 

Національної мережі; 

 залучення вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників і 

постачальників продовольства до формування міських ресурсів, в тому числі, 

в межах держзамовлення;  

 доведення споживання населенням України сільськогосподарської 

продукції вітчизняного виробництва до раціональних норм; 

 формування оптових партій сільськогосподарської продукції та 

виведення їх на зовнішні ринки;  

 співпраця з ФАО в частині подолання проблеми голоду в світі.  

Соціальні задачі програми створення і розвитку Національної мережі: 

 забезпечення населення України широким асортиментом якісної 

сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва; 

 забезпечення доступності сільськогосподарської продукції 

вітчизняного виробництва населенню України; 

  забезпечення роботи лабораторій з безпеки та якості аграрної 

продукції; 
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 підтримка малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників на 

селі, господарств населення; 

 забезпечення територіальної доступності безпосередніх виробників 

сільськогосподарської продукції та збутових кооперативів виробників до 

об’єктів інфраструктури агарного ринку, на майданчиках яких генеруються 

ринкові ціни; 

 забезпечення економічної доступності продуктів харчування 

населенню України; 

 пропаганда здорового способу життя; 

 пропаганда здорового харчування; 

 реалізація програм здорового харчування дітей раннього, дошкільного, 

шкільного віку, а також студентів; 

 розробка і реалізація програми “здорове харчування молоді” через 

Національну мережу; 

 підвищення якості та безпеки харчових продуктів; 

 забезпечення територіальної доступності вітчизняних продуктів 

харчування широким верствам населення, в тому числі, пенсіонерам, людям з 

обмеженими можливостями, тимчасово переміщеним особам;  

 опосередкована підтримка розвитку особистих селянських господарств;  

 зниження соціальної напруги в сільській місцевості;  

 створення додаткових робочих місць (як в сільській місцевості, так і в 

містах);  

 впровадження програм навчання та підвищення кваліфікації 

сільськогосподарських виробників. 

Слід зазначити, що в деяких аспектах економічні та соціальні задачі   

Програми розбудови та розвитку Національної мережі будуть співпадати з 

економічними, організаційними та соціальними функціями цього утворення, 

зокрема в таких аспектах, як: ідентифікація ринкових цін, формування 

експортних партій з метою виведення на закордонні ринки, реалізації 

державної політики щодо розвитку кооперативів, створення прозорих каналів 
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реалізації, підтримка вітчизняного товаровиробника.  

На підставі програми необхідно внести зміни до законодавства щодо 

постачання продуктів харчування через Національну мережу в дошкільні  та 

шкільні навчальні заклади, школи-інтернати, дитячі садки, ВНЗ, медичні 

заклади і т. д. Ключові підрозділи Національної мережі: моніторинговий 

центр; департамент оптових ринків; департамент роздрібних ринків та 

магазинів;  департамент складських комплексів; юридичний департамент; 

економічний департамент; відділ маркетингу; канцелярія; транспортно-

логістичний департамент; Координаційна рада; Дисциплінарна рада; 

Консультативний комітет.  

Законодавчим полем країни Національній мережі делегуються 

повноваження державних органів виконавчої влади по регулюванню, 

контролю, нагляду, ревізії в т. ч. оцінці ефективності роботи об’єктів 

інфраструктури аграрного ринку, які входять до її складу. 

Департаментам моніторингового центру Національної мережі, які 

розташовуються на всіх ОРСП, делегуються повноваження щодо: 

 моніторингу динаміки ринку, зокрема цін; 

 документального підтвердження фактів купівлі продажу оптових 

партій сільськогосподарської продукції;  

 нагляду за дотриманням санітарно-епідеміологічного законодавства;  

 сприяння укладанню експортно-імпортних контрактів; 

 навчання виробників сільськогосподарської продукції та інші функції. 

Національна мережа – дієвий інструмент впливу держави на ситуацію в 

продовольчій сфері країни. Без розбудови такого механізму впливу на 

аграрний ринок в Україні не вдасться повною мірою вирішити проблему 

відсутності або неефективного функціонування об’єктів інфраструктури. 

Національна мережа може стати ефективним інструментом в руках уряду і 

держави в питанні регулювання цін на продовольство всередині країни, а 

також дієвим інструментом у розв’язанні питання акумулювання великих 

партій продовольства з метою систематичних поставок як всередині країни, 
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так і за її межі, в тому числі в рамках виведення продукції на ринки ЄС та 

співпраці з міжнародними організаціями в частині розв’язання проблеми 

нестачі продовольства в світі. 

 

3.3. Принципи розміщення об’єктів Національної мережі оптово-

роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією на території 

України  

 

Ефективно функціонуюча Національна мережа покликана створити 

життєздатний механізм перерозподілу сільськогосподарської продукції з 

одних регіонів в інші, усунути регіональні диспропорції в виробництві та 

споживанні. З цією метою необхідно розробити та законодавчо 

затвердити Генеральний план розміщення об’єктів Національної мережі 

на території країни. До основних положень Генерального плану слід 

віднести: кількість об’єктів, середню оптимальну площу таких об’єктів, 

принципи розміщення об’єктів інфраструктури на території країни. 

Потребує розробки та впровадження методичний підхід до 

розрахунку необхідної кількості ОРСП для країни. Наприклад, у Франці 

на 27 метропольних регіони функціонує 24 ОРСП, в Іспанії на 27 

автономних співтовариства – 23 ОРСП, у Польщі на 16 воєводств – 27 

ОРСП, в Італії на 20 областей – 30 ОРСП, в Японії на 47 префектур – 72 

ОРСП (табл. 3.2).  

В середньому, за нашими розрахунками, один ОРСП охоплює 

своїми послугами 14,26 тис. км2  та забезпечує потреби 2,38 млн осіб 

(див. табл. 3.2). Ці величини можна прийняти за константи. Їх обчислення 

базується на дослідженні країн, де оптові ринки у сучасному розумінні 

розбудовуються та успішно функціонують переважно з початку або з 

другої половини XX ст. В розрахунках врахована також Польща – країна 

пострадянського табору, де протягом більш ніж двох десятиріч  ОРСП 

активно розбудовуються та розвиваються. Еволюційним шляхом в цих 
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економіках вироблена оптимальна кількість об’єктів інфраструктури, які 

задовольняють потреби аграрного ринку та населення країни.   

Таблиця 3.2     

    Оптові ринки сільськогосподарської продукції в світі 
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1 

Велика 

Британія 242,9 64,31 56 

регіон, 

графство, 

область 26 9,42 2,47 

2 Іспанія 504,78 46,51 27 
автономне 

співтовариство 23 21,95 2,02 

3 Італія 301,34 60,78 20 область 30 10,04 2,03 

4 Німеччина 357,02 80,72 16 земля 19 18,79 4,25 

5 Польща 312,68 38,50 16 воєводство 27 11,58 1,43 

6 Франція 547,03 64,20 27 
метропольний 

регіон 24 22,79 2,68 

7 Японія 377,94 126,91 47 префектура 72 5,25 1,76 

8 Всього 99,82 16,64 

9 В середньому 14,26 2,38 

10 Україна* 577,42 42,81 24 область 3 192,47 14,27 
Джерело: розраховано автором на основі даних [163, 166, 171, 196, 213, 216]. 

*Територія України без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. 

Чисельність населення України (за оцінкою)  на  1 вересня 2015 р. без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим. Кількість адміністративно -територіальних одиниць без 

урахування Автономної Республіки Крим. Кількість оптових ринків без урахування ОРСП “Господар” (м. 

Донецьк), який знаходиться на території проведення антитерористичної операції.  

Розрахувати кількість ОРСП, необхідних для забезпечення потреб 

країни, можна за формулою (3.1): 



 

 

178 

 1
7

8
 

 

                                                    кк 21ОРСП

Н

Н

S

S
К

с

к

с

к ,                                (3.1) 

 

де КОРСП
– кількість ОРСП у країні;  

Sк
– площа країни, тис. км

2
; 

Hк
 –  кількість населення в країні, млн осіб; 

Sс
– середня площа країни, охоплена послугами ОРСП, тис. км

2  

(константа);  

Hс
– середня кількість населення, охоплена послугами ОРСП, млн осіб 

(константа); 

кк  21,
– вагові коефіцієнти (визначаються експертним шляхом): к1,

– 0,2, к1,
– 

0,8. 

Формула ( 3.1) може бути представлена у наступному виді (3.2): 

 

0,8
2,38
Н0,2

14,26
S

К 1

кк

ОРСП
,                      (3.2) 

 

Запропонована формула є універсальною і може застосовуватись 

для будь-якої країни. Але слід враховувати ту обставину, що розрахунки 

базуються на усереднених цифрах. Тому результат розрахунків дає 

підстави говорити про середню необхідну кількість об’єктів, потрібних 

для країни. Крім того, при обстеженні країн (див. табл. 3.2) врахована 

кількість ОРСП саме плодоовочевої спеціалізації та ринків 

морепродуктів. Ринки живої худоби до обстеження не увійшли у зв’язку з 

особливостями та  специфікою їх роботи.  

Отже середня кількість ОРСП плодоовочевої спеціалізації для 

України, відповідно до першого підходу – К 1ОРСП
– не менше 22 об’єктів 

(3.3).   

 

            22,490,8
2,38

42,81
0,2

14,26

577,42
К 1ОРСП

,                    (3.3) 
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Другий шлях використання запропонованого вище методичного 

підходу – скоротити чисельність країн, які використовуються для 

розрахунку констант, та залишити лише ті з них, параметри яких (площа 

та населення), найбільш близькі до України (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3      

Оптові  ринки сільськогосподарської продукції в Іспанії та Франції 
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1 Іспанія 504,78 46,51 27 

автономне 

товариство 23 21,95 2,02 

2 Франція 547,03 64,20 27 

метропольний 

регіони 24 22,79 2,68 

3 Всього 44,74 4,70 

4 В середньому 22,37 2,35 
Джерело: розраховано автором. 

 

Таким чином середня кількість ОРСП плодоовочевого асортименту в 

Україні  відповідно до другого підходу до розрахунків –К 2ОРСП
–  20 об’єктів 

(3.4):   

 

.19,730,8
2,35

42,81
0,2

22,37

577,42
К 2ОРСП

,                        (3.4) 

 
 

Отже, оптимальна середня кількість ОРСП плодоовочевого 

асортименту для України коливається в межах від 20 до 22 об’єктів. В 

країні, як вже зазначалось, введено в експлуатацію чотири ОРСП, 

фактично працюють три – у Київській та Львівській областях і неподалік 

м. Маріуполь. Один ОРСП плодоовочевої спеціалізації охоплює своїми 
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послугами більше  192 тис. км
2  

та більше 14 млн осіб (див. табл. 3.2). 

Вочевидь, такої кількості ОРСП для задоволення потреб аграрного ринку 

в об’єктах інфраструктури недостатньо. 

На підґрунті запропонованого вище методичного підходу (перший 

підхід до розрахунків: константи розраховувались на підставі обстеження 

семи країн) нами також розрахована оптимальна кість ОРСП 

плодоовочевої спеціалізації для деяких пострадянських країн (табл.  3.4).  

Для розрахунку необхідної для України площі оптових ринків  

скористаємось досвідом Іспанії. В Іспанії, як зазначалось, оптові ринки об’єднані 

в мережу. Загальна площа всіх двадцяти трьох ОРСП мережі Меркаса – 7 млн 

187 тис. м
2
, площа забудови ринків 954 тис. 267 м

2
. Ці площі ОРСП забезпечують 

потреби 46,51 млн осіб в країні. За такими параметрами, як площа країни, 

кількість населення Іспанія та Україна спів ставні. 

Таблиця 3.4 

 

Оптимальна середня кількість ОРСП плодоовочевої спеціалізації в 

країнах пострадянського простору  

№ Країна 

Площа, тис. 

км 
2
 

Населення, 

млн осіб К 1ОРСП
  

Оптимальна 

середня 

кількість 

ОРСП в країні   

1 Азербайджан  86,60 9,78 4,50 5 

2 Білорусь 207,56 9,46 6,09 6 

3 Вірменія 29,74 3,02 1,43 1-2 

4 Грузія  69,70 4,49 2,49 3 

5 Молдова 33,85 3,56 1,67 2 

6 

Росія 

(Європейська 

частина)  
3447,00 78,80 74,83 75 

7 Узбекистан 447,40 31,03 16,71 17 
Джерело: розраховано автором. 
 

Порівняємо, основні характеристики ОРСП “Меркамадрид”, який 

розташовується біля столиці Іспанії – м. Мадрид, та характеристики ОРСП 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD#cite_note-cia-6
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“Столичний”, який розташовується неподалік від столиці України – м. Києва 

(табл. 3.5). 

Таблиця  3.5  

Основні характеристики ОРСП “Меркамадрид” (Іспанія) та ОРСП 

“Столичний” (Україна) 

№ Параметр 

ОРСП 

“Меркамадрид”, 

(Іспанія, м. Мадрид) 

Україна 

ОРСП “Столичний” 

(Україна, м. Київ) 

1 

Чисельність населення в 

найближчому великому місті, тис. 

осіб. 2905,1 2868,7 

2 Загальна площа ринка, м
2
 1716568 1570000 

3 Площа забудови, м
2
 199600 219308 

Джерело: складено автором. 
 

Враховуючи іспанський досвід пропонуємо розрахувати площу 

(загальну або площу забудови) ОРСП плодоовочевої спеціалізації в Україні 

за формулою (3.5):  

 

кк 2

Іспанія 

УкраїнаяОРСПІспані

1

Іспанія

УкраїнаяОРСПІспані

аОРСПУкраїн

Н

НS

S

SS
S                  (3.5) 

 

де  S аОРСПУкраїн
– площа ОРСП в Україні (загальна або площа забудови), 

SОРСПІспанія
– площа ОРСП в Іспанії (загальна або площа забудови), 

SУкраїная
–площа України,  

SІспанія
 – площа  Іспанії, 

НУкраїна
– кількість населення в Україні,  

HІспанія
–  кількість населення в Іспанії, 

к1
, к 2

 – вагові коефіцієнти (визначаються експертним шляхом); к1
– 0,2, 

к 2
– 0,8. 
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Загальна площа ОРСП плодоовочевої спеціалізації в Україні повинна 

становити більше 6 млн м
2
, а площа забудови більше 920 тис. м

2
 (табл. 3.6).  

В середньому загальна площа одного ОРСП плодоовочевого 

асортименту в країні має дорівнювати 315 тис. 306 м
2
. (при будівництві 22 

ОРСП плодоовочевого асортименту в Україні),  а площа забудови одного 

ОРСП плодоовочевого асортименту  має дорівнювати –  41 тис. 863 м
2
. 

Для цілей розбудови Національної мережі в Україні та впорядкування 

її об’єктів пропонується поділити ОРСП на дві основні групи: 

плодоовочевого асортименту та оптові ринки живої худоби. 

 

Таблиця  3.6 

 

Площі ОРСП  плодоовочевого асортименту в Іспанії та Україні 

(загальна площа ринків та площа забудови) 

 

№ Параметр Іспанія 

Україна (оптимальні 

прогнозовані параметри 

ОРСП в Україні) 

1 Площа, тис. км
2
 504,78 577,42 

2 Населення, млн осіб 46,51 42,81 

3 

Площа ринків ОРСП (площа 

забудови), м
2
 954267 920999,92 

4 

Загальна площа ОРСП  (загальна 

площа ринків), м
2
 7187296 6936736,99 

Джерело: розраховано автором. 

  

На ОРСП плодоовочевого асортименту в першу чергу здійснюються 

операції оптового продажу плодів та овочів. На таких оптових ринках може 

здійснюватись реалізація оптових партій м’яса забитих тварин, 

морепродуктів. Як показує практика, на ОРСП плодоовочевого асортименту 

доволі часто будуються спеціалізовані павільйони і проводиться реалізація 

квіткової продукції. На  таких ринках ніколи не здійснюється продаж живих 

тварин. Для цих видів сільськогосподарської продукції будуються оптові 

ринки живої худоби. Останні територіально розміщуються окремо від 
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оптових ринків плодоовочевого асортименту. У зв’язку з тим, що на оптових 

ринках живої худоби відбувається продаж біологічних об’єктів – ВРХ, 

свиней, кіз, овець вони потребую спеціального планування і розташування. 

Планування таких ринків здійснюється з дотриманням вимог щодо 

утримання різних видів худоби, враховуючи той факт, що останні можуть 

бути носіями інфекційних хвороб і становити потенційну небезпеку як для 

тварин, так і для людей. Продаж худоби на таких ринках відбувається під 

суворим наглядом ветеринарних лікарів та працівників санітарно-

епідеміологічних служб. Крім того, на таких об’єктах інфраструктури 

плануються окремі приміщення для передпродажного утримання тварин. 

Тому такі об’єкти будуються і функціонують окремо від оптових ринків 

плодоовочевого асортименту, в безпосередній близькості від 

автомагістралей, залізничних вузлів, портів з метою скорочення витрат часу 

на транспортування худоби, що значно зменшує вірогідність захворювання, 

травмування та смертності.  

 Світова практики функціонування ОРСП доводить, що існують 

приклади розбудови ОРСП вузької спеціалізації. Це пов’язано в першу чергу 

з географічним розташуванням країни або регіону, історичною 

спеціалізацією сільського господарства, ландшафтом, природно-

кліматичними умовами. Наприклад, в Японії функціонують оптові рики 

вузької спеціалізації, на яких здійснюється реалізація виключно 

морепродуктів широкого асортименту. В Голландії функціонують найбільш 

потужні у світі оптові ринки – майданчики для продажу квіткової продукції, 

вирощеної не тільки всередині країни, а і за кордоном. Реалізація квіткової 

продукції на таких ринках відбувається шляхом проведення аукціонів.   

На підставі аналізу процесу розбудови ОРСП на території України, а 

також враховуючи зарубіжний досвід нами пропонується розбудовувати 

наступні види оптових ринків сільськогосподарської продукції Національної 

мережі на території України (рис. 3.2).  
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Для потреб розбудови Національної мережі рекомендується поділити 

ОРСП плодоовочевого асортименту на три категорії:  

1. ОРСП плодоовочевого асортименту виробничого типу. Функція 

таких об’єктів – акумуляція, зберігання, фасування та перерозподіл значних 

партій плодоовочевої продукції з регіонів переважного виробництва до 

інших регіонів країни, а також за кордон. Такі об’єкти розташовуються в 

регіонах, де обсяги виробництва продукції, яка відноситься до основного 

асортименту плодоовочевих ОРСП, перевищують споживання. 

 

 

Рис. 3.2 Види оптових ринків сільськогосподарської продукції  

Національної мережі 

Джерело: розроблено автором. 

 

До основних характеристик ОРСП плодоовочевого асортименту 

виробничого типу слід віднести: розташування неподалік від місць 

концентрації виробництва сільськогосподарської продукції; акумуляція 

значних обсягів вирощеної в регіоні сільськогосподарської продукції та 

перерозподіл її в інші області України, зокрема в ті, які відрізняються 

суттєвими об’ємами споживання та відчувають нестачу продукції власного 

виробництва; формування і відправка  оптових партій сільськогосподарської 

продукції за кордон; розміщення на території ринків потужних овочесховищ, 

розрахованих на значні обсяги тривалого зберігання сільськогосподарської 

Оптові ринки 

сільськогосподарської 

продукції  (ОРСП) 
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продукції; надання широкого спектру послуг, зокрема щодо фасування і 

пакування сільськогосподарської продукції; перерозподіл надлишків 

продукції до інших оптових ринків Національної мережі.  

2. ОРСП плодоовочевого асортименту споживчого типу. Функція таких 

об’єктів інфраструктури аграрного ринку – забезпечення потреб в 

плодоовочевій сільськогосподарській продукції регіонів країни зі значними 

обсягами споживання. 

Основні характеристики: обслуговування регіону з  відносно високою 

щільністю населення (в тому числі регіону, на території якого знаходиться 

принаймні одне велике місто з чисельністю населення понад 500 тис. 

чоловік); наявність значних торговельних площ для забезпечення продажу 

продукції з інших регіонів, а також для тривалого зберігання такої продукції 

(розташування на території ринку великих за площами овочесховищ зі 

спеціальними температурними режимами); проектування інфраструктури 

об’єкта з урахуванням необхідності тривалого перебування на території 

ринку продавців та автотранспорту з інших регіонів країни.  

3. ОРСП плодоовочевого асортименту змішаного типу. Основна 

особливість ОРСП плодоовочевого асортименту змішаного типу – 

розташування в регіонах, в яких виробництво та споживання плодоовочевої 

продукції знаходяться на порівняно однакових рівнях. Потужності ОРСП 

плодоовочевого асортименту змішаного типу в першу чергу розраховані на 

задоволення потреб населення області, на території якої вони розташовані.  

Для потреб розбудови Національної мережі систематизуємо та 

виділимо чотири основних рівня реалізації сільськогосподарської продукції 

(рис. 3.3): 

1 рівень – міжнародний: експортні операції з сільськогосподарською 

продукцією вітчизняного виробництва; 2 рівень – національний:  оптова 

торгівля  сільськогосподарською продукцією на рівні країни; 3 рівень – 

обласний: реалізація продукції в обласних центрах та найбільших містах 
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області; 4 рівень – районний: реалізація продукції в містах і населених 

пунктах районів областей, в місцях безпосереднього виробництва.  

З метою налагодження найбільш ефективної роботи Національної 

мережі , її об’єкти (ОРСП плодоовочевого асортименту, оптові ринки живої 

худоби, муніципальні роздрібні ринки, овочесховища) повинні охоплювати 

своїми послугами всі рівні реалізації сільськогосподарської продукції (див. 

рис 3.3).  

Базовим рівнем об’єктів Національної мережі є рівень районів області. 

Саме цей рівень є найближчим до виробництва сільськогосподарської 

продукції, до безпосереднього виробника. На цьому рівні пропонують 

виробникам свої послуги такі об’єкти Національної мережі, як муніципальні 

роздрібні ринки та овочесховища. Овочесховища розташовуються в 

безпосередній близькості від місць виробництва сільськогосподарської 

продукції,  а також на  території ОРСП плодоовочевого асортименту (див. 

рис. 3.3). 

На рівні області працюють такі об’єкти Національної мережі як ОРСП 

плодоовочевого асортименту, муніципальні роздрібні ринки в областях, 

оптові рики живої худоби обласного значення, локальні вузькоспеціалізовані 

оптові ринки живої худоби. На національному рівні та міжнародному рівні 

здійснюють діяльність ОРСП плодоовочевого асортименту та оптові рики 

живої худоби-термінали.  

Сукупність ОРСП плодоовочевого асортименту забезпечуватиме 

своїми послугами три рівні: міжнародний, національний, обласний. До 

сукупності ОРСП плодоовочевого асортименту входять оптові ринки 

плодоовочевого асортименту, розташовані в усіх областях України. При 

проектуванні ОРСП плодоовочевого асортименту до комплексу споруд 

ринку повинні входити овочесховища, обладнані сучасним обладнанням для 

зберігання продукції. Сукупність оптових ринків живої худоби-терміналів, 

охоплюватиме своїми послугами чотири рівні – міжнародний, національний, 

обласний, районний рівні (райони області). При проектуванні оптових ринків 
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живої худоби-терміналів в структурі споруд  останніх доцільно передбачити 

будівництво цехів по забою худоби та переробних цехів (див. рис. 3.3). 

Сукупність оптових ринків живої худоби обласного значення охоплюватиме 

своїми послугами національний та обласний рівні. На оптових ринках живої 

худоби обласного значення також доцільно передбачити будівництво боєн та 

переробних цехів (див. рис. 3.3).  

Сукупність локальних вузькоспеціалізованих ринків живої худоби 

охоплюватиме своїми послугами два рівні: рівень області та рівень районів 

областей (див. рис. 3.3). Запропонована схема розташування оптових ринків 

Національної мережі побудована за принципом: одна область – два ринки  На 

території кожної області України та на території Автономної республіки 

Крим, розташовуються два ринки – ОРСП  плодоовочевого асортименту та 

оптовий ринок живої худоби. Таке розташування ринків на території країни 

дозволить охопити всю територію мережею інфраструктурних об’єктів по 

збуту сільськогосподарської продукції (рис. Ю.1).  

Вся територія України розглядається як єдине ціле, тому схеми 

розташування об’єктів Національної мережі розроблені з врахуванням 

території Донецької, Луганської областей та Автономної республіки Крим. 

Плодоовочева продукція з ОРСП плодоовочевого асортименту 

доставляється на муніципальні оптові ринки. Туші та м’ясо забитих тварин 

постачаються на муніципальні роздрібні ринки Національної мережі з 

оптових ринків живої худоби – терміналів, оптових ринків живої худоби 

обласного значення та локальних спеціалізованих ринків живої худоби. 

До областей, в яких як правило, виробництво і споживання овочів  

знаходяться на приблизно однаковому рівні, можна віднести: Вінницьку, 

Дніпропетровську, Житомирську, Львівську, Одеську, Тернопільську, 

Харківську, Хмельницьку, Черкаську області та Автономну Республіку 

Крим.
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Сукупність 

овочесховищ 

на ОРСП 

плодово-

овочевого 

асортименту 

* 

Сукупність  ОРСП 

плодово-овочевого 

асортименту 

Національної 

мережі 

**** 

Переробні  цехи 

м’ясної 

продукції 

*** 

Сукупність оптових ринків 

живої худоби-терміналів 

Національної мережі 

Забійні цехи** 

** 

Сукупність  локальних оптових 

ринків живої худоби  

Національної мережі 

Переробні  цехи 

*** 

 

Сукупність муніципальних роздрібних ринків 

Національної мережі 

Сукупність локальних 

вузькоспеціалізованих ринків живої худоби 

Національної мережі  

1 рівень – 

міжнародний  

2 рівень – 

національний  

3 рівень – 

обласний  

4 рівень – 

районний 

Сукупність овочесховищ Національної 

мережі оптово-роздрібної торгівлі поза  

ОРСП 

Забійні цехи 

** 

 – напрями товаропотоків сільськогосподарської продукції. 

* –  сукупність овочесховищ на території ОРСП, 

** –  сукупність боєн (забійних цехів) на території оптових ринків живої худоби, 

*** – сукупність переробних цехів м’ясної продукції на території оптових ринків  живої худоби, 

**** – на ОРСП –плодоовочевого асортименту може здійснюватись продаж м’яса забитих тварин 

Рис. 3.3 Схема охоплення об’єктами Національної мережі багаторівневого середовища аграрного ринку 
Джерело: розроблено автором. 
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В таких областях доцільно розташовувати ринки змішаного типу. На 

схемі розташування ОРСП плодоовочевого асортименту такий вид ринків 

позначимо великою літерою “З” (З – ОРСП плодоовочевого асортименту 

змішаного типу) (рис. Ю.2). 

При прийнятті рішення щодо розташування в тій чи іншій області 

ОРСП плодоовочевого асортименту певного виду важливо враховувати 

чисельність населення великих міст. В Україні налічується  вісім міст з 

населенням понад 500 тис. осіб (табл. 3.7). 

Території неподалік від восьми найбільших мегаполісів – найвдаліші 

місця для розташування ОРСП споживчого типу. Таке розташування, при 

правильній організації роботи ОРСП, дозволить забезпечити населення 

великих міст свіжою та якісною продукцією вітчизняного 

сільськогосподарського виробництва у необхідній кількості за доступними 

цінами. Водночас, не всі області, в яких розташовані великі мегаполіси, 

можна віднести до регіонів, в яких споживання плодоовочевої продукції 

перевищує її виробництво на одну особу в рік. 

Таблиця 3.7 

Міста України з населенням понад 500 тис. осіб 

№ Назва міста Чисельність населення (2015 р.) 

1 Київ 2888 

2 Харків 1453 

3 Одеса 1017 

4 Дніпропетровськ 990 

5 Донецьк 936 

6 Запоріжжя 762 

7 Львів 729 

8 Кривий Ріг 648 

Джерело: [166, c.326-327]. 

 



 

 

190 

 1
9

0
 

 Проведене дослідження показало, що в трьох областях України, в яких 

розташовані міста з чисельністю населення більше 500 тис. осіб, доволі часто 

виробництво перевищує споживання: в Донецькій, Запорізькій і Київській 

областях. Тому, саме в цих областях доцільно розташовувати оптові ринки 

змішаного типу. Розроблена схема розміщення ОРСП плодоовочевого 

асортименту Національної мережі на території України (рис. Ю.2). При 

розробці проектів будівництва ОРСП Національної мережі важливо 

враховувати: чисельність населення в країні; чисельність населення в розрізі 

окремих областей; чисельність населення найбільшого міста в області; 

чисельність населення інших великих населених пунктів в області; обсяги 

виробництва в області сільськогосподарської продукції основного 

асортименту ОРСП; обсяги споживання в області сільськогосподарської 

продукції основного асортименту ОРСП; проноз виробництва та споживання 

продукції основного асортименту ОРСП в області на 10-15 р.; існуючі канали 

реалізації продукції основного асортименту ОРСП (в тому числі нелегальні, 

тіньові); обсяги реалізації продукції в тіньових каналах за оцінками 

експертів; ціни в каналах реалізації продукції основного асортименту ОРСП; 

відстань між основними центрами локалізації підвищеного попиту на 

продукцію ОРСП від основних центрів виробництва в області; наявність та 

технічні характеристики існуючих об’єктів інфраструктури (оптових баз, 

овочесховищ, оптово-роздрібних ринків); кількість основних оптових 

покупців; розташування ключових транспортних вузлів; територіальні, 

кліматичні та ландшафтні умови; сільськогосподарську спеціалізацію 

регіонів та областей. При проектуванні оптових ринків живої худоби 

пропонується враховувати додатково до запропонованих вище критеріїв 

наступні: поголів’я ВРХ свиней, овець та кіз в області; кількість виробників 

(підприємств і домашніх господарств, які займаються вирощуванням 

худоби); кількість підприємств, які здійснюють забій ВРХ; потужності цих 

підприємств; кількість підприємств, які займаються переробкою м’яса ВРХ, 

свиней.  
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Активізації процесу розбудови оптових ринків живої худоби в Україні 

не відмічається. В країні діє лише один приватний оптовий ринок живої 

худоби “Чародій” у м. Жашкові Черкаської області, який зазнає значних 

труднощів в процесі розбудови та функціонування.  Необхідного 

законодавчого підґрунтя для розвитку ринків живої худоби в Україні не 

створено досі. Про важливість розбудови таких об’єктів та залучення 

кооперативів до участі у їх формуванні науковою спільнотою 

наголошувалось неодноразово [99; 100; 101; 102; 103; 162].   

 Для потреб впорядкування процесу розбудови Національної мережі 

оптові ринки живої худоби, як вже зазначалось, рекомендується поділити на: 

оптові ринки живої худоби-термінали; дрібнооптові ринки живої худоби 

обласного значення; локальні вузькоспеціалізовані ринки живої худоби. 

Оптовий ринок живої худоби-термінал – великомасштабний об’єкт 

інфраструктури агарного ринку, метою функціонування якого є 

акумулювання та координація значних за обсягами товаропотоків 

тваринницького сектору сільського господарства та перерозподіл цих 

товаропотоків як в межах країни, так і за кордон. Радіус охоплення території 

послугами оптового ринка живої худоби – термінала 300 км. Запропонований 

радіус враховує необхідність мінімізації стресів, травм, хвороб, загибелі 

худоби під час транспортування на великі відстані. 

З технічної точки зору оптовий ринок живої худоби-термінал –   

комплекс спеціальних споруд, будівель, технічних приміщень, призначених 

для передпродажного утримання, продажу, післяпродажного утримання та  

обстеження великих партій ВРХ, свиней, кіз, овець та інших 

сільськогосподарських тварин. Оптові ринки живої худоби-термінали 

розміщуються поблизу місць розташування великих залізничних вузлів. 

Всього на території України рекомендується розташувати чотири оптових 

ринки живої худоби-термінали  (див. рис. Ю.3). 

Коло на мапі розташування ринків позначає радіус охоплення території 

послугами оптового ринку живої худоби-терміналу. Найбільш 
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раціональними для розташування оптових ринків-терміналів є міста Київ, 

Львів, Одеса, Донецьк (рис. Ю.4). При розташуванні оптового ринку-

терміналу враховувалась відстань до об’єктів транспортної інфраструктури: 

транспортні вузли, розв’язки, залізничні шляхи, автошляхи (в т .ч. автошляхи 

міжнародного сполучення), річкові порти, морські порти, аеропорти.    

Основними функціями ринків-терміналів є: створення умов вільного 

ринку і вільної конкуренції при операціях купівлі-продажу великих оптових 

партій худоби; надання місць тимчасового утримання для худоби; 

формування великих партій худоби, в тому числі для подальшої реалізації за 

кордон. У радіусі 300 кілометрової зони навколо оптових ринків живої 

худоби-терміналів необхідно ввести заборону щодо укладання угод купівлі-

продажу великих оптових партій ВРХ та інших свійських тварин будь-де, 

окрім території цих об’єктів. Пропонується в законодавче поле щодо 

регламентації роботи Національної мережі ввести термін “захисний периметр 

оптового ринку живої худоби-термінала”. З метою підтримки цих об’єктів 

також необхідно передбачити заборону реалізації оптових партій живої 

худоби будь-де в межах 300 кілометрового захисного периметру, окрім 

території оптового-ринку термінала.  

Оптові ринки живої худоби-термінали, як зазначалось, об’єднуються 

між собою в єдину систему. Водночас кожен з чотирьох великих ринків- 

терміналів підтримує тісні торговельні зв’язки з дрібнооптовими ринками 

живої худоби обласного значення. Наприклад, оптовий ринок живої худоби-

термінал у Києві  має координувати товаропотоки на оптових ринках живої 

худоби Чернігова, Сум, Полтави, Черкас, Вінниці, Житомира. До 

трьохсоткілометрового радіусу впливу оптових ринків живої худоби-

терміналів потрапляють населені пункти, оптові та роздрібні ринки. Всі вони 

є каналами подальшого просування продукції з оптових ринків-терміналів до 

споживача. У тих областях, де побудовано оптові ринки живої худоби-

термінали, а саме в Київській, Донецькій, Одеській та Львівській областях 

потреба в будівництві оптового ринку обласного значення зникає. Оптові 
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ринки живої худоби в цих областях виконуватимуть функції як ринків-

терміналів, так і обласних ринків.  

Дрібнооптові ринки живої худоби обласного значення – невеликі за 

територією та обсягами операцій купівлі-продажу об’єкти, завданням яких є 

насичення ринку області, регіону продукцією галузей тваринництва та 

формування середніх, дрібних партій худоби. Радіус охоплення послугами 

такого ринку – територія області. Для таких ринків необхідно законодавчо 

закріпити введення захисного периметру в межах території області. Суть 

захисного периметру оптового ринку живої худоби обласного значення 

полягає у встановленні певних обмежень щодо торгівлі на території області 

дрібними та середніми оптовими партіями сільськогосподарської продукції 

поза територією оптового ринка живої худоби обласного значення.  

Локальний вузькоспеціалізований ринок живої худоби – об’єкт 

інфраструктури агарного ринку, який спеціалізується на оптових операціях 

купівлі-продажу одного чи декількох видів свійських тварин та  

розташовується в місці  концентрації традиційного вирощування останніх. 

Радіус охоплення послугами локального оптового вузькоспеціалізованого 

ринку живої худоби – території, які спеціалізуються на вирощуванні певних 

видів худоби. Природно-кліматичні умови та географічна специфіка регіону, 

як правило сприяють розведенню тих чи інших видів свійських тварин. Як 

приклад, можна навести спеціалізацію територій, розташованих на заході та 

півдні України, на вирощуванні овець. До таких регіонів історично відносять 

територію Карпатських гір, гірські території Кримського півострова, степові 

райони північного Причорномор’я. Населення цих територій сторіччями 

займалось вівчарством. В таких регіонах сформувались стійкі ментально-

культурні традиції і величезний життєвій досвід, які передаються з покоління 

в покоління. В регіонах, в яких на підґрунті особливих територіальних, 

природно-кліматичних умов (гірські масиви і т. д.)  виникла спеціалізація на 

вирощуванні певних видів худоби нами рекомендується будувати 

спеціалізовані локальні оптові ринки живої худоби. Один з таких ринків 



 

 

194 

 1
9

4
 

пропонується побудувати на території Чаплинського району Херсонської 

області неподалік від Інституту тваринництва степових районів ім. М. Ф. 

Іванова “Асканія-Нова”. Розведенням овець в цьому регіоні займалися 

здавна. У 1856 р. герцогський маєток придбав німецький колоніст Фрідріх 

Фейн. Він успішно займався розведенням овець, його отари сягали 100 тис. 

голів, а в окремі роки й 400 тис. Україна вважається батьківщиною 

вівчарства на теренах Російської імперії. Першу в Росії племінну вівчарню 

Петро I створив у 1713 р. в Полтаві й звідси мериносові вівці  поширилися по 

всій Росії [10, с. 66]. На схемі продемонстровано розташування локального 

вузькоспеціалізованого ринку живої худоби на території Херсонської області 

неподалік від Інституту тваринництва, а також ОРСП плодоовочевого 

асортименту, оптового ринка живої худоби обласного значення, 

муніципальних роздрібних ринків (рис. Ю.5). 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, пропонуються наступні 

принципи розташування оптових ринків живої худоби Національної мережі 

на території України: оптові ринки живої худоби-термінали – на території 

України розміщуються чотири об’єкти в місцях розташування ключових 

транспортних вузлів, зокрема, неподалік від таких міст, як Київ, Донецьк, 

Одеса, Львів; дрібнооптові ринки живої худоби обласного значення – 

розміщуються в усіх областях України, крім тих областей, де розміщено 

ринки-термінали; локальні спеціалізовані оптові ринки живої худоби – 

розміщуються в регіонах, які історично спеціалізуються на вирощуванні 

певних видів тварин (пропонується розмістити два таких рики на території 

країни – в Херсонській та Івано-Франківській області).  

При проектуванні потужностей оптових ринків живої худоби, 

вирішенні питання найбільш вдалого територіального розташування, 

важливо враховувати специфіку асортименту продукції, яка традиційно 

реалізується на таких об’єктах. До основного асортименту продукції, яка 

реалізується на оптових ринках живої худоби відноситься: ВРХ, коні, вівці, 

кози, свині. У зв’язку цим при плануванні та розміщення таких ринків на 
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території країни та визначенні оптимальної кількості таких об’єктів важливо 

враховувати специфіку транспортування тварин від місця відгодівлі до місця 

продажу. Отже, при ухваленні рішення щодо розміщення оптового ринку 

живої худоби варто враховувати рекомендації фахівців у галузі ветеринарної 

медицини, тому слід розширити перелік необхідних документів при відкритті 

ринку живої худоби висновком комісії ветеринарних лікарів.  

ВРХ, свині, вівці не повинні знаходитись в дорозі більше 36 годин. 

Через 24 години після початку подорожі тварин слід вивантажити з 

транспортного засобу для корму та води. Наприклад, свіні вкрай чутливі до 

стресу. Тваринам необхідно забезпечити доступ до питної води, особливо під 

час спеки. В розвинених країнах здійснюються кроки щодо обмеження часу 

транспортування худоби вісьмома годинами або навіть менше [192]. 

Відповідно до вітчизняного законодавства перевезення тварин вважається 

тривалим, якщо здійснюється у період понад п’ять діб. Перевезення худоби 

партіями чисельністю 200 та більше голів у разі тривалості подорожі понад 

п’ять діб здійснюється у супроводі спеціаліста у галузі ветеринарної 

медицини [192]. Залізницею перевозять велику рогату худобу, призначену 

для забою на м’ясо, на відстань до 1500 км, частіше – 300-800 км, що 

забезпечує доставку тварин без втрати живої маси. Триваліше 

транспортування впливає на стан здоров’я тварин [128]. На думку іноземних 

експертів, формування і розвиток виробничих кооперативів дозволить 

усунути посередників, а також ініціювати програми навчання для 

співробітників, що працюють з транспортом і забоєм тварин, тим самим 

підвищуючи рівень добробуту тварин і підвищуючи рівень економічної 

віддачі [192].  

Пропонується для кожного виду тварин, реалізація яких передбачена 

на оптових ринках худоби, розробити і законодавчо закріпити нормативи 

чисельності дрібних, середніх і великих оптових партій худоби. Наприклад, 

товарні партії свиней в Україні вимірюються кількістю голів, кратною 60, 

вони залежать від стандартної місткості скотовоза: 60, 120, 180 або 240 голів. 
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Отже, сільськогосподарське підприємство повинно реалізовувати продукцію 

через певні проміжки часу партіями свиней кратними 60. В подальшому, в 

межах нормативів Національної мережі доцільно закріпити за кожним видом 

оптового ринку живої худоби реалізацію оптових партій живої худоби 

відповідних об’ємів. Пропонується наступний поділ оптових партій ВРХ, 

овець, свиней для потреб законодавчого регулювання захисних периметрів 

ринків живої худоби в Україні: 

 дрібна оптова партія ВРХ – 1-20 тварин; овець – 10-25 тварин; свиней –  

60-120 тварин;   

 середня оптова партія продукції ВРХ – 20-30 тварин; овець 25- 40 

тварин;  свиней – 120-180; 

 велика оптова партія ВРХ –  від 30  і більше тварин; овець – 40 і 

більше; свиней – 180-240. 

Законодавчого регулювання потребують також мінімальні розміри 

земельної ділянки, які не повинні бути меншими: 50 га – для локального 

спеціалізованого ринку живої худоби; 80-100 га – для  оптового ринку живої 

худоби обласного значення;  150-200 га –  для оптового ринку живої худоби – 

терміналу. Необхідно законодавчо закріпити за кожним видом ринків 

нормативний радіус захисного периметру та переліки продукції, які 

підлягають реалізації виключно на торгових майданчиках цих об’єктів. 

Забій і обробка туш худоби можуть відбуватись безпосередньо на 

оптових ринках живої худоби – терміналах та на оптових ринках живої 

худоби обласного значення. Для цього при проектуванні таких ринків в 

комплексі споруд необхідно передбачити будівництво цехів по забою 

худоби, а також цехів по переробці  м’яса.  

Розбудова або модернізація муніципальних роздрібних ринків 

дозволять в повній мірі забезпечити функціонування повного замкненого 

ланцюга збуту сільськогосподарської продукції. В кожному районі області, в 

обласному центрі, а також у районах великих міст (мегаполісів) необхідно 

спланувати розташування роздрібних ринків сільськогосподарської 
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продукції, які входитимуть до складу Національної мережі. Форма власності 

роздрібних ринків: державна, муніципальна, кооперативна, змішана. 

Рекомендуємо розташувати роздрібні ринки сільськогосподарської продукції 

Національної мережі на території районів великих міст. Найбільш 

прийнятною організаційно-правовою формою муніципальних роздрібних 

ринків є публічні акціонерні товариства. В той же час, слід законодавчо 

обмежити максимальну частку приватного капіталу – 10%. Пропонується 

наступна оптимальна структура капіталу муніципальних роздрібних ринків 

Національної мережі: Національна мережа – 50%+1 акція [67]; місцевий 

муніципалітет – 20%; збутові кооперативи виробників сільськогосподарської 

продукції – 20%; приватний капітал – 10 %. На прикладі Київської області 

продемонстровано схему розташування оптових та роздрібних ринків 

Національної мережі (див. рис. Ю.5).  

Отже, запропонований методичний підхід дозволяє розрахувати 

середню оптимальну кількість ОРСП плодоовочевого асортименту в будь-

якій країні. Методичний підхід ґрунтується на досвіді країн, де такі об’єкти 

функціонують багато десятиріч. Встановлено, що функціонуюча на момент 

проведення дослідження кількість ОРСП плодоовочевої спеціалізації не 

може задовольнити потреби країни, сільського господарства, аграрного 

ринку та населення. Розрахована середня оптимальна кількість ОРСП 

плодоовочевого асортименту для України та середні площі таких об’єктів. 

Країна потребує будівництва ще 20-22 ОРСП плодоовочевої спеціалізації. В 

процесі дослідження виявлена необхідність формування добре спланованої 

державної політики в царині розбудови системи інфраструктурних об’єктів 

аграрного ринку різних рівнів: міжнародному, національному, обласном 

(регіональному), районному. Розроблений методичний підхід до  

територіального розміщення об’єктів Національної мережі на території 

країни, яка дозволить втілити на практиці принцип системи багаторівневого 

середовища прозорих каналів реалізації сільськогосподарської продукції.  
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Висновки до розділу  3 

 

1. Законодавче поле України щодо регламентації та підтримки 

діяльності ОРСП потребує суттєвого розширення та вдосконалення. Так, має 

бути доопрацьований Закон України “Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції”, в першу чергу в частині: класифікації 

ОРСП; критеріїв, відповідно до яких об’єкт інфраструктури аграрного ринку 

може бути віднесений до категорії ОРСП; конкретизації організаційно-

правових форм, в яких створюються ринки; відображення частки держави та 

територіальних громад в статутному фонді товариств-власників ОРСП. 

Потребує вирішення питання справедливої оцінки вартості земельних 

ділянок, які виділяються під будівництво оптових ринків та відображення 

вартості останніх в статутному капіталі ОРСП. Також необхідно створити 

чітке законодавчо-нормативне підґрунтя щодо регламентації прав та 

обов’язків державних органів виконавчої влади всіх рівнів, до кола 

повноважень яких увійде здійснення контролю за діяльністю ОРСП. Важливо 

залучити місцеві органи виконавчої влади до більш активної участі у 

розбудові об’єктів інфраструктури аграрного ринку, що набуває особливої  

актуальності у світлі адміністративно-територіальної реформи в країні та 

розширення фінансових можливостей бюджетів місцевих громад. 

Законодавче поле України потребує також поглиблення в частині створення 

сприятливих умов по залученню до процесу розбудови ОРСП ключових 

фігур аграрного ринку: сільськогосподарських виробників всіх форм 

власності та організаційно-правових форм, їх кооперативних об’єднань, 

оптових покупців та їх асоціацій.  

2. Незважаючи на численні спроби, системна проблема збуту 

сільськогосподарської продукції в країні до сих пір не розв’язана. 

Запропоноване нами рішення полягає у створенні багаторівневого 

інфраструктурного організму, покликаного з’єднати всі ланки ланцюга збуту 

сільськогосподарської продукції. Важливо, на наш погляд, об’єднати 
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розрізнені інфраструктурні об’єкти аграрного ринку, виробників, оптових 

покупців і продавців в єдину систему. Проблема, очевидно, погано 

піддається вирішенню без втручання держави в цей процес. 

3. Надати державі необхідний і ефективний інструментарій 

вирішення охарактеризованого вище завдання, на наш погляд, можливо 

шляхом створення Національної мережі оптово-роздрібної торгівлі 

сільськогосподарською продукцією України на основі принципів системності 

і плановості. Сукупність ОРСП в країні необхідно вважати невід’ємним 

структурним елементом Національної мережі. 

4. До основних завдань створення та функціонування Національної 

мережі слід віднести: ефективну реалізацію державної політики продовольчої 

безпеки, державний контроль та регулювання перерозподілу і споживання 

продовольства всередині країни, підвищення рівня доходів вітчизняних 

дрібних і середніх сільськогосподарських виробників, координацію роботи 

каналів реалізації сільськогосподарської продукції з єдиного центру на всіх 

етапах ланцюга збуту. 

5. На Національну мережу покладається цілий спектр функцій: 

економічних, організаційних, соціальних, екологічних. Високу ефективність 

функціонування Національної мережі покликана забезпечити 

взаємопов’язана робота наступних структурних елементів, які входять до її 

складу: ОРСП плодоовочевого асортименту; оптових ринків живої худоби; 

муніципально-кооперативних роздрібних ринків; складських комплексів; 

невеликих сімейних та кооперативних магазинів. Державної підтримки, 

втому числі і фінансової, потребують не тільки ОРСП, а всі об’єкти мережі. З 

метою залучення вже створених об’єктів інфраструктури аграрного ринку до 

такого утворення слід розробити систему податкових пільг на довготривалу 

перспективу.  

6. Запропоновано розробити і прийняти державну Програму 

будівництва та розвитку Національної мережі, в якій вказати насамперед: 

основні завдання програми (в т. ч. соціальні), мету створення мережі, 
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функції, перелік структурних елементів, етапи створення та будівництва. До 

основних завдань Програми слід віднести: забезпечення раціонального 

розташування ОРСП та роздрібних ринків, зміцнення експортних 

можливостей країни, залучення збутових сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів до участі у розбудові об’єктів мережі, 

зберігання запасів сільськогосподарської продукції, налагодження 

міжрегіональних зв’язків, створення системи інформаційного забезпечення. 

7. Будівництво Національно мережі необхідно проводити поетапно. 

Пропонується розробити та затвердити Генеральний план розміщення 

об’єктів Національної мережі на території країни. Запропонований 

методичний підіхід до розрахунку дозволив визначити оптимальну середню 

кількість ОРСП. Розробка генерального плану потребує систематизації 

об’єктів національної мережі, зокрема оптових ринків. У зв’язку з чим, 

здійснено поділ ОРСП на два основних види, наведено характеристики таких 

об’єктів, сформульовано основні критерії, які необхідно враховувати при 

розробці проектів будівництва ОРСП всіх видів. Сформовано схеми 

розміщення об’єктів Національної мережі з врахуванням специфіки 

функціонування ринків. Основні положення розділу викладені в публікаціях 

автора [34; 45; 47;  48]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягає в обґрунтуванні 

теоретичних засад, розробці методичного забезпечення та практичних 

рекомендацій щодо формування національної моделі державної політики 

регулювання розвитку ОРСП. Узагальнення та систематизація результатів 

дослідження дозволили зробити такі висновки.  

1. Оптовий ринок сільськогосподарської продукції – ефективний 

інструмент впливу держави на продовольчий ринок і продовольчу безпеку 

країни, що є однією з базових складових соціальної та політичної 

стабільності в суспільстві. Монопольне становище оптового ринку повинно 

врівноважуватися державним контролем. Найприйнятніші організаційно-

правові форми ОРСП – державне підприємство, комунальне підприємство, 

акціонерне товариство, кооператив. Держава має залишити за собою функції 

нагляду, контролю та регулювання на всіх етапах розбудови і розвитку 

ОРСП.  

2. Термін “оптовий ринок сільськогосподарської продукції” широко 

трактується з точки зору як економічної науки, так і законодавчого поля тієї 

чи іншої країни. Такий стан речей обумовлений багатогранністю 

досліджуваного об’єкта. При розкритті суті ОРСП увагу акцентовано на його 

основному призначенні – визначенні, генерації оптових цін на 

сільськогосподарську продукцію вітчизняного виробництва. Запропоновано 

критерії класифікації ОРСП, на основі яких можна систематизувати їх види.  

3. Світовий досвід підтверджує той факт, що державою 

регулюються практично всі аспекти життєдіяльності ОРСП. Оптові ринки 

створюються планомірно, відповідно до розроблених і затверджених 

державних програм. У процесі державного регулювання в першу чергу 

застосовуються законодавчі та фінансові важелі. Законодавче поле в країнах 

з розвинутою ринковою економікою сформовано таким чином, щоб 

максимально підвищити результативність роботи ОРСП, зробити їх 
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діяльність прозорою для громадськості та залучити представників 

територіальних громад, виробників, кооперативні об’єднання виробників, 

об’єднання оптових торговців до управління ОРСП. Як правило, держава 

намагається залишити за собою функції нагляду та координування роботи 

цих об’єктів. Заслуговує на увагу практика введення законодавчої норми, яка 

примушує агентів аграрного ринку в межах певної території здійснювати 

оптові операції купівлі-продажу сільськогосподарської продукції 

безпосередньо на торговельних майданчиках ОРСП, що значно підвищує 

результативність роботи останніх. Переважна більшість перелічених вище 

інструментів державного регулювання може бути успішно адаптована та 

реалізована на вітчизняних теренах. 

4. Офіційний статус “оптовий ринок сільськогосподарської 

продукції” від Міністерства аграрної політики та продовольства України 

одержали 12 ринків. Частково введено в експлуатацію чотири ринки, 

фінансовий стан яких є нестабільним. Ліквідність ринків є низькою. Вони 

недостатньо забезпечені оборотними коштами. Частка коштів, яку вклали 

власники у загальну вартість майна, є низькою у всіх чотирьох об’єктів. Усім 

діючим ринкам притаманне широке використання запозиченого капіталу 

шляхом залучення банківських кредитів та емісії цінних паперів. Приватні 

власники ринків не мають у своєму розпорядженні достатніх фінансових 

ресурсів для завершення розбудови об’єктів. Проте ОРСП, як і інші об’єкти 

інфраструктури в економіці, у зв’язку з їх специфічною природою і 

важливістю для соціуму мають виробляти необхідні для суспільства послуги 

навіть у випадку їх фінансової неефективності.  

5. Ефективність і результативність роботи ОРСП не можна оцінити 

лише з позиції традиційних для економіки критеріїв ефективності: доходу, 

прибутку, рентабельності тощо. Це актуалізувало необхідність пошуку інших 

підходів, в контексті чого запропоновано оцінювати ОРСП з урахуванням 

цілей його функціонування, важливих для соціуму і держави: визначення 

ринкової ціни під впливом попиту та пропозиції; збільшення обсягів 
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виробництва; зростання прибутків товаровиробників; збільшення обсягів 

споживання; зменшення обсягів конкуруючого імпорту; розширення доступу 

виробників до цивілізованих каналів реалізації; сприяння виведенню 

вітчизняної продукції на зовнішні ринки. Ключові положення цього підходу: 

запропоновані абсолютні та відносні критерії ефективності; показники 

ефективності роботи ОРСП у цілому та показники ефективності роботи 

ОРСП плодоовочевого асортименту, які, зокрема, згруповано у п’ять підгруп.  

6. З’ясовано, що всі побудовані в країні ОРСП за своєю 

організаційно-правовою формою є товариствами з обмеженою 

відповідальністю. Власники ринків – приватні юридичні та фізичні особи. 

Фінансова підтримка з бюджету на створення ОРСП виділяється державою 

на безповоротній основі. Законодавче поле країни сформовано таким чином, 

що держава позбавлена права відображення належної їй частки у статутному 

капіталі товариств – власників ОРСП відповідно до наданих нею з бюджету 

країни фінансових ресурсів. До основних недоліків процесу державного 

регулювання ОРСП слід також віднести: непрозорість проведення конкурсу 

щодо надання статусу ОРСП, а також процедури виділення фінансових 

ресурсів з бюджету на розбудову ринків; непроведення аукціонних торгів на 

ОРСП; відсутність достатньої кількості оптових покупців на ОРСП; 

неефективність тарифної політики ринків, яка не сприяє залученню 

виробників та продавців на їх торговельні майданчики; нездійснення 

контролю та нагляду з боку органів виконавчої влади всіх рівнів за роботою 

ринків; непроведення моніторингу результатів їх роботи та ін. Форми 

державного статистичного спостереження та методологію збирання 

інформації щодо функціонування ОРСП не розроблено і не затверджено. 

Отже, процес розбудови ринків у країні не можна охарактеризувати як 

результативний та успішний. 

7. Виокремлено теоретичні засади державного регулювання 

розвитку ОРСП, у тому числі форми такого регулювання та шляхи їх 

реалізації, що, у свою чергу, надало можливість запропонувати комплексний 
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показник оцінки ефективності державного регулювання та відносні 

показники оцінки ступеня фінансової участі держави, територіальних громад, 

виробників сільськогосподарської продукції та їх кооперативних об’єднань у 

розбудові ОРСП. До форм державного регулювання ОРСП віднесено: 

нормативно-правове, фінансово-економічне, інфраструктурне, наукове, 

кадрове, організаційне забезпечення розвитку ринків. Запропоновано шляхи 

реалізації цих форм, основними з яких є: розробка необхідних законодавчих 

актів, удосконалення та консолідація вже існуючих з метою створення їх 

цілісної системи; формування та затвердження генерального плану 

розміщення оптових ринків плодоовочевого типу та ринків живої худоби; 

унормування державного регулювання тарифної політики ОРСП тощо.    

8. Сформульовано критерії, відповідно до яких об’єкт 

інфраструктури аграрного ринку може бути віднесений до категорії ОРСП: 

оптимальна організаційно-правова форма товариства-власника; проведення 

виключно оптових операцій купівлі-продажу сільгосппродукції на 

торговельних майданчиках ОРСП; обов’язковість проведення аукціонних 

торгів оптовими партіями сільгосппродукції; належність державі, 

територіальним громадам, збутовим кооперативам контрольного пакету 

акцій товариства – власника ОРСП; проведення суцільної реєстрації 

операцій-купівлі продажу сільськогосподарської продукції; постійний 

щоденний моніторинг динаміки обсягів реалізованої сільськогосподарської 

продукції та динаміки цін; формування пільгових тарифних ставок і т. д.  

9. Встановлено, що така форма державного регулювання розвитку 

ОРСП, як нормативно-правове забезпечення, не використовується державою 

результативно. Законодавчо-нормативне поле щодо регулювання ОРСП в 

Україні сформовано таким чином, що держава, місцеві громади, органи 

виконавчої влади всіх рівнів, громадські організації, виробники, їх 

кооперативні об’єднання, оптові покупці в більшості випадків усунені від 

процесу регулювання. Запропоновано систему нормативно-правових 

інструментів, які дозволять максимізувати ефективність функціонування 
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ОРСП з точки зору держави та соціуму, основними з яких є законодавче 

затвердження: критеріїв віднесення об’єкта інфраструктури агарного ринку 

до категорії ОРСП; процедури позбавлення юридичної особи статусу 

“оптовий ринок сільськогосподарської продукції”; заборони здійснення 

роздрібних операцій купівлі-продажу сільськогосподарської продукції; 

обов’язковості відображення фінансової допомоги держави у статутному 

капіталі ОРСП; обов’язковості проведення аукціонних торгів тощо. 

Розроблено оптимальну структуру капіталу ОРСП: контрольний пакет акцій 

товариства – власника ОРСП має належати державі.  

10.  Запропоновано концепцію розбудови Національної мережі 

оптово-роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією України, 

окреслено її основні цілі, завдання та функції. Основними цілями є: 

експлуатація та управління всіма об’єктами Національної мережі; відмова від 

практики обмеження в конкуренції; заохочення участі виробників та їх 

об’єднань у капіталі ОРСП та інших об’єктів Національної мережі; 

здійснення внеску в поліпшення циклу маркетингу продовольчих товарів; 

сприяння стандартизації продукції, прозорості ринку та розвитку 

багатоцільової роздрібної торгівлі; сприяння забезпеченню національної 

продовольчої безпеки; створення і підтримка життєдіяльності замкненого 

ланцюга збуту сільськогосподарської продукції. Мережа повинна виконувати 

економічні, організаційні, соціальні, екологічні функції. Її структурними 

елементами є: оптові ринки сільськогосподарської продукції (плодоовочевої 

спеціалізації); оптові ринки живої худоби; локальні муніципальні та/або 

кооперативні ринки в містах і населених пунктах країни; складські 

комплекси; невеликі магазини в містах і населених пунктах країни, які 

можуть засновуватися в тому числі збутовими кооперативами виробників 

сільськогосподарської продукції. Розбудову мережі доцільно проводити у 

чотири етапи, що забезпечить поступове введення в експлуатацію всіх її 

об’єктів. Необхідно розробити проект Закону України “Про Національну 

мережу оптово-роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією 
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України” і Державну програму будівництва та розвитку Національної мережі, 

у яких закріпити її основні завдання, у тому числі соціальні.  

11.  Встановлено, що кількість ОРСП плодоовочевої спеціалізації, які 

функціонують на момент проведення дослідження, не може задовольнити 

потреби країни, сільського господарства, аграрного ринку та населення. 

Відповідно до запропонованого автором методичного підходу, обґрунтовано, 

що в країні доцільно побудувати не менше 22 ОРСП плодоовочевої 

спеціалізації. Сформульовано принципи розміщення об’єктів Національної 

мережі. Їх розміщення на території країни зумовлюється: площею; кількістю 

населення; обсягами виробництва та споживання; максимальними 

допустимими відстанями для транспортування свійських тварин; 

розташуванням ключових транспортних вузлів на території країни; 

територіальними, кліматичними та ландшафтними умовами; 

сільськогосподарською спеціалізацію регіонів та областей і т. д. 
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ДОДАТОК А 

 

Теоретичне підґрунтя державного регулювання інфраструктурного забезпечення аграрного ринку  

 

Таблиця А.1 

 

Еволюція поглядів вчених-економістів на розкриття  терміну “інфраструктура (“соціальний капітал”, “соціальний 

накладний капітал”)  в західній, радянській та пострадянській економічній літературі 

№ Рік Країна  Автор / Джерело  Трактовка терміну  

1 1923 США  Кларк Д. М. 

Суспільний накладний капітал (соціальний накладний капітал (social overheard capital) – різниця між 

суспільними витратами та витратами окремих підприємців. Кларк Д. М. в своїй праці “Економіка 

соціальних витрат” (Чікаго, 1923 р.) показав що суспільні витрати на створення товарів значно вищі, ніж 

витрати окремих підприємців на виробництво цих товарів. Різницю між суспільними витратами та 

витратами окремих підприємців Кларк Д. М. назвав “суспільним накладним капіталом” або “соціальним 

накладним капіталом”, а ефект його привласнення – “зовнішньою економією”.  

2 1923 США  Хіршман А. О. 

Соціальний накладний капітал (інфраструктура) – охоплює ті основні потужності, без яких неможливе 

функціонування виробничих активів в первинній, вторинній та третинній сферах господарства. В широкому 

сенсі інфраструктура включає всі суспільні послуги, починаючи з юрисдикції, охорони суспільного 

порядку, виховання, охорони здоров’я до транспорту, зв’язку, енерго- та водопостачання, а також 

сільськогосподарський суспільний капітал, як наприклад, споруди для зрошування та осушення. У вузькому 

сенсі поняття інфраструктури можна обмежити транспортом та забезпеченням енергією.  

3 1966 Німеччина  Іохімсен  P.   

Інфраструктура – сукупність матеріальних персональних і інституційних видів діяльності та їх 

організацій, які сприяють створенню господарської єдності на території та вирівнюванню винагороди за 

однакові вкладення відповідно до витрачених ресурсів т. п. таких, які роблять можливою повну інтеграцію і 

високий рівень господарської діяльності. 

4 1972 СРСР 

Большая советская 

энциклопедия: в 30 т. 

(Т. 10) 

Інфраструктура – (від лат. infra – нижче, під та  struktura – будова, розташування), термін, який виник в 

економічній літературі в кінці 40-х рр. XX ст. для позначення комплексу галузей господарства, які 

обслуговують промисловість та сільськогосподарське виробництво (будівництво шосейних доріг, каналів, 

портів, мостів, аеродромів, складів, енергетичне господарство, залізничний транспорт, зв’язок, 

водопостачання та каналізація, загальна та професійна освіта, витрати на науку, охорону здоров’я і т. п.). 

Термін запозичений з військового лексикону, де він позначає комплекс тилових споруд, які забезпечують 

дії збройних сил (склади боєприпасів та інших військових матеріалів, аеродроми, ракетні бази, полігони, 

площадки для запуску ракет і т. п.).  

5 1977 СРСР Алаєв  Е. Б. 

Інфраструктура – сукупність діючих споруд, будинків, мереж і систем, які прямо не відносяться до 

виробництва матеріальних благ, але які необхідні для самого процесу виробництва (виробнича 

інфраструктура), так і для забезпечення повсякденного життя населення (соціальна інфраструктура) 
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6 1977 СРСР Жамін В.  

Інфраструктура – інтегральний елемент виробничих відносин, який включає допоміжні додаткові 

галузі, всі види виробництв чи види діяльності, які обслуговують безпосередньо основне виробництво 

(виробнича інфраструктура), а також такі галузі, підгалузі невиробничої сфери, які опосередковано 

пов’язані з процесом виробництва (соціальна інфраструктура) 

7 1979 СРСР Чернявський І.Ф. 

Інфраструктура – сукупність елементів виробничих сил у вигляді галузей, виробництв та видів 

діяльності, які надають цілісний характер як всьому народному господарству, так і окремим його сферам та 

комплексам, функціональне призначення яких полягає, по-перше, в створенні загальних умов, які 

забезпечують ефективне функціонування основного виробництва, та, по-друге, в забезпеченні відтворення 

робочої сили 

8 1979 СРСР Крамар А.В. 
Інфраструктура – складна система з визначеними іманентними законами свого розвитку, а не просто 

сума галузей та видів діяльності, які до неї входять 

9 1979 СРСР Тараканова І. А. 
Інфраструктура – розгалужена система каналів, яка переміщує матеріальні, трудові та інформаційні  

потоки, яка охоплює всю територію країни 

10 1981 СРСР Хейнман С. А. 

Інфраструктура (виробнича) – комплекс галузей, який утворює, за висловом К. Маркса “загальні 

умови” розвитку виробництва, виконує функції обслуговування матеріального виробництва та є 

розгалуженою багаторівневою системою 

11 1982 США  
Бернард С. Кац 

 

Інфраструктура відноситься до тих видів економічної діяльності, які підсилюють, прямо або побічно, 

рівні виходу або ефективності у виробництві. Основні елементи: системи транспорту, енергетики, зв’язку та 

банківських послуг, освітніх і медичних установ, а також добре впорядкованого уряду і політичної 

структури 

12 1982 СРСР Чернявський  І.  

Інфраструктура – сукупність спеціалізованих виробництв та видів діяльності, функції яких полягають 

в наданні основним галузям послуг соціального та виробничого призначення з метою забезпечення 

ефективного функціонування загальнонародної кооперації праці та отримання високих кінцевих 

народногосподарських результатів. Виробнича інфраструктура – комплекс галузей, які надають послуги 

виробничого характеру  

13 1982 СРСР Алімов А. Н. та інші  

Інфраструктура – сукупність народногосподарських об’єктів, які створюють комплекс умов, які 

забезпечують як інтенсивний розвиток суспільного виробництва, так і повноцінне здійснення всіх форм 

життєдіяльності членів суспільства. Інфраструктура – виробничі відносини з приводу діяльності різних 

об’єктів, як виробничого так і невиробничого характеру, спрямовані на створення комплексу умов для 

розвитку економіки, забезпечення життєдіяльності та інтелектуального розвитку індивідуумів, тобто 

загальних умов зростання суспільного виробництва та соціального прогресу. До інфраструктури автори 

відносять всі об’єкти (як самостійні, так і несамостійні), функціонування яких створює загальні умови 

розвитку суспільного виробництва та соціальної діяльності 

14 1983 СРСР Ємельянов А.  

Інфраструктура – комплекс галузей та видів діяльності, які створюють загальні умови функціонування 

відтворення шляхом надання послуг та забезпечення зв’язків між спорідненими сферами системи. 

Інфраструктура створює загальні умови розвитку виробництва 
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15 1984 СРСР Носова С. С. 

Інфраструктура – це форма спеціалізації суспільного виробництва в результаті безперервного 

історичного процесу його усуспільнення. Причому ця форма спеціалізації особлива, бо від неї залежить 

функціонування всього виробничого процесу. Забезпечуючи відтворювальний процес необхідними 

загальними умовами, інфраструктура виступає не тільки як результат збільшення рівня усуспільнення 

виробництва, але як неодмінна умова його подальшого зростання 

16 1985 СРСР Платон  М. С. 
Інфраструктура – комплекс галузей господарства, які забезпечують необхідні умови функціонування 

промислового та сільськогосподарського виробництва і тих, які обслуговують населення 

17 1986 СРСР Орєшин В. П. 

Автор пропонує три визначення терміну “інфраструктура” в залежності від рівня: 1) на рівні сутності – 

це сфера прикладення праці, яка забезпечує обіг продукції в народному господарстві; 2) на рівні явища I 

порядку – сукупність галузей, т. п. організаційно відокремлених підприємств чи організацій, до функцій 

яких належить транспортування, зберігання та реалізація продукції; на рівні явища II порядку –  сукупність 

матеріальних об’єктів, які створюють умови для забезпечення нормального протікання процесу суспільного 

відтворення      

18 1987 СРСР Ільїн І. А. 

Інфраструктура (в межах регіональних економічних дослідів) – поєднання (в ідеалі – комплекс) 

об’єктів, представлений будинками, спорудами, комунікаціями та елементами благоустрою території, які 

сприяють нормальному функціонуванню виробничих технологій, виробничої і невиробничої діяльності 

людей та їх відтворенню на визначеній території 

19 1987 США 

Мартін 

Бронфенбреннер, 

Вернер Зіхель, Вейленд 

Гарднер 

 Соціальний  накладний капітал – об’єкти, такі як дороги, порти, школи і установи у сфері охорони 

здоров’я, які надають послуги державного сектора, необхідні суспільству; також відомий як інфраструктура  

20 1990 США 
Макконел К. Р., Брю С. 

Л. 

Інфраструктура – для всієї економіки це капітальні споруди, використання яких громадянами і 

формами за звичай забезпечується державою (автомагістралі, мости, міські транспортні системи, 

водоочисні споруди, муніципальні системи, водопостачання, аеропорти), для фірми це служби та споруди, 

необхідні для виробництва продукції, створення яких власними силами обійшлось би їй занадто дорого і 

тому забезпечується державою чи іншими фірмами (водопостачання, електроенергія, вивезення виробничих 

відходів, перевезення вантажів, науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи, фінансове і банківське 

обслуговування ) 

21 1995 Великобританія 
Оксфордский толковый 

словарь 

Інфраструктура (капітал, вкладений в інфраструктуру) (infrasrukture (social overheard capital) – товари 

та послуги, які зазвичай вимагають значних інвестицій (investment), які розглядаються як значимі для 

нормального функціонування господарства. Оскільки інфраструктурі притаманні багато характеристик 

суспільного товару (public goods), часто висловлюється думка, що вона повинна фінансуватись, якщо не 

цілком, то частково урядом з використанням оподаткуванн      

22 1995 
Російська 

Федерація 
Журавльова Г. П.  

Інфраструктура – обов’язковий компонент будь-якої цілісної економічної системи і підсистеми. 

Дослівно інфраструктура – це підвалина, фундамент, внутрішня будова економічної системи. 
Інфраструктура  (стосовно ринку) –  сукупність організаційно-правових форм, які опосередковують рух 

товарів та послуг, акти купівлі-продажу, або сукупність інститутів, систем, служб, підприємств, які 

обслуговують ринок і виконують визначені функції по забезпеченню нормального режиму його 

функціонування.   
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23 1995 
Російська 

Федерація 
Носова С. С.  

1) Інфраструктура (на макрорівні) – сукупність матеріально-речових умов, або інженерно-технічних 

споруд, які необхідні для функціонування окремого підприємства або галузі. В цьому випадку мова йде про 

інфраструктуру сільського господарства, транспорту, зв’язку, матеріально-технічного постачання, науки і т. 

д.; 2) Інфраструктура (на мезорівні) – система споруд, матеріально-речових елементів, які забезпечують 

безперервний та ефективний зв’язок підприємств основного виробництва в межах даної території та 

нормальну життєдіяльність населення даного регіону. Регіональна інфраструктура покликана сприяти 

формуванню і розвитку великих територіально-виробничих комплексів; 3) Інфраструктура (на макрорівні) – 

сукупність загальних економічних та соціальних умов, які забезпечують ефективний розвиток 

матеріального виробництва країни в цілому та задовольняють колективні потреби всіх членів суспільства. 

Ці загальні умови створюються за рахунок функціонування галузей загального призначення, специфічна 

особливість яких полягає в тому, що вони потрібні всім без виключення видам виробництва і людині 

Інфраструктура – це сектор економіки загального призначення. Інфраструктурі притаманний характер 

загального споживання.  

24 1998 Україна 
Гриценко А., Соболєв 

В.  

Інфраструктура – сукупність елементів, які забезпечують безперебійне функціонування взаємозв’язків 

об’єктів і суб’єктів даної системи. З цього визначення випливає, що інфраструктура, як певна підсистема в 

іншій системі, покликана, по-перше, забезпечити функціонування між елементами самої системи, до яких 

належать її об’єкти та суб’єкти 

25 1999 
Російська 

Федерація 

Ліпец Ю. Г., Пуляркін 

В. А., Шліхтер С. Б. 

Інфраструктура – сукупність галузей, які забезпечують безперебійне функціонування народного 

господарства та життєдіяльність населення, але не створюють матеріальну продукцію 

26 1999 
Російська 

Федерація 

Экономическая 

энциклопедия  

Інфраструктура (від лат. infra  –  внизу, під  struktura – будова, розташування) – мережі, в яких 

здійснюються поставки продукції між віддаленими один від іншого економічними агентами, а також галузі 

економіки, які експлуатують такі мережі 

27 2000 Україна Мочерний С.  

Інфраструктура (від лат. infra – нижче, під;  struktura – будова, взаєморозташування) – комплекс 

галузей народного господарства (сфери матеріального і нематеріального виробництва), які обслуговують 

промисловість і сільське господарство 

28 2000 Великобританія 
Словник сучасної 

економіки Макмілана  

Інфраструктура – структурні елементи економіки, що полегшують рух потоків товарів і послуг від 

продавця до покупця. Прикладами таких структурних елементів можуть бути засоби зв’язку, транспорт 

(автомобільні шляхи і залізниці, порти, аеропорти тощо), будинки, каналізаційні системи, системи 

електропостачання на ін. Послуги таких структурних елементів звичайно (але не обов’язково) надає 

держава, і вони можуть розглядатись як передумови економічного зростання.  

29 2001 Україна  
Політична економія: 

навч. посібник   

Інфраструктура – сукупність галузей і підприємств, зайнятих обслуговуванням суспільного 

виробництва. Розрізняють виробничу, соціальну і ринкову (сфери обігу) інфраструктуру. 

30 2001 
Російська 

Федерація 

 Государственное 

регулирование 

рыночной экономики: 

учебник для ВУЗов  

Інфраструктура – комплекс елементів, які забезпечують загальні умови функціонування та 

відтворення середовища, яке розглядається   

31 2002 Україна Шаповал П. Д.  
Інфраструктура – комплекс галузей економіки (сфери матеріального і нематеріального виробництва), 

які обслуговують промисловість, будівництво і сільське господарство  
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32 2007 Україна  Молдаван Л. В. 

Інфраструктура – базовий елементом організації ринку і являє собою систему підприємств, організацій, 

служб та інших формувань, які забезпечують взаємозв’язок між попитом і пропозицією, обслуговують 

процес ринкового товарообміну, забезпечують його прозорість і стабільність 

33 2007 Україна 
Загородній А. Г., 

Вознюк Г. Л.  

Інфраструктура – комплекс галузей сфери обслуговування, що забезпечують загальні умови 

функціонування економіки та життєдіяльності людей 

34 2008 
Російська 

Федерація  
Румянцева Є. Є.  

Інфраструктура – сукупність матеріальних та організаційно-правових умов, які забезпечують стійкий 

економічний розвиток. До матеріальних умові відноситься наявність розвиненої мережі шляхів сполучення, 

засобів зв’язку, мереж електро- та водопостачання і т. д., а до організаційно-правових – наявність 

розвинених державних і приватних інститутів, а також стійкої законодавчої бази 

35 2008 
Російська 

Федерація  

Большая 

экономическая 

энциклопедия 

Інфраструктура – комплекс основних фондів, а також служб і систем, які необхідні для 

функціонування галузей матеріального виробництва та забезпечення умов життєдіяльності суспільства. 

36 2009 Україна  

Малік М. Й., Шпикуляк 

О. Г., Воскобійник Ю. 

П., Копитець Н.  Г. 

Інфраструктура означає основу, фундамент, внутрішню будову системи. Стосовно ринку – це 

сукупність організаційно-правових форм, за допомогою яких здійснюється функціонування й поєднання в 

єдине ціле ринкових відносин. Інфраструктура (як категорія економічного способу виробництва) – це 

сукупність базових галузей і економічних відносин між людьми у процесі їх діяльності щодо забезпечення 

умов виробництва, обігу, розподілу та споживання товарів та послуг. Інфраструктура є комплексом галузей 

економіки (сфери матеріального та нематеріального виробництва), які обслуговують промисловість і 

сільське господарство 

37 2010 Україна Іщук С. О. та інші.  
Інфраструктура – сукупність сфер і видів діяльності, що забезпечують функціонування економіки і 

життєдіяльність населення 

38 2010 Україна  Жупаненко В. М.  

Інфраструктура – частина економіки, що забезпечує ефективне прийняття  рішень, взаємний  рух 

факторів  та  результатів  виробництва між  власниками,  виробниками  та  споживачами  в  умовах 

взаємовигідного розвитку економіки 

39 2012 Україна  Ясенецький В. С.   

Ринкова  інфраструктура є сукупністю  інститутів, що  забезпечують  умови (матеріально-технічні,  

фінансові,  трудові)  для  відтворювального процесу, розміщення й функціонування  господарюючих  

суб’єктів. Інфраструктура виконує такі важливі в ринковій економіці функції: розподілу, комунікації, 

регулювання,  обслуговування,  забезпечення, системоутворення, відтворення та розміщення виробничих 

сил. Для ринкової системи господарювання потрібна особлива ринкова інфраструктура, яка здатна 

забезпечити умови (організаційно-економічні, соціальні, інституціональні та  ін.) для ефективного 

функціонування  ринків (споживчих товарів, праці, капіталу, фінансів, інформації тощо) 

40 2012 
Російська 

Федерація 
Халтурiн Р. А.  

Інфраструктура – економічна категорія, яка об’єктивно відображає якості суспільних відносин даного 

способу виробництва, забезпечує режим відтворювального процесу в виробничих галузях і соціальних 

сферах і, яка сприяє формуванню єдиного економічного простору шляхом об’єднання інтересів суб’єктів 

ринкових відносин при створенні всіх форм інфраструктури за рахунок використання різноманітних форм 

та моделей ДПП 
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41 2013 
Російська 

Федерація 

Юденко М. Н., 

Міхайлов М. В. 

Інфраструктура (з урахуванням особливостей будівництва) – це фактор будівельного виробництва, 

який опосередковується у вигляді накопиченої та уречевленої праці, який  виконує функцію забезпечення з 

метою підвищення ефективності будівельного виробництва. Інфраструктура в будівництві є упорядкованим 

комплексом відносин соціально-економічного, організаційного характеру, в результаті яких створюється 

матеріальна, операційна, інституційна та ринкова основа забезпечення будівництва, якій притаманні ознаки 

системності, універсальності, неподільності, ресурсомісткості, утилітарності та універсальності.   

42 2013 Україна  Рекуненко І. І. 

Інфраструктура – сукупність елементів, інститутів, установ, організацій, технологій, норм, систем), що 

забезпечують, регулюють та створюють умови для ефективного, безперебійного, багаторівневого 

(міжнародного, національного та регіонального) існування господарських взаємозв’язків та взаємодії 

суб’єктів ринкової економіки та руху товарно-грошових потоків 

43 2013 
Російська 

Федерація 
Ланцов  О. Є. 

Інфраструктура – сукупність матеріальних і нематеріальних активів, які забезпечують здійснення 

економічної діяльності і умови життєдіяльності господарюючих суб’єктів і мають набір певних відмінних 

характеристик, таких як: капіталомісткість, тривалий термін створення і використання, прояв ринкової 

неефективності, прихильність до певній території, незначна кількість субститутів в короткостроковій 

перспективі, можливість використання в проміжному і кінцеве споживання як домогосподарствами, так і 

компаніями 

44 2014 Україна 
Никифорук О. І., 

Чиркін Б. П. 

Виробнича інфраструктура – вид економічної діяльності, що внаслідок природного суспільного поділу 

праці забезпечує інтеграцію продуктивних сил країни, їх організаційних систем із диференціацією за 

секторами, регіонами та магістральними ланцюгами на національному рівні та у глобальному вимірі. 

45 2014 Україна  
Піріашвілі Б. З., Чиркін 

Б. П. 

Інфраструктура (виробнича) – сукупність функціонально цілісних господарських комплексів (систем), 

які за тією чи іншою організаційною формою об’єднані у відповідні сектори економічної діяльності  із 

обслуговування основного виробництва. Виробнича інфраструктура на національному рівні – сукупність 

підприємств, зайнятих здійсненням послуг із забезпечення діяльності економічних суб’єктів основного 

виробництва.  

Джерело: систематизовано автором.   
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Таблиця А.2 

Види, категорії, складові, елементи, галузі інфраструктури 

в західній, радянській та пострадянській економічній літературі 

 
№ Рік Країна  Автор / Джерело  Види,  категорії,  складові, елементи, галузі  інфраструктури  

1 1966 Німеччина Іохімсена P.  

Три види. Матеріальна, інституційна та персональна. Матеріальна інфраструктура – створює матеріальні 

передумови господарського розвитку у розумінні надання бази послуг: 1) сукупність всіх споруд, обладнання і 

засобів, організацій і підприємств в системі господарства, таких як енергозабезпечення, транспортне 

обслуговування і телекомунікації; 2) споруди для консервації натуральних ресурсів  в широкому змісті 

(наприклад, греблі і засоби захисту від припливів, системи осушення та зрошення, заходи по запобіганню 

зимовій, водній та температурній ерозії ґрунтів (лісо захист та лісонасадження), пристрої для збору стічних вод, 

для збереження водних ресурсів; будинки та організації державного управління, освіти та дослідницькі, а також 

оздоровчі та соціального забезпечення. Функції матеріальної інфраструктури проявляються в її якостях як 

всезагальної передумови виробництва, споживання  і всезагальної прибутковості інвестицій. Р. Іохімсен 

приходить до висновку, що за створенням та використанням матеріальної інфраструктури необхідний 

суспільний контроль, особливо в умовах монополістичного ринка. Інституційна інфраструктура – сукупність 

норм і способів поведінки в їх “конституційні дійсності”, які виконуються та узаконені, оскільки вони своїм 

фактичним станом вирівнюють умови господарської діяльності для різноманітних суб’єктів, які вступають в 

господарську  взаємодію. Інституційна інфраструктура діє на різних рівнях господарської діяльності в межах 

господарюючого суб’єкта (регіону, сектора, підприємства), в яких різноманітні господарські плани складаються 

та виконуються. Інституційна  інфраструктура це, наприклад, правопорядок, який регулює відносини власності, 

спадку, найму на роботу, який забезпечує діючу коаліційну свободу і т. д. Законодавчо закріплюватись цей 

правопорядок повинен з врахуванням етичних, релігійних, кастових, професійних, економічних інтересів 

суб’єктів і політичних особливостей державного устрою. Функції інституційної інфраструктури полягають в 

тому, щоб виробити такий внутрішній правопорядок, який діє в умовних рамках якого-небудь господарського 

організму, щоб результати господарської діяльності давали можливість, суб’єктам, які приймають участь в ній, 

розвиватись “в найкращих умовах”, забезпечували рівність ефекту для них. Персональна інфраструктура 

(всезагальний соціальний капітал). Прототип  персональної інфраструктури – людський капітал, який складає 

духовна (розумова) підприємницька, професійна та інша діяльність людей в суспільстві. Тому персональна 

інфраструктура охоплює  кількість і “якість” (рівень підготовки) людей,  які приймають участь у праце 

розділеному товарному господарстві, маючи на увазі їх діяльність, яка сприяє підвищенню ступеня інтеграції 

загальної господарської діяльності  

2 1972 СРСР 

Большая советская 

энциклопедия в 30 

т. 

В радянській економічній науці інфраструктура поділялась на дві групи: виробничу і невиробничу 

(соціальну). До першої групи  включались галузі, які безпосередньо обслуговували матеріальне виробництво: 

залізничні та шосейні дороги, водопостачання, каналізація та інше. До другої групи включались галузі, які 

безпосередньо пов’язані з процесом виробництва: підготовка кадрів, шкільна і вища освіта, охорона здоров’я і т. 

д. 

3 1977 СРСР Алаєв  Е. Б. Виробнича і соціальна 
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4 1977 СРСР Жамін В.  

Види інфраструктури: виробнича і соціальна. Елементи виробничої інфраструктури: виробничі наукові 

досліди; підготовка та перепідготовка кваліфікованих кадрів для виробництва; охорона праці на виробництві; 

інформаційне забезпечення виробничих наукових дослідів та безпосередньо самого виробництва; транспорт, 

зв’язок, включаючи будівництво та експлуатацію доріг, портів, аеродромів, радіо, телевізійних телефонних 

станцій і т. п.; торгівля та матеріально-технічне постачання підприємств виробничої сфери; природоохоронна 

техніка і технологія виробництва на підприємствах; виробничо-технічне управління; виробничі побутові 

послуги населенню; підсобні приміщення, склади, теплосилове, газове, електросилове господарство, 

водопостачання промислових будівель та споруд; ремонтна служба та інструментальне господарство. Елементи 

соціальної інфраструктури: невиробничі (фундаментальні та гуманітарні) наукові досліди; загальна освіта, 

підготовка кваліфікованих кадрів для невиробничої сфери, діяльність культурно-просвітницьких установ та 

мистецтва; охорона здоров’я, фізична культура, соціальне забезпечення і соціальне страхування в 

загальнодержавному плані  і охорона праці в невиробничій сфері; інформаційне забезпечення невиробничих 

наукових досліджень і установ невиробничої сфери; пасажирський транспорт і зв’язок, включаючи будівництво 

шляхів, портів, аеродромів, радіо, телевізійних, телефонних станцій т. п. для населення; торгівля в частині, яка 

зачіпає зміну форм власності; соціальні природоохоронні заходи загального і регіонального значення, 

включаючи створення національних парків, заповідників і т. п.; загальнодержавне управління; невиробничі 

побутові послуги населенню; житлово-комунальне господарство невиробничого призначення і житлового 

фонду; ремонтна служба 

5 1979 СРСР Крамар А. В. 

Інфраструктурні галузі та види діяльності: транспорт, зв’язок, матеріально-технічне постачання, збут, 

заготівля, система електро-, енерго- та водопостачання, іригація, меліорація, ділові послуги, включаючи мережу 

обчислювальних центрів та автоматизованих систем управління 

6 1979 СРСР Тараканова І. А. 
Комплекс галузей інфраструктури: транспорт, зв’язок, матеріально-технічне постачання, заготівля, 

торгівля, водопостачання, інженерна інфраструктура 

7 1979 СРСР Чернявський І. Ф. 

Склад інфраструктури: всі види транспорту, система електропередач та зв’язку, заготовки, матеріально-

технічне постачання та оптова торгівля, наукове та інформаційне забезпечення, ремонт та технічне 

обслуговування, водопостачання. Склад сільськогосподарської інфраструктури: додатково включаються всі 

види спеціального обслуговування процесу виробництва (служби агрохімічна, захисту рослин, ветеринарна), 

зрошувальні та осушувальні системи, інші іригаційні системи 
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8 1981 СРСР Хейнман С. А. 

Інфраструктура матеріального виробництва: 1. Водне забезпечення – канали, меліоративні та іригаційні 

споруди (крім внутрішніх розподільчих водних мереж колгоспів та радгоспів); системи промислового 

водопостачання; 2. Транспорт всіх видів – шляхи, включаючи під’їдні шляхи від воріт підприємств до 

магістралей; рухомий склад; водні шляхи та їх благоустрій; транспортування енергії (магістральні нафто-, 

продукто- та гозопроводи, а також лінії електромереж під високою напругою та сільська розподільча 

електромережа під низькою напругою). 3. Матеріально-технічне постачання та заготовка з складським, 

елеваторним та холодильним господарством – складування та зберігання, постачання та збут, парки тари, яка 

знаходиться в обігу; 4. Зв’язок всіх видів; 5. Інформаційна індустрія, особливо загального користування – 

мережа та пристрої збору, передачі та обробки інформації. 6. Підприємства та організації ділового 

обслуговування – господарські організації, які надають виробничим підприємствам та об’єднанням різні ділові 

послуги по налагодженню, а також, послуги технічного, організаційно-виробничого, консультативного та 

управлінського характеру. Сюди не включаються проектні організації та мережа підприємств по ремонту 

засобів виробництва, які входять до складу виробничих одиниць 

9 1982 США  
Бернард С. Кац 

 

Основні елементи: системи транспорту, енергетики, зв’язку та банківських послуг, освітніх і медичних 

установ, а також добре впорядкованого уряду і політичної структури. Економісти розвитку іноді 

використовують термін “соціальний накладний капітал” як синонім інфраструктури. 

10 1982 СРСР 
     Алімов А. Н. та 

інші  

Види інфраструктури: виробнича, соціальна, інституційна. Соціальна інфраструктура: соціально-

побутова, соціально-духовна. До соціально-побутової відносять торгівлю, громадське харчування, житлово-

комунальне господарство, побутове обслуговування, транспорт та обслуговування населення, зв’язок по 

обслуговуванню населення 

11 1995 Великобританія 
Оксфордский 

толковый словарь  
Елементи інфраструктури: шосейні та залізничні шляхи, каналізація, електропостачання 

12 1995 
Російська 

Федерація 

Носова С. С. 

(Общая 

экономическая 

теория 

(политэкономия: 

учебник) 

На макрорівні інфраструктура поділяється на виробничу та соціально-побутову. До виробничої 

інфраструктури відносяться галузі, які безпосередньо пов’язані з виробництвом матеріально-речового продукту, 

які функціонально створюють його загальні умови. Це транспорт, зв’язок, електроенергетика, наука і науково-

технічна інформаційна служба, інші види подібних виробництв. Соціально-побутова інфраструктура – 

сукупність галузей, які безпосередньо пов’язані з створенням загальних умов для відтворення робочої сили і 

забезпечення нормальної життєдіяльності населення, представляють собою соціально-побутову інфраструктуру. 

До неї відносяться, перш за все, освіта, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, житлово-комунальне 

господарство та деякі інші галузі 

13 1999 
Російська 

Федерація 

Экономическая 

энциклопедия  

 Поняття інфраструктури охоплює чотири рівні: матеріальні мережі; операції; інфраструктурні ринки. 

Чотири складові: інфраструктура паливно-енергетичного комплексу; водопостачання та каналізація; транспорт; 

телекомунікації   
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14 2000 Україна 

Мочерний С. 

(Економічна 

енциклопедія: том 

2).  

Виробнича і невиробнича (або соціальна (С. 702). Виробнича – будівництво шосейних доріг, каналів, 

мостів, портів, аеродромів; всі види транспорту (автомобільний, повітряний, водний, залізничний); зв’язок, 

енергопостачання, санітарно-технічне обслуговування та ін. Соціальна інфраструктура – житлове та комунальне 

господарство, підприємства побутового обслуговування, водосховища і водопостачання, енергетичне 

господарство об’єктів соціального призначення, підприємства торгівлі, освіта (загальна і професійна), охорона 

здоров’я, курортно-туристичні зони. У розвинутих країнах світу об’єкти економічної інфраструктури переважно 

перебувають у власності держави, яка здійснює основні капіталовкладення у їх розвиток. Це зумовлено великою 

капіталомісткістю цих галузей, низькою рентабельністю і навіть збитковістю, довгим робочим циклом тощо. 

Водночас їх розвиток є об’єктивною передумовою розширеного відтворення, відчутно впливає на рівень 

економічного розвитку країни, ефективність та результативність народного господарства, на 

конкурентоспроможність продукції та ін. 

15 2002 Україна Шаповал П. Д.  Складові інфраструктури: виробнича, соціальна, виробничо-соціальна інфраструктура 

16 2003 Німеччина  Бур В.  

Категорії інфраструктури.  1. Інституційна інфраструктура. Ця категорія інфраструктури включає в себе 

всі звичайні і встановлені правила спільноти, а також  засоби та процедури для забезпечення і реалізації цих 

правил державою.  Кодифіковані правила представлені правовим порядком, який заснований на правовій 

конституція нації (як Конституція у Федеративній Республіці Німеччині (ФРН)).  

Правова конституція країни включає в себе положення про типи державних завдань і про розподіл цих 

зобов’язань перед різними інститутами держави. Урядові завдання призводять до державних витрат, які повинні 

бути охоплені державними доходами. У виконанні цих завдань беруть участь спеціальні політичні органи 

(наприклад, парламент, адміністративні органи, суди). Вони надають хороші приклади узгоджених ефектів 

різних категорій інфраструктури.  

2.Персональна інфраструктура  (людський капітал). Він охоплює кількість і відповідні властивості 

працюючого населення (наприклад, загальна і спеціальна освіта, кваліфікація в різних функціях).  

3. Матеріальна інфраструктура. Цей тип інфраструктури розуміється як такий, що представляє засоби 

виробництва у формі транспорту, освіти та медичних установ, устаткування для енергетики і водопостачання, 

споруди для стічних вод, вивезення сміття та очищення повітря, будівництво та житловій фонд, приміщення для 

адміністративних цілей і для збереження природних ресурсів.  

17 2007 Україна 

Загородній А. Г., 

Вознюк Г. Л. 

(Фінансово-

економічний 

словник) 

Виробнича та соціальна. Виробнича інфраструктура: транспорт, транспортне господарство, лінії 

електропередач та водопостачання, сукупність засобів інформації та зв’язку, об’єкти раціонального 

використання природних ресурсів, а також установи, які забезпечують виробництво матеріальних благ різними 

способами (технологічними, дослідницькими, консультаційними та інш.). Соціально-побутова інфраструктура: 

торгівля, пасажирський транспорт і зв’язок, міські комунікації, готельне господарство, громадське харчування й 

інші ланки невиробничої сфери, що задовольняють соціальні та матеріальні потреби людей 
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18 2008 
Російська 

Федерація  

Румянцева Є. Є. 

(Новая 

экономическая 

энциклопедия) 

Народногосподарський інфраструктурний комплекс: Виробнича інфраструктура (обслуговування 

виробництва): шляхи (автомобільні, залізничні, включаючи мости та тунелі), зв’язок (телекомунікаційний 

комплекс), складське господарство, науково-інноваційний комплекс по існуванню фундаментальних та 

прикладних досліджень, створення НІОКР; водопостачання, включаючи канали та водосховища, каналізація; 

паливно-енергетичний комплекс (паливо- та енергопостачання); транспорт: авто та залізничний, міський, 

водний, повітряний, включаючи порти, аеродроми, станції; оптово-роздрібна торгівля (оптові ринки, товарні 

біржі, магазини, супермаркети, та інше.); система фінансово-кредитних та страхових організацій; система 

інформаційно-консультаційного обслуговування економіки; судова система. Соціальна інфраструктура 

(забезпеченням умов життєдіяльності соціуму): житлово-комунальний комплекс та садовий комплекс (в т. ч. 

комплекс по озелененню); освітній комплекс (дошкільна, початкова, середня, вища, післявузівська та додаткова 

освіта); спортивно-оздоровчий комплекс (стадіони, спортивні площадки, палаци спорту і т. д.); санаторно-

курортний та туристичний комплекси (санаторії, дома відпочинку, пансіонати, готелі, туристичні бази); охорона 

здоров’я (амбулаторно-поліклінічний, лікувально-профілактичний та медикодіагностичний комплекси; 

культурно-дозвільний комплекс (театри, музеї, казино, зоопарки, будинки культури, бібліотеки і т. п.); органи 

пенсійного забезпечення та соціального захисту громадян; організації, які забезпечують працевлаштування 

громадян; організації, які здійснюють підтримку родини та шлюбу; суспільні та релігійні організації 

19 2008 
Російська 

Федерація  

Большая 

экономическая 

энциклопедия 

Виробнича і соціальна інфраструктура. Виробнича: канали, порти, шляхи, склади, системи зв’язку та ін. 

Соціальна: школи, лікарні, театри, стадіони 

20 2010 Україна Іщук С. О. та інші.  

Основні складові загального комплексу інфраструктури: виробнича і соціальна. Складові виробничої 

інфраструктури: транспортний потенціал регіону, шляхове господарство, мережі електропостачання, 

комунікаційні мережі і об’єкти зв’язку, об’єкти поводження з відходами. 

Джерело: cистематизовано автором. 
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Таблиця А.3 

Класифікація галузей інфраструктури, запропонована вченими-статистиками радянської економічної школи 

№ Галузь  Складові 

1 Інституційна інфраструктура 

 управління;   

 партійні та громадські організації;  

 кредитування та державне страхування;  

 наука та наукове обслуговування. 

2 Виробнича інфраструктура 

 вантажний транспорт; 

 зв’язок (по обслуговуванню виробництв виробничої сфери);  

 геологія та розвідка надр;  

 водне господарство в частині виробничої діяльності; 

 матеріально-технічне постачання та збут;  

 заготівля. 

3 

Соціально-побутова 

інфраструктура 

 торгівля та громадське харчування;  

 житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування 

населення;  

 пасажирський транспорт; 

 зв’язок (по обслуговуванню організацій невиробничої сфери діяльності та 

населення);  

 водне господарство (в частині невиробничої діяльності); 

 охорона здоров’я;  

 фізична культура та соціальне забезпечення; 

 народна освіта;  

 культура та мистецтво. 
Джерело: [165]. 
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Таблиця А.4 

Трактовка термінів “ринкова інфраструктура”, “інфраструктура ринку”, “інфраструктура ринкова” та “ринкова 

інфраструктура АПК” в економічній літературі 

№ Рік Автор Трактовка визначення терміну Класифікація, основні форми, елементи і т. д. 

1 1995 
Журавльова Г. 

П.  

Ринкова інфраструктура –  комплекс галузей, 

систем, служб, підприємств, які обслуговують 

ринок.  

Інфраструктура (стосовно ринку) – сукупність 

організаційно-правових форм, які 

опосередковують рух товарів та послуг, акти 

купівлі-продажу, або сукупність інститутів, 

систем, служб, підприємств, які обслуговують 

ринок і виконують визначені функції по 

забезпеченню нормального режиму його 

функціонування. 

Основні елементи інфраструктури сучасного ринку: біржі (товарні, 

сировинні, фондові, валютні), їх організаційно оформлене посередництво; 

аукціони, ярмарки та інші форми організованого не біржового посередництва; 

кредитна система та комерційні банки; емісійна система та емісійні банки; 

система регулювання зайнятості населення і центри державного і 

недержавного сприяння зайнятості (біржі праці); інформаційні технології та 

засоби ділової комунікації; податкова система та податкова інспекція; система 

страхування комерційного господарського ризику та страхові компанії; 

спеціальні рекламні агентства, інформаційні центри та агентства середньої 

масової інформації; торгові палати, інші суспільні добровільні та державні 

об’єднання (асоціації) ділових кіл; митна система; профспілки працюючих за 

наймом; комерційно-виставкові комплекси; система вищої та середньої 

економічної освіти; аудиторські компанії; консультативні (консалтингові) 

компанії; суспільні та державні фонди, призначені для стимулювання ділової 

активності; спеціальні зони вільного підприємництва 

2 1997 

Саблук П. Т., 

Карич Д. Я., 

Коваленко Ю. 

С. 

Ринкова інфраструктура – загальна основа 

безпосереднього здійснення обмінних 

процесів, фізичне місце контактування, 

взаємодії ринкових контрагентів, операторів 

ринку, тобто покупців та продавців 

Основні форми фізичної ринкової інфраструктури виступають біржі, 

оптові ринки, аукціони, ярмарки, торгові доми, міські ринки, магазини 

дрібнооптової та роздрібної торгівлі. Іноді до ринкової інфраструктури 

відносять також банки, страхові, факторингові та лізингові компанії, 

аудиторські фірми і т. п.  

3 1998 
Гриценко А., 

Соболєв В. 

Ринкова інфраструктура – це сукупність 

елементів, які забезпечують безперебійне 

багаторівневе функціонування господарських 

взаємозв’язків, взаємодію суб’єктів ринкової 

економіки і регулюють рух товарно-грошових 

потоків. В ринковій економіці інфраструктура 

в широкому  розумінні тотожна ринковій 

інфраструктурі. Ринкова інфраструктура є  не 

що інше, як інституціолізована трансакція  

Чотири складові ринкової інфраструктури: інституційна, 

інформаційна, нормоутворююча, ментальна.  

Інституційна: інститути загального призначення і спеціальні 

інститути. Загальні інститути: дороги (автомобільні і залізниці); порти 

(річкові, морські); аеродроми; вантажний і пасажирський транспорт 

(залізничний, морський, річковий, автомобільний повітряний, трубопровідний, 

метрополітен), в тому числі у містах; склади (в тому числі митні); 

підприємства зв’язку; житлово-комунальне господарство; підприємства, що 

випускають засоби сполучення і обладнання для складів, портів тощо. Інститут 

спеціального характеру: товарні біржі, торгова  мережа, що включає 

підприємства оптової та роздрібної торгівлі, митні органи та інші регулюючі 

та контролюючі інстанції, банки, страхові компанії і пенсійні фонди. 

Інформаційна: інформаційні мережі і потоки, а також інститути, що їх 
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забезпечую (засоби масової інформації, сітки Internet, інформаційний та 

рекламний бізнес) 

4 1998 Губский Б. В.  

Ринкова інфраструктура – це система 

інституцій (структур), що забезпечують 

безпосереднє здійснення обмінних процесів, це 

фізичне місце контактування, взаємодії 

ринкових контрагентів, операторів ринку, 

тобто покупців та продавців. 

Основні форми фізичної ринкової інфраструктури: біржі, оптові 

ринки, аукціони, ярмарки, торгові доми, міські ринки, магазини 

дрібнооптової та роздрібної торгівлі  

5 1999 

Колектив 

авторів на чолі 

з Абалкіним Л. 

І.  

Ринкова інфраструктура – сукупність суб’єктів 

матеріального, технологічного, 

організаційного, інформаційного, фінансового 

та правового характеру, які забезпечують 

безперебійне функціонування  ринкового 

механізму та безперервність відтворювального 

процесу при реалізації товарів та послуг на 

основі цін, які досягаються на ринку 

рівновагою платоспроможного попиту та 

пропозиції.     

Поділяється за видами об’єднань (баз) суб’єктів інфраструктури, які 

вирішують задачі забезпечення функціонування ринку: організаційна база – 

біржі, оптові брокерські, дилерські та ін. посередницькі організації, власне 

комерційні структури великих промислових об’єднань, комбінатів, концернів 

та фінансово-промислових груп, підприємства дрібнооптової та роздрібної 

торгівлі; матеріальна база – складське та тарне господарство, транспортні 

системи; інформаційна база (включаючи засоби зв’язку) – інформаційні та 

довідкові системи по продукції виробничо-технічного призначення та товарам 

народного споживання, виробникам та споживачам продукції та послуг, цінам, 

курсам валют, банківським відсоткам, котируванню цінних паперів та ін., які 

необхідні для функціонування ринкового механізму; кредитно розрахункова 

база – банківські та страхові установи, кредитно-ощадні структури, які 

забезпечують безперебійність розрахунків при реалізації товарів та послуг, 

створення необхідних фінансових запасів і фінансових резервів, а також і 

фінансування інвестицій для створення відповідної матеріально-технічної бази 

ринкової економіки; кадрову базу – спеціалістів різноманітної кваліфікації та 

спеціальності в кількості, яка достатня для комплектування підприємств та 

організацій, які складають комплекс суб’єктів ринкової інфраструктури, 

організації, які здійснюють підготовку та перепідготовку кадрів відповідної 

спеціалізації; органи працевлаштування; організації по формуванню та 

регулюванню резервів робочої сили; нормативно-правова база: норми та 

правила, які регламентують відносини суб’єктів ринкового господарства в 

процесі реалізації товарів та послуг і які гарантують дотримання на ринку 

діючого правопорядку та врахування інтересів всього суспільства та окремих 

суб’єктів економіки ринкового типу. 

6 1999 

Колектив 

авторів на чолі 

з Саблуком П. 

Т. 

 

Ринкова інфраструктура АПК – це система 

підприємств, організацій, закладів виробничої 

та невиробничої сфер, які покликані 

обслуговувати товаровиробників, створювати 

умови для своєчасного і безперервного 

нарощування обсягів пропозиції продукції на 

ринку. Ринкова інфраструктура АПК може 

бути представлена підприємствами й 

Складові ринкової інфраструктури в АПК – товарні біржі, брокерські 

контори, аукціони, агроторгові доми, оптово-продовольчі ринки, ярмарки.   
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організаціями, які виконують такі функції: 

оптової торгівлі; транспортування; зберігання; 

комунікаційного зв’язку; стандартизації; 

сертифікації; цінового моніторингу; 

інформаційної служби 

7 2000 
Мочерний С. 

В. 

Інфраструктура ринкова – сукупність 

підприємств, установ, організацій, які 

забезпечують стабільний розвиток  і 

функціонування  ринкового механізму 

регулювання економіки, безперервний рух 

товарів та послуг у різних сферах суспільного 

відтворення 

Види інфраструктури ринку. Відповідно до структури продуктивних 

сил – інфраструктура кадрова (організації та навчальні заклади з підготовки 

кадрів різної кваліфікації для роботи на біржах, у банках, страхових компаніях 

тощо); матеріально-речова (транспортні системи, складські та інші 

приміщення); науково-посередницькі структури, які здійснюють купівлю-

продаж патентів, ліцензій, ноу-хау та інших об’єктів інтелектуальної 

власності; інформаційна (усі типи бірж, оптові, брокерські, аудиторські 

організації тощо). Залежно від структури економічних відносин – техніко-

економічна інфраструктура (підрозділи підприємства та організацій, які 

займаються налагодження відносин спеціалізації, кооперування, комбінування 

виробництва з іншими підприємствами, організаціями та установами всередині 

країни і за її межами). Відповідно до структури організаційно-економічних 

відносин – маркетингові служби, управлінські структури на макрорівні та ін.     

8 1999 Саблук П. Т. 

Рнкова інфраструктура АПК – це система 

підприємств, організацій, закладів виробничої 

та невиробничої сфер, які покликані 

обслуговувати товаровиробників, створювати 

умови для своєчасного і безперервного 

нарощування обсягів пропозиції продукції на 

ринку. Вона представлена підприємствами і 

організаціями, які виконують такі функції: 

оптової торгівлі, транспортування, зберігання, 

комунікаційного зв’язку, стандартизації, 

сертифікації, цінового моніторингу, 

інформаційної служби  

– 

9 2001 

Політична 

економія 

(навч. 

посібник) 

 

Інфраструктура ринку – це система 

підприємств і організацій, які забезпечують рух 

товарів, послуг, грошей, цінних паперів, 

робочої сили 

 

Основні елементи ринкової інфраструктури. Елементи ринкової 

інфраструктури, через які реалізуються її функції, можна згрупувати у три 

блоки: організаційно-технічна інфраструктура, куди входять товарні біржі та 

аукціони, торговельні дома і торгові палати, холдингові і брокерські компанії, 

інформаційні центри та ярмарки, пункти прокату і лізингу, державні інспекції, 

різного роду асоціації підприємців і споживачів, транспортні комунікації та 

засоби оперативного зв’язку; фінансово-кредитна інфраструктура ринку, куди 

входять банки, фондові і валютні біржі, страхові та інвестиційні компанії, 

фонди профспілок та інших громадських організацій, тобто всі ті, хто може і 

займається мобілізацією тимчасово вільних ресурсів, перетворює їх у кредити, 

а потім і в капіталовкладення; організаційно-дослідна інфраструктура ринку 
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включає наукові інститути, що вивчають ринкові проблеми, інформаційно-

консультативні фірми, аудиторські організації, спеціальні навчальні заклади. 

Інститути та організації, що входять у цю інфраструктуру, вивчають динаміку 

ринкової ситуації, розробляють стратегію і тактику поведінки підприємців на 

ринку, розробляють прогнози для уряду і підприємців, моделюють наслідки 

тих чи інших рішень, консультують, залагоджують конфлікти між партнерами, 

готують економістів, менеджерів і спеціалістів з маркетингу. 

Крім загальної інфраструктури, яка обслуговує весь обсяг ринкових 

відносин, існує спеціалізована інфраструктура, яка забезпечує ефективне 

функціонування окремих ринків: товарів, капіталів, праці та ін. Так, ринок 

капіталу обслуговують фондові біржі, страхові та аудиторські компанії, 

брокерські контори, комерційні банки, інноваційні фонди, інвестиційні фонди 

регіонального регулювання, страховий нагляд, інспекції з контролю за 

цінними паперами, валютні біржі; ринок товарів – товарні біржі, торговельні 

дома та торгово-посередницькі фірми, брокерські контори, комерційні центри 

бізнесу, лізингові компанії, аукціони, ярмарки, державні резерви і страхові 

фонди, державні інспекції із цін і стандартів; ринок праці – біржі праці, центри 

підготовки кадрів, державні фонди сприяння зайнятості, підприємництва, 

пенсійні фонди, фонди зайнятості. 

10 2002 

Загородній А. 

Г., Вознюк Г. 

Л.  

Інфраструктура ринку – сукупність установ, 

організацій, державних та  комерційних  

підприємств і служб, що забезпечують 

нормальне функціонування товарного й інших 

видів ринку 

– 

11 2005 Ткач А. А. 

Ринкова інфраструктура – правила та норми, 

що визначають такий характер економічних 

відносин, які забезпечують функціонування 

ринкової системи. Ринкова інфраструктура 

(інституціональне значення) – ринковий 

механізм, система цілей, інтересів, норм і 

правил поведінки, певний правопорядок, що 

регулює відносини власності, конкурентне 

середовище,  підприємництво, ціноутворення, 

наймання на роботу, інтегрує й координує 

взаємодію всіх суб’єктів ринку, що діють через 

відповідні інституції ; 

Ринкова інфраструктура – це сукупність 

особливих інституцій, що надають 

спеціалізовані послуги господарюючим 

суб’єктам з метою створення для них 

нормальних умов функціонування і 

Склад ринкової інфраструктури: загальна та спеціалізована. Загальна: 

організаційно-технічна, фінансово-кредитна, науково-дослідницька. 

Спеціалізована: ринок капіталу, ринок праці, ринок засобів виробництва. 
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підвищення ефективності ринкової економіки в 

цілому; Ринкова інфраструктура відповідає 

ознакам саме ринкової економіки, характеру  

ринкових інститутів і організацій, дії 

інституціонально-ринкового механізму.  

Ринкова інфраструктура – це відмова від 

ієрархії та перехід до контрактних  відносин, 

які у більшості випадків є породженням 

неформальних правил, рутин господарської 

взаємодії суб’єктів ринку.  

12 2006 

Авторський 

колектив на 

чолі з 

Кушліним В. І. 

(Государствен

ное 

регулирование 

рыночной 

экономики: 

учебник) 

Ринкова інфраструктура – сукупність видів 

діяльності, які забезпечують ефективне 

функціонування  суб’єктів ринкової  

економіки, а також їх єдність та взаємодію  у 

визначеному реальному ринковому просторі.  

Ринкова інфраструктура – сукупність органів  

та інститутів, які організаційно та матеріально 

забезпечують основні ринкові процеси: пошук 

один одного продавцями і покупцями,  

товарорух,  обмін товарів на гроші, а також 

господарсько-економічну і фінансову 

діяльність ринкових структур  

Інфраструктурний комплекс ринкової економіки включає виробничу, 

соціальну (соціально-побутову), інституційну, ринкову інфраструктуру; 

основні елементи  інфраструктури ринкового господарства, які обслуговують 

різні сектори ринку – товарів, землі, праці і т. д. і визначення діяльності всього 

ринкового господарства (фінансовий сектор). Виділяють функціональні блоки 

ринкової інфраструктури –  інфраструктурний, товаропосередницький, 

маркетингове, аудиторське обслуговування.  

13 2007 Рускова О. Г. 

Ринкова інфраструктура – підсистема 

ринкового господарства, яка забезпечує 

стійкість його відтворення в процесі обміну 

видами діяльності і ресурсами, яка регулює 

поведінку господарюючих суб’єктів та їх 

агентів в умовах невизначеності, що 

генеруються циклічними та кон’юнктурними 

коливаннями ринку. 

– 

14 2007 
Біленко Т. І., 

Яхеєва Т. М. 

Ринкова інфраструктура – комплекс галузей, 

систем, служб, підприємств, які обслуговують 

ринок  

Інфраструктуру ринку поділяють на загальну і спеціалізовану.  До 

головних  компонентів загальної інфраструктури належать грошова, 

фінансова, податкова і кредитна системи. Спеціалізована інфраструктура 

обслуговує безпосередньо сферу обігу товарів. Утворюють її біржі, аукціони, 

ярмарки, торгові доми, торгово-промислові палати, страхові і аудиторські 

фірми, підприємства галузей транспорту і зв’язку.  

15 2008 

Большая 

экономическая 

энциклопедия 

Інфраструктура ринку – сукупність інститутів, 

організацій та установ, які забезпечують на 

ринку вільний рух товарів та послуг.  

Банки, страхові компанії, ярмарки, біржі, консультативні та 

інформаційно-маркетингові, брокерські фірми, оптові та роздрібні 

підприємства, податкова система.  

16 2008 Копитець Н. Г. Ринкова інфраструктура – це сукупність видів Складові елементи ринкової інфраструктури можна згрупувати в такі 
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діяльності, котрі забезпечують ефективне 

функціонування об’єктів ринкової економіки та 

їх єдність у певному ринковому просторі  

три блоки: 1) організаційно-технічний, до якого входять товарні біржі й 

аукціони, торгові доми і торгові палати, холдингові компанії та брокерські 

контори, виставки, ярмарки, пункти прокати й лізингу, транспортні 

комунікації та засоби оперативного зв’язку.; 2)  фінансово-кредитний – банки, 

фондові й валютні біржі, страхові й інвестиційні компанії; 3) організаційно-

дослідницький –  наукові інститути, що вивчають ринкові проблеми, 

інформаційно-консультативні фірми, аудиторські організації.  

17 2009 

М. Й. Малік, 

О. Г. 

Шпикуляк, Ю. 

П. 

Воскобійник, 

Н. Г. Копитець 

Ринкова інфраструктура – це сукупність видів 

діяльності, котрі забезпечують ефективне 

функціонування об’єктів ринкової економіки та 

їх єдність у певному ринковому просторі. 

Складові елементи ринкової інфраструктури  можна умовно 

згрупувати в такі три блоки: 1) організаційно-технічний, до якого входять 

товарні біржі та аукціони, торгові доми і торгові палати, холдингові компанії і 

брокерські контори,  виставки, ярмарки, пункти прокату і лізингу, транспортні 

комунікації та засоби оперативного зв’язку; 2) фінансово-кредитний  – банки, 

фондові і валютні біржі, страхові та інвестиційні компанії; 3) організаційно-

дослідницький – наукові інститути, що вивчають ринкові проблеми, 

інформаційно-консультативні фірми, аудиторські організації. 

18 2011 

О. Ю. Старіков 

Рівень 

розвитку 

інфраструктур

и аграрного 

ринку як 

чинник 

формування 

агрохолдингів 

 

Інфраструктура  ринку – це  ті матеріальні 

активи (потужності),  а також послуги, що 

надаються в розпорядження суб’єктам 

господарювання і сприяють вирівнюванню їх 

позиції на ринку, а також 

економічної  ефективності. 

Виходячи  з цього, можна  визначити, що  складовими  елементами 

інфраструктури аграрного ринку є наступні види діяльності та  окремі  

учасники  ринку:  оптова  і  роздрібна  торгівля,  біржі, збутові кооперативи, 

виставки і ярмарки, торгові доми,  інформаційно-аналітичні  агенції,  системи  

транспортування  і  зберігання аграрної продукції та ін. Також слід відносити 

до складових елементів  інфраструктури  аграрного  ринку  його  державне  

регулювання. Це  пояснюється  тим, що  державне  регулювання  відповідає  

багатьом  критеріям  інфраструктури  і  може призводити до погіршення або 

покращення виконання  аграрним ринком  своїх  функцій,  створюючи  умови  

і  надаючи  відповідні послуги учасникам ринку. 

19 2011 

А.Шеншин, 

Ю. Гриневич, 

М. Кемаєва 

Ринкова інфраструктура – сукупність органів 

та інститутів, які організаційно та матеріально 

забезпечують основні ринкові процеси: пошук 

продавцями та покупцями один одного, 

товарорух, обмін товарів на гроші, а також 

господарсько-економічну та фінансову 

діяльність ринкових структур. 

– 

20 2013 Рекуненко І. В. 

Інфраструктура ринку (ринкова) –  сукупність 

елементів (інститутів, установ, організацій, 

технологій, норм, систем), що забезпечують, 

регулюють та створюють умови для 

ефективного, безперебійного багаторівневого 

функціонування ринку та взаємодії його 

суб’єктів на основі купівлі-продажу товарів 

– 
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21 2014 Смочко В. Ю.  

Ринкова інфраструктура – сукупність 

особливих інститутів, що виконують функції 

надання спеціалізованих послуг об’єктам 

господарювання з метою створення для них 

нормальних умов для функціонування, 

найкращої реалізації їх інтересів та подальшої 

інтеграції  у єдину економічну макроситему  

– 

22 2016 Мамчур В. А. 

Ринкова інфраструктура – інституційна 

система здійснення економічних, соціальних, 

господарських, галузевих відносин суб’єктів 

господарювання, завданням якого є 

координація виробництва, обміну, зберігання, 

транспортування, розподілу і купівлі товарів; 

сукупність спеціалізованих ринків (землі, 

фінансового, зерна, цукру, молока тощо), що 

координує процес формування відповідних 

правил та механізмів участі відповідних агентів 

у цьому середовищі з метою забезпечення 

продовольчої безпеки й задоволення 

споживчих потреб громадян.  

– 

Джерело: систематизовано автором.   

Таблиця А.5 

Трактовка терміну “аграрний ринок” 

№ Рік Автор  Трактовка терміну  

1 1998 Коваленко Ю. С.  
Аграрний ринок – частина національного ринку, в якій роль предмету обміну  виконує  сільськогосподарська  

продукція  та  продовольство  

2 1998 Дудар Т.  Г.  

Аграрний ринок – це відповідним чином організована система  товарно-грошових відносин, ціллю діяльності якої є 

відтворення в секторі сільського господарства, збільшення обсягів продажу продукції, яка в ньому виробляється та 

забезпечення відновлення та поповнення потрібних у цій сфері факторів і засобів виробництва 

3 2002 

Економічна 

енциклопедія: у трьох 

томах. (Т.3) 

Ринок аграрний – ринок сільськогосподарської продукції  

4 2004 Коваленко Ю. С. 

Аграрний ринок – це окремий  товарний ринок, на якому предметом купівлі-продажу виступає сільськогосподарська 

продукція та продовольство. Ринок  координує  виробництво і  всю  економіку, управляє нею, тому з цього погляду аграрний 

ринок – це система установ, методів і ресурсів, головним завданням якої є координація та управління агропромисловим 

виробництвом країни на основі обмінних  процесів з метою задоволення споживчих  потреб  її громадян 
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5 2005 Майовець Є. Й. 

Аграрний ринок – система економічних відносин  між  суб’єктами  ринку в  сфері  обігу сільськогосподарських  і  

продовольчих  товарів,  факторів  виробництва  та  послуг. Аграрний  ринок  охоплює  всі  галузі,  які  забезпечують  рух 

сільськогосподарської продукції від поля (ферми) до споживача. Він дає відповідь на  три  основні  проблеми  організації  

ринкової  економіки: що  виробляти,  скільки  виробляти, за якою ціною продавати  

6 2008 Бралатан В. С.  

Аграрний ринок – сукупність споріднених товарних ринків, що функціонують для забезпечення виробництва та 

вільного руху сільськогосподарської продукції і продуктів їх переробки. Аграрний ринок вимагає формування системи 

організаційних структур, які обслуговують взаємозв’язки між різними елементами окремих сільськогосподарських товарних 

ринків, сприяють вільному руху товару, підтримуючи безперервний процес функціонування сфери аграрного виробництва і 

безперебійне постачання ресурсів товаровиробнику та готової продукції кінцевому споживачу, тобто ринкової 

інфраструктури. Ця інфраструктура охоплює маркетингову, фінансово-кредитну та інформаційно-консультативну складові, з 

відповідними функціональними елементами 

7 2009 Саблук П. Т.   

Аграрний ринок – це система, яка справляє визначальний вплив на перебіг соціально-економічних процесів, базисно 

опосередковує добробут нації і досягнення стратегічних цілей національної економіки, зокрема щодо створення 

високоефективного аграрного сектору  

8 2009 Майстро С. В.  

Аграрний ринок – система політико-економічних, соціально-екологічних, культурно-освітніх та інших відносин між 

суб’єктами ринку: домогосподарствами, різними типами підприємств, організацій та компаній (у тому числі ТНК), державою, 

наднаціональними органами, які здійснюються у сферах виробництва, розподілу, обміну й споживання аграрної продукції та  

аграрних послуг відповідно до законів товарного виробництва, грошового обігу та суспільного розвитку. Умови 

функціонування: суспільний розподіл, економічна свобода суб’єктів господарювання,  приватна власність. Структура ринку: 

ринок матеріально-технічних ресурсів, ринок землі, ринок робочої сили, ринок сільськогосподарської продукції та 

продовольства, ринок інвестицій та інновацій. Механізм функціонування ринку: гроші, ціна, попит-пропозиція, конкуренція. 

Функції аграрного ринку: регулююча, посередницька, ціноутворююча, інформаційна, сануюча. Неспроможності ринку: не 

забезпечує соціальних гарантій, сприяє монополізації, руйнівна дія на навколишнє середовище, не може запобігти кризовим 

явищам в агровиробництві, не забезпечує  виробництва суспільно необхідних товарів в достатньому обсязі, не забезпечує 

захисту національного аграрного ринку, відсутність досконалої інформації
. 
 

9 2009 Шпикуляк  О. Г.  

Аграрний ринок – це складна система відносин, які спрямовані на забезпечення поєднання ресурсів аграрної сфери, 

праці, інфраструктури з метою функціонального забезпечення процесу виробництва – реалізації сільськогосподарської 

продукції.  Аграрний ринок – це ринок благ, продукованих в аграрній сфері, простіше кажучи – на землі, а ринок 

продовольства – це дещо інше.   

10 2009 Туржанський В. А.  
Аграрний ринок – цілісна сукупність відокремлених, пов’язаних з агропромисловим виробництвом, товарних ринків, 

що функціонують для забезпечення виробництва  і реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. 

11 2010 Шпикуляк О. Г. 

Аграрний ринок – це складна система відносин, спрямованих на поєднання ресурсів аграрної сфери, праці, 

інфраструктури з метою функціонального забезпечення процесу виробництва-реалізації сільськогосподарської продукції; 

ринок благ, продукованих в аграрній сфері – на землі. Функціонування аграрного ринку є складним динамічним процесом і в 

національному масштабі все ще залишається кризовим, особливо в умовах сьогодення, незважаючи на сприятливі 

перспективи аграрного розвитку. Відсутність ефективного механізму поглинання ризиків перевиробництва, неадекватність 

спеціалізованого середовища замість матеріалізації вигід спричинили комплекс негативів (зниження внутрішніх цін на 

сільгосппродукцію-сировину та попиту). 

12 2015 Гайдуцький П. І.  Аграрний ринок –  складна система товарного обігу, що охоплює виробництво і рух продукції до споживачів. 
Джерело: систематизовано автором.   
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Таблиця А.6  

Трактовка терміну “інфраструктура аграрного ринку” 

№ Рік Автор Трактовка визначення терміну 

1 2000 
Михасюк І. 

Інфраструктура  аграрного  ринку  –  це  передусім упорядкування системи  аукціонної  та  біржової  торгівлі,  що  дає  змогу  

створити дієздатний оптовий  аграрний ринок за принципом попиту  і пропозиції; це  також нова  система  укладання  угод  між  

сільськогосподарськими  товаровиробниками  і заготівельниками,  переробними  та  іншими  підприємствами, організаціями, 

юридичними  і  фізичними  особами.  Вона  передбачає  нові  взаємовідносини,  які складатимуться через постійно діючі аукціонні, 

біржові торги. 

2 2003 
 

Климюк Л. М. 

Інфраструктура аграрного ринку – система підприємств та установ, які забезпечують взаємозв’язки між структурними 

елементами окремих сільськогосподарських товарних ринків і сприяють вільному руху товару, підтримуючи безперервний процес 

функціонування сфери аграрного виробництва і безперебійне постачання ресурсів сільськогосподарським товаровиробникам та 

готової продукції кінцевим споживачам. 

3 2007 Майстро С. В. 

Інфраструктура аграрного  ринку – система інституцій на  регіональному,  національному  та  наднаціональному (глобальному)  

рівнях,  які  формують  взаємовигідні  зв’язки  між  окремими  

ринками  сільськогосподарської  та  агропромислової  продукції,  продовольчим ринком,  а  також  кінцевими  споживачами  аграрної  

продукції, сприяючи вільному  процесу  ринкового  товарообміну, його  прозорості,  стабільності, детінізації та  забезпечують  

максимізацію  прибутків  виробників  аграрної продукції та мінімізацію витрат кінцевих її споживачів.  

4 2008 
Бралатан В. П. 

Інфраструктура аграрного ринку – система відносин між підприємствами, організаціями, закладами виробничої та 

невиробничої сфери, які покликані обслуговувати товаровиробників, створювати умови для своєчасного і безперервного 

збалансування пропозиції та попиту на ринку 

5 2009 
Левківська Л. 

Інфраструктура аграрного ринку – це система підприємств та організацій, які забезпечують взаємозв’язки між структурними 

елементами сільськогосподарських товарних ринків, допомагають вільному руху товару, забезпечують безперервний процес 

функціонування сфери виробництва і безперебійне постачання товару кінцевому споживачу. Вона включає маркетингову, фінансово-

кредитну та інформаційно-консультативну інфраструктури.  

6 2009 

Пчелянська Г. 

О. 

Інфраструктура аграрного ринку (як інституційна система) – це сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих інституцій та 

інститутів, які забезпечують взаємодію попиту та пропозиції, сприяють здійсненню ринкового товарообміну між суб’єктами аграрного 

ринку і формують ринковий механізм ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Інститути інфраструктури  поділяються на 

правові, організаційні та інститути власності. Головною функцією інфраструктури є забезпечення доступу виробника до найбільш 

ефективних каналів збуту.  

7 2009 Майстро С. В. 

Інфраструктура аграрного ринку – система  інституцій на регіональному, національному та глобальному рівнях, яка формує 

взаємовигідні зв’язки між ринками сільськогосподарської та агропромислової продукції, продовольчим ринком, ринками землі та 

робочої сили, сприяючи вільному процесу ринкового товарообміну, його прозорості, стабільності, детінізації, забезпечує максимізацію 

прибутків виробників аграрної продукції (продовольства) та мінімізацію витрат кінцевих її споживачів. 
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9 2013 
Гуменюк О. О. 

Ринкова  інфраструктура  є  цілісною  системою,  яка  об’єднує  в  собі  окремі  підсистеми:  

організаційну – біржі, оптові, брокерські, дилерські та інші посередницькі організації, власні комерційні структури великих концернів, 

підприємства роздрібної торгівлі; матеріальну – складське і тарне господарство,  транспортні  системи;  інформаційну – інформаційні 

системи за споживачами, виробниками, цінами, банківськими послугами; кредитно-розрахункову – банківські і страхові установи, 

фінансові  інвестиційні компанії, які покликані обслуговувати  товаровиробників, забезпечуючи процес ринкового товарообміну, 

здійснювати  рух  товару  до  споживача  шляхом  купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та продовольства з участю 

покупців та продавців і генерувати ринкові ціни як ціни попиту та пропозиції. Проблемою повноцінної інфраструктури ринку є 

повільне створення мережі пунктів заготівлі сільськогосподарської продукції.  

10 2015 Охріменко І. В. 

Ринкова інфраструктура продовольчого (сільськогосподарського) ринку – це генератор ринкових цін як цін попиту та 

пропозиції, арена безпосередньої взаємодії покупців і продавців із завданням визначення обсягів платоспроможного попиту та 

ринкових цін. Багато науковців і практиків тлумачать цей термін зовсім  інакше, дуже розширено, відносячи до ринкової  

інфраструктури транспорт, зв’язок  і навіть підприємства з переробки сільськогосподарської продукції. Виходячи із завдання першої 

підсистеми у вигляді генерування ринкових цін, до її складу можуть бути віднесені лише біржі, аукціони, оптові продовольчі ринки, 

міські ринки, фірмова збутова мережа сільськогосподарських  і переробних підприємств. Агроторгові доми та постачальницько-

збутові кооперативи лише  за певних умов можуть бути  віднесені до  ринкової  інфраструктури,  оскільки попит  і пропозиція  

зустрічаються  та взаємодіють у них лише в деяких випадках. В основному ж ці два типи постачальницько-збутових підприємств 

концентрують пропозицію сільгосптоваровиробників і виступають операторами аграрного ринку з боку пропозиції.  

11 2015 Чемерис В. А. 

Інфраструктура  аграрного  ринку  регіону  об’єднує  ринкові  інститути, підприємства та організації, органи державної влади  і 

місцевого самоврядування, які забезпечують безперебійне функціонування  аграрного  ринку,  сприяють  зниженню  трансакційних  

витрат  його  учасників шляхом стимулювання  відкритої  конкуренції, створення  умов  для   безперешкодного входу  на  ринок  

нових  учасників  чи  виходу з нього, гарантування   безпеки  ведення  бізнесу  та  захисту  прав  власності  учасників аграрного  

ринку,  а  також  підтримують  механізм  ринкового  ціноутворення  на  сільськогосподарську  продукцію. Інноваційні  засади  

функціонування  інфраструктури  аграрного  ринку  є  основою  для  удосконалення  вертикальних взаємозв’язків та горизонтальної  

інтеграції в агропродовольчій сфері, каталізатором поширення ринкової  інформації в середовищі суб’єктів аграрного ринку і 

важливим засобом  формування  ринкових цін  на  сільськогосподарські товари завдяки врівноваженню попиту і пропозиції на них в 

умовах відкритої конкуренції. 
Джерело: систематизовано автором.   
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Таблиця А.7 

Трактовка термінів “регулювання” та “державне регулювання” 

№ Рік Автор / Джерело Трактовка визначення терміну 

1 1995 
Оксфордский 

толковый словарь  

Регулювання – встановлення державою контролю над рішеннями компаній та фізичних осіб. За звичай під 

регулюванням розуміється контроль галузей, де склалась монополі та олігополія, з метою перешкодити компаніям 

використовувати свою владу на ринку для отримання чисто економічних прибутків. Регулювання може розглядатись в якості 

альтернативи націоналізації. Наприклад, ті галузі економіки, які в Великобританії були націоналізовані, в США держава 

регулювала. Головним виконавцем регулювання в Великобританії є комісія по монополіям та злиттю. На думку економістів-

теоретиків, важливою причиною державного регулювання є необхідність стимулювання конкуренції. 

2 1998 Губский Б. В.  

Державне регулювання ринкового середовища – це втручання держави в обмінні процеси, яке здійснюється нею в 

потрібний час, у потрібному місці, в необхідних розмірах і переважно ринковими засобами. Є дві головні форми державного 

регулювання – інтервенції та експортно-імпортний режим. Грошові інтервенції застосовуються державою при падінні 

ринкових цін на той чи інший продукт, тоді держава закуповує цей продукт, підтримуючи в такій спосіб попит в інтересах 

виробника. Товарні інтервенції полягають у пропозиціях раніше закупленої продукції тепер уже в інтересах споживача, 

оскільки зростання пропозиції стримує ріст цін. В окремих випадках держава прямо фінансує виробників 

сільськогосподарської продукції в межах цільових програм державного регулювання аграрного сектора. Пряме фінансування 

має переважно протекціоніський характер. В рамках експортно-імпортного регулювання застосовуються експортні субсидії 

для підтримки експорту в разі перевищення внутрішніх цін над світовими, а також протекційні митні тарифи для захисту 

внутрішнього ринку. 

3 1999 

Саблук П. Т., Карич 

Д. Я., Коваленко Ю. 

С.  

Державне регулювання (стосовно аграрного сектора економіки) – складний механізм цілеспрямованого формування 

раціональної структури сільськогосподарського виробництва, міжгосподарських та міжгалузевих зв’язків, оптимальних 

розмірів господарських одиниць, соціальної інфраструктури сільської місцевості, аграрного ринку, доходів фермерів тощо. 

4 2000 

Мочерний С. В. 

(Економічна 

енциклопедія (том 

2). 

Державне регулювання економіки – сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу  державних установ і 

організацій на розвиток суспільного способу виробництва (в т. ч. продуктивних сил, техніко-економічних, організаційно-

економічних та соціально-економічних відносин) для його стабілізації та пристосування до умов, що змінюються. 

5 2001 

Государственное 

регулирование 

рыночной 

экономики: учебник 

для вузов  

Державне регулювання економіки – застосування правомочними державними органами, установами, системи заходів 

законодавчого, виконавчого та контрольного характеру, які спрямовані на досягнення визначених соціально-економічних 

задач, цілей. 
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6 2002 

Економічна 

енциклопедія: 

утрьох томах. (Т.3.)  

Регулювання (лат.-regelio – впорядковую) – 1) спосіб та механізм підпорядковувати що-небудь у певній планомірній 

організації дій, впорядковувати; 2) функція управління, що забезпечує функціонування та розвиток явищ і процесів в межах 

заданих кількісно-якісних параметрів. Механізм ринкової економіки охоплює: 1)  ринкове регулювання-здійснюється за 

допомогою механізму конкуренції, динаміки ринкових цін, стихійного вирівнювання попиту і пропозиції та ін.; 2) 

корпоративне (моно чи олігополістичне) регулювання – гігантські корпорації, концерни за допомогою комп’ютерних систем, 

маркетингу тощо вивчають масовий попит, формують його; 3) державне регулювання – здійснюється через грошово-

кредитну, бюджетну інвестиційну та інші форми економічної політики, систему державних замовлень, закупівлю державою 

значної частини виробленої продукції, що означає гарантований попит на неї; 4) наддержавне – регулювання охоплює окремі 

сфери світового господарства і здійснюється за допомогою міжнародних організацій, а також в межах регіональних 

економічних об’єднань (найрозвинутішими з яких є ЄС) наднаціональними органами. 

7 2002 Могильний О. М. 

Державне регулювання аграрного сектора – економіко-нормативний вплив на процеси відтворення з метою адаптації 

його макроекономічних параметрів, пом’якшення негативної дестабілізуючої дії кон’юнктурних та сезонних коливань 

аграрного ринку, непередбачуваної зміни природно-кліматичних, екологічних та інших специфічних галузей та чинників. 

8 2005 Косенко В. В. 
Державне регулювання економіки – система державних заходів, спрямованих на забезпечення нормального процесу 

суспільного відтворення, і є однією з функцій державного управління народногосподарським комплексом. 

9 2005 Атаманчук Г. В. Регулювання – процес встановлення та практичного виконання визначених правил (норм) поведінки. 

10 2006 

Государственное 

регулирование 

рыночной 

экономики 

Державне регулювання економіки – система заходів та діяльність державних інститутів, яка слугує стійкому 

функціонуванню та розвитку соціально-економічної системи країни у відповідності до цілей, схвалених суспільством. 

11 2007 

 

Хмелевський М. О.   

 

Державне регулювання економіки – сукупність способів, засобів, форм і методів впливу держави на процеси 

соціально-економічного розвитку суспільства.   

12 2008 Румянцева Є. Є.  

Державне регулювання (state regulation) – прямий або непрямий (опосередкований) вплив держави на розподіл 

ресурсів, доходів від економічної діяльності та формування макроекономічних пропорцій. Є одним з трьох існуючих 

елементів системи економічного регулювання сучасного господарства поряд з ринковим та кооперативним регулюванням. 

Термін “державне регулювання” запозичений з закордонної теорії ринкової економіки  та введений в РФ в науковий обіг після 

1992 р. Застосовується наряду з термінами “державне управління” та “державна політика”. Але кожен з цих термінів має свою 

специфіку. 

13 2008 

Большая 

экономическая 

энциклопедия 

Державне регулювання – це втручання держави в процес ринкового ціноутворення. 
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14 2009 Майстро С. В.  

Державне регулювання аграрного ринку – сукупність цілей, функцій, форм, методів, принципів та інструментів, за 

допомогою яких держава (суб’єкт регулювання) впливає на об’єкти регулювання та ринкову кон’юнктуру з метою створення 

належних умов для функціонування ринку і ліквідації його “провалів”, сприяє розвитку та координує діяльність усіх сфер 

аграрного ринку, забезпечує захист національних інтересів у політичному, соціально-економічному, санітарно-

ветеринарному, природно-екологічному та інших напрямках. Механізм державного регулювання аграрного ринку – спосіб 

застосування заходів впливу суб’єкта регулювання щодо оптимального доповнення (за необхідності) дії ринкового механізму, 

для подолання наслідків “провалів” ринку та деформацій аграрного ринку, і забезпечення необхідного рівня національної 

безпеки – економічної, продовольчої, екологічної, сировинної, енергетичної, виконання поставлених перед суспільством цілей 

та завдань. Механізм державного регулювання аграрного ринку в розвинутих країнах спрямований на посилення регуляторної 

ролі держави та протекціонізму, підтримку прибутків фермерів, забезпечення населення доступними та якісними продуктами 

харчування, розвиток сільських територій та аграрної інфраструктури, сприяння встановленню великотоварного виробництва, 

проведення природоохоронних заходів. В умовах членства України в COT доцільно трансформувати систему підтримки та 

регулювання аграрного ринку в напрямку застосування таких заходів, які належать до “зеленої скриньки” і на які не 

поширюються обмеження СОТ, а саме: підтримка доходів виробників сільськогосподарської продукції, що не пов’язана з 

виробництвом; підтримка аграрної освіти та науки; розвиток аграрної інфраструктури.  

15 2011 
Ковальова  Л. В., 

Галаніна І. А.  

Державне регулювання  в ринковому господарстві  –  цілеспрямований  вплив держави на мікро- та макроекономічні 

процеси розвитку економіки з метою підтримки її стабільності чи зміни в потрібному для суспільства напрямку. 

16 2015 Рекуненко І. І. 

Держане регулювання – система комплексних заходів з використанням певних методів і прийомів, здійснених 

державою, в особі уповноважених нею органів, щодо упорядкування, контролю, нагляду за фінансовим ринком та запобігання 

зловживанням і порушенням у цій сфері задля підтримки рівноваги взаємних інтересів усіх його учасників.  
Джерело: систематизовано автором. 
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ДОДАТОК Б  

 

Погляди вчених-економістів на процеси формування та розвитку ОРСП 

в пострадянських країнах 

 

Важливе місце в становленні та розвитку інфраструктури аграрного 

ринку належить відносно новими для країн пострадянського простору 

об’єктами – ОРСП. Проте, така термінологія не є загальноприйнятою. 

Наприклад, в Російській Федерації, Республіці Білорусь за аналогічними 

інфраструктурними об’єктами закріпився термін “оптові продовольчі ринки” 

(ОПР). Російський дослідник оптових продовольчих ринків С.Нуралієв 

наголошує на тому, що в країнах з розвиненою ринковою економікою 

проблема постачання населенню вітчизняних продуктів харчування, як 

правило, вирішується через оптові продовольчі ринки, які регулюються 

державою [114, с. 140]. Вчений приходить до висновку, що створення 

системи ОПР – одна з важливих задач державних органів управління у 

вирішенні продовольчої проблеми. Координувати цю роботу на всій 

території всієї країни повинен один держаний орган виконавчої влади у 

тісній взаємодії з усіма іншими зацікавленими міністерствами і відомствами, 

організаціями, які відображають інтереси товаровиробників і споживачів 

сільськогосподарської продукції і продовольства [114, с. 140-141]. Т. 

Полозова, І. Колєсняк, А. Колєсняк, також вважають, що управління 

системою оптових продовольчих ринків повинно здійснюватись державою 

[125, с. 198]. Координуючим органом управління, на думку науковців, має 

стати Міністерство сільського господарства та продовольства. Основними 

задачами державних органів управління, вважають вчені, повинні бути 

наступні: створення системи оптових продовольчих ринків та координація їх 

діяльності; організація, забезпечення та регулювання механізму фінансових 

відносин в системі оптових продовольчих ринків; розвиток матеріально-

технічної бази доробки, зберігання та збуту продукції; організація руху 

товаропотоків в системі оптових продовольчих ринків; організація 
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підготовки кадрів для роботи в системі оптових продовольчих ринків; 

здійснення сприяння в правовій, економічній та іншій діяльності учасників 

системи оптових продовольчих ринків, їх інформаційне обслуговування [126, 

с. 198-199]. Засновниками оптових продовольчих ринків на думку вчених 

можуть бути: асоціації сільськогосподарських товаровиробників, 

сільськогосподарські виробники, селянські господарства, особисті підсобні 

господарства, філіали банків, підприємства сервісного обслуговування, 

потреб кооперація, колгоспні ринки [126, с. 20]. Оптовий продовольчий 

ринок можу засновуватись як на прибутковій, так і неприбутковій основі. В. 

Гайдук, Н. Гайдук, С. Багмут вважають, що економічну основу діяльності 

оптового продовольчого ринку визначає вибір його організаційно-правової 

форми (державної, муніципальної, кооперативної, акціонерної, приватної), 

від якої залежать принципи формування начального капіталу та результати 

його господарської діяльності [27 , с. 7].   

С. Нуралієв наголошує на виключній ролі держави у захисті 

продовольчого ринку та продовольчої безпеки і основним критерієм вважає 

рівень самозабезпечення населення країни продуктами харчування, а саме 

здатність держави задовольнити потреби населення у продуктах харчування 

в незалежності від внутрішніх та зовнішніх небезпек. При чому їх обсяг, 

якість та асортимент повинні бути достатніми для нормального 

фізіологічного та соціального розвитку особистості. Вчений вважає, що 

оптові продовольчі ринки повинні сприйматись як соціально-економічні 

структури, які покликані вирішувати проблему постачання продовольства 

населенню міст і промислових центрів. Створюючи оптові продовольчі 

ринки як товаропровідну інфраструктуру для реалізації продукції, яка 

швидко псується, держава вирішує проблеми економічного, соціального та 

політичного характеру, підкреслює науковець [114, с. 140-141]. Аналогічної 

думки дотримується український науковець О. Алейнікова, вважаючи, що 

ОРСП – важливий соціальний механізм, оскільки він сприяє підвищенню 

доходів селян-товаровиробників і зменшенню видатків громадян-споживачів, 
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для більшості з яких видатки на харчування є найбільшою статтею у 

сімейному бюджеті [6]. Оптовий ринок сільськогосподарської продукції – це 

саме той економічно-соціальний важіль, за допомогою якого можна 

зменшити рівень інфляції та створити стабільні місця роботи для тих, хто 

працює у фірмах, розташованих на території оптового ринку, а відтак 

зменшити соціальну напругу у відповідному регіоні, переконана дослідниця 

[6].    

 Аналізуючи досвід функціонування та регулювання ОРСП в країнах, 

де такі ринки давно розвиваються (США, Японія, Франція, Іспанія) 

С.Нуралієв приходить до висновку, що в цих країнах держава не бажає 

випускати з своїх рук такий стратегічний сектор, як постачання населенню 

продуктів харчування [114, с. 148]. Держава бере на себе відповідальність і 

гарантію за те, щоб продовольство доходило до кожного споживача, в якому 

б місці він не мешкав [114, с. 148]. Частка участі ОРСП в забезпеченні 

оптового товарообігу продовольчих товарів може досягати 25% [114, с. 157]. 

Великі державні або міжрегіональні ринки зазвичай бувають або 

державними, або акціонерними, коли основна частка акцій належить державі, 

зазначає вчений [114, с. 151]. Необхідною умовою функціонування оптових 

продовольчих ринків в Росії, переконаний С.Нуралієва, є те, що вони повинні 

поділятись на два види: центральні та місцеві [114, с. 152]. На думку вченого 

діяльність ОРСП повинна здійснюватись на основі самоокупності [114, с. 

157], а доходи ОРСП покривати витрати на заробітну плату персоналу ринку, 

оплату наданих ринкових послуг на підтримку і розвиток його матеріально-

технічної бази. Вчений рекомендує органом виконавчої влади на місцях 

визначити в регіональних програмах створення і розвитку продовольчих 

ринків граничні розміри субсидій, порядок їх розрахунку та умови надання, 

інвестиційне стимулювання, пільгове кредитування та оподаткування, а 

також інші заходи стимулювання [114, с. 157]. Науковець переконаний, що 

ринкова економіка передбачає побудову чіткої скоординованої системи 

контролюючих органів виконавчої влади на продовольчому ринку. 
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Відсутність такої системи загрожує дестабілізацією соціальних та 

економічних основ розвитку продовольчого ринку [114, с. 158]. В. Нуралієв 

вважає, що оптовий продовольчий ринок може створюватись у вигляді 

відкритого, закритого акціонерного товариства або в іншій організаційній 

формі [114, с. 161]. Необхідно розмежувати права та обов’язки  суспільства 

та акціонерів, задачі органів управління та контролю акціонерного 

товариства та їх відповідальність по виконанню уставних задач та 

дотриманню регламенту роботи оптового ринку. Вчений стверджує, що 

оптові продовольчі ринки в Російській Федерації повинні створюватись за 

участі держави. Оптовий ринок – це державний об’єкт, який повинен мати 

сертифікат відповідності до єдиних по всій країні вимог і відповідну ліцензію 

на даний вид діяльності, яка видана у встановленому порядку. 

Вищевикладені вимоги до оптових ринків потребують законодавчого 

закріплення [114, с. 178]. Вчений вважає недоцільною передачу 

контрольного пакету акцій ОРСП приватним комерційним структурам. О. 

Абросімова переконана, що оптовий продовольчий ринок повинен існувати в 

якості некомерційної організації з спеціальною правоздатністю. 

Некомерційний характер оптових продовольчих ринків, на переконання 

вченої, пов’язаний, в тому числі з участю держави в організації оптової 

торгівлі  [4].  

На думку С. Нуралієва створення оптових продовольчих ринків 

повинно проходити не стихійно, а планомірно та системно у відповідності з 

чітко продуманою і прийнятою на федеральному рівні програмою, з 

врахуванням закордонного досвіду та особливостей регіонів. Вчений 

переконує, що створення системи оптових продовольчих ринків в Російській 

Федерації повинно відбуватись під безпосереднім керівництвом, контролем 

та участю державних органів [114, с. 181]. Перспективною організаційно-

правовою формою ОРСП  вважаються відкриті акціонерні товариства. Отже, 

однією з основних функцій держави є створення ефективного механізму 

регулювання, а стратегічною метою регулювання, створення необхідних 
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умов, при яких можна своєчасно контролювати насичення продовольчого 

ринку та його стратегічну безпеку, робить висновок науковець. Аналогічну 

позицію щодо найбільш доцільної організаційно-правової форми оптових 

продовольчих ринків обстоююють і українські вчені [177 , с. 460].  

В. Добросоцький переконаний, що без підтримки регіонами політики 

консолідації фінансових ресурсів для створення оптових продовольчих 

ринків неможливе проведення державної політики по підтримці 

товаровиробників всіх регіонів Росії. Закордонний досвід створення системи 

оптових ринків свідчить про необхідність функціонування єдиного 

методологічного та методичного центру при базовому оптовому 

продовольчому ринку, в задачі якого повинно входити методологічне та 

методичне забезпечення процесу становлення, функціонування та розвитку 

базового ринку та розповсюдження досвіду в інші країни, переконаний 

дослідник [55]. Такий підхід, стверджує науковець, створює передумови 

оптимізації як державних, так і регіональних коштів. В одній з своїх робіт    

В. Добросоцький наголошує на необхідності створення муніципальних 

оптових продовольчих ринків [56]. В більшості країн світу оптові 

продовольчі ринки будуються за наступними принципами: оптові 

продовольчі ринки створюються в містах з населенням більше 200 тис. осіб 

(це забезпечує охоплення ними всієї території Росії та взаємодію оптовиків, 

акредитованих на ОПР, одного з іншим,); засновниками ОПР є регіональні та 

муніципальні органи влади (це дає можливість контролювати норму 

прибутку ОПР та забезпечувати мінімальні ставки оренди торгових місць для 

оптовиків та всіх організацій, які забезпечують торговий процес). Як 

наслідок, муніципальні та регіональні органи влади глобально впливають на 

формування цін на основні продукти харчування в регіоні [56]. Головою ради 

директорів ОПР є голова муніципального утворення. Всі контрольні, 

комунальні служби міста забезпечують стабільне функціонування ОПР, 

безпеку продукції, яка реалізується. Крім того, підкреслює В.Добросоцький, 

ОПР виконують у всьому світі соціальну функцію так як реалізують 
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продукцію, необхідну для життєдіяльності людини та забезпечують 

доступність цін на цю продукцію. Як правило продукція невисокої якості 

безкоштовно передається оптовиками в соціальні служби міста і роздається 

по соціальним установам, в т. ч. по безкоштовним їдальням. Саме тому ОПР 

вважаються в усьому світі інструментом боротьби з бідністю, а це головна 

задача будь-якого муніципального утворення, зауважує науковець. Крім того 

кожний ОПР має в своєму розпорядженні спеціальні резервні місця для 

оптовиків-госагентів для здійснення при необхідності товарних чи 

закупівельних інтервенцій з метою регулювання цін на регіональних ринках. 

Вхід на територію ринку приватних покупців не пов’язаних з торговою 

діяльністю і не акредитованих на ринку заборонений [56].     

Досвід розбудови оптових продовольчих ринків в Російській Федерації 

дав змогу російським науковцям зробити висновок щодо монопольного 

положення оптових ринків на продовольчому ринку тих регіонів, де вони 

функціонують. На думку І. Іншакова та Н. Лєбєдєвої оптовий продовольчий 

ринок як монополіст не зацікавлений в створенні конкуруючих з ним 

суб’єктів: ринків фермерських асоціацій, великих спеціалізованих 

логістичних центрів і магазинів, незалежних продовольчих ярмарок. 

Прагнення включити їх в майбутньому в сферу свого впливу закономірне в 

межах конкурентної боротьби та збереження монополістичних переваг але 

часто призводить до розмитої чи конгломератної структури організації та 

відтворення. Монополістичне положення підприємства повинно 

врівноважуватись адміністративним контролем з боку органів влади та 

управління, що значно впливає на зміцнення інституційних основ 

продовольчого ринкового господарства регіону, вважають науковці [72, с. 

55]. Значну роль, на думку дослідників, грають зв’язки ОПР з місцевими, 

регіональними та федеральними органами влади та управління, які базуються 

на інституті акціонерної власності. Як приклад наводять ОПР в м. 

Волгограді. Найбільшими засновниками та акціонерами цього ринку є 

адміністрація м. Волгоград, яка володіє 53% акцій; адміністрація 
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Волгоградської області, яка володіє 10% акцій; Міністерство сільського 

господарства та продовольства РФ, яке володіє 17% акцій. Інститут 

акціонерної власності дозволяє монопольну владу ОПР врівноважити 

політичним впливом та соціальним контролем з боку суспільства, захистити 

суспільні інтереси в правлінні та спостережній раді ринку, переконують вчені 

[72, с. 56]. Інституціональна позиція ОПР не може бути однозначно 

визначена як монопольна, оскільки норми та правила, які нею 

встановлюються, знаходься під контролем органів публічної влади, що 

забезпечує обмеження зовнішніми адміністративним впливом її монопольних 

трансакцій.  

В Республіці Білорусь розвиток ОПР, на думку С. Кондратенко,  може 

здійснюватись двома шляхами: перший –  держава за рахунок власних коштів 

вводить в експлуатацію перший оптовий ринок та здійснює інтенсивний 

розвиток всієї системи; другий – залучення коштів як держави, так и 

зацікавлених суб’єктів оптових ринків. Вчений переконаний, що доцільною 

організаційною формою для ОПР є акціонерне товариство відкритого типу та 

підкреслює, що при формуванні статутного капіталу обов’язковою умовою є 

володіння з боку держави  51% акцій [76, с. 37].   

Програма розвитку оптових ринків – соціально-спрямований проект, а 

оптові рики – це суспільне добро, тому необхідність державної підтримки 

ОРСП є безперечною, особливо в країні з таким величезним аграрним 

потенціалом, як Україна, вважає Р. Корінець [77]. Концепція програми 

розвитку оптових ринків не може бути відірваною від загальної схеми 

розбудови ринкової інфраструктури. 

Вітчизняні вчені, зокрема Ю. Воскобійник, наголошують на 

необхідності посилення ролі держави в створенні мережі ОРСП при участі 

товаровиробників, а не посередницьких структур. Створення оптових ринків 

на базі змішаної форми власності при безпосередній участі в їх управлінні 

сільгоспвиробників та місцевих органів влади, дозволить запобігти 
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проблемам, пов’язаним з неефективним функціонуванням приватних ОРСП 

та ціновою дискримінацією сільгоспвиробників, вважає науковець [25].  

Загальний нагляд за діяльністю оптових ринків, на думку Л. Молдаван  

повинна здійснювати Наглядова Рада з питань розвитку оптових ринків 

національної мережі при Кабінеті Міністрів України, яка формується за 

пропозиціями Міністерства аграрної політики, Міністерства економіки, 

Міністерства фінансів і Міністерства внутрішніх справ [104, с. 113-144]. 

Т. Стройко розглядає оптові ринки продовольчої продукції як 

інструмент національної та  регіональної політики, адже через оптовий ринок 

уряд та місцева влада мають можливість формувати політику рівноважного 

розвитку роздрібної торгівлі та місцевого виробництва; за допомогою 

державних та місцевих контролюючих органів здійснюється моніторинг 

якості продукції, ціни, обсягів продажу; концентрація оптової торгівлі в 

одному місці зменшує кошти дистрибуції, оптові і роздрібні ціни, створює 

стабільні робочі місця. Науковець вважає, що основними завданнями 

держави є забезпечення правового поля для функціонування всіх елементів 

ринкової інфраструктури й гарантування продовольчої безпеки країни [167, 

c. 45]. 

Практика низки країн світу, зокрема: США, Франції, Іспанії, Японії, 

Північної Кореї, держав Латинської Америки, свідчить про те, що 

безпосередня участь у фінансуванні розбудови таких інфраструктурних 

об’єктів вирішується на загальнодержавному рівні, рідше – на регіональному, 

значають В. Лисюк, І. Циналєвська, О. Ярмоленко [85]. Таким чином, 

основним інвестором виступають, в даному випадку держава або регіони і 

лише незначна частина коштів фінансувалася за рахунок приватних 

інвесторів, констатують українські вчені.  

Держава в процесі формування ОРСП не повинна відігравати роль 

пасивного кредитора, переконана І. Бистрова.  З метою посилення контролю 

за рухом сільськогосподарської продукції держава може долучатися через 

обласні, муніципальні органи влади або відповідні управління сільським 
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господарством як один з акціонерів оптових ринків за умов функціонування 

їх на прибутковій основі [10]. Науковець переконана, що загальний контроль 

над діяльністю оптових ринків повинна здійснювати держава через розробку 

та прийняття низки додаткових нормативних актів.  

 Побудовані оптові ринки в Україні, в деяких регіонах, у тому складі і 

“Столичний” під Києвом, не відповідають (за структурою, функціями, 

технологіями, організацією і обсягами товарообігу) вимогам до ОРСП, як до 

аграрно-маркетингових центрів сучасної логістики ринку, вважає О. 

Ярмоленко [184]. Вчений переконаний, що провідна роль держави у сприянні 

процесам створення і розвитку ОРСП, обумовлена: необхідністю проведення 

політики імпортозаміщення та захисту внутрішнього ринку; регулювання в 

сфері ринкових операцій з метою забезпечення чесної та прозорої 

конкуренції серед постачальників та оптових торговців; запровадження 

критеріїв якості та стандартів сортування і пакування; забезпечення 

контролю за безпекою продуктів харчування для здоров’я людини, а також 

ветеринарної та фітосанітарної безпеки тощо. Вчений наголошує на потребі 

переорієнтації державної політики підтримки створення ОРСП та пропонує 

шляхи її здійснення. 

 І. Мельник та О. Колійчук наполягають на необхідності врахування 

інтересів аграріїв, також на необхідності передбачення механізму, який 

дозволив би їм мати свою часту у статутних фондах оптових ринків. Одна з 

умов успішного функціонування ОРСП – частина акцій має знаходитись у 

розпорядженні виробників продукції, а також у власності місцевих органів 

влади, переконані науковці [95].    

Участь держави (територіальної громади) у створенні ринку та 

формуванні його інфраструктури може бути активною та/або пасивною, 

вважають П. Куцик та О. Кузьменков. Активна участь держави 

(територіальної громади), на думку вчених, передбачає пряме або 

опосередковане фінансування оптових ринків або спрощення процедури їх 

створення та функціонування. Пасивна участь держави (територіальної 
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громади) передбачає виконання державою (територіальною громадою) 

функції регулятора суспільних відносин: надання органами державної влади 

та місцевого самоврядування дозвільних документів; здійснення 

реєстраційних дій; нормативне регулювання тощо. О.Кузьменков приходить 

до висновку, що однією з актуальних проблем будівництва та розвитку 

ОРСП в Україні є неналежна державна підтримка та регуляторна політика. 

Створення та розвиток ОРСП повинен здійснюватись через регуляторну 

політику як у сфері торгівлі, так і сфері АПК на державному, 

міжрегіональному та регіональному рівнях [82]. Необхідним підґрунтям 

будівництва та розвитку ОРСП є розширення можливостей і функцій 

держави  у сфері оптової торгівлі, переконаний науковець.   

Оптовий ринок може стати інструментом політики країни чи певного 

регіону завдяки концентрації товарно-грошових відносин і легкому контролю 

над ними, вважає О. Федорчук  [172, с. 71]. 
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ДОДАТОК  В 

 

Ринок як соціально-культурне явище та термін економічної науки  

 

Обмін виникає в останній стадії кам’яного віку, за часів неоліту. 

Первісні мисливці поступово переходять від полювання до скотарства. Перші 

землеробські культури зароджуються приблизно в VI–III тисячолітті д. н. е. в 

районі річок Ніл, Тигр та Євфрат. Тоді, коли у первісних землеробів 

утворюються надлишки виробленої продукції, виникає явище первісного 

обміну. Проте, обмін в первісних суспільствах проводився не тільки з метою 

задоволення фізіологічних потреб, розширення раціону харчування, він був 

також значним соціальним явищем. Обмін здійснювався з метою 

налагодження зв’язків з племенами,  встановлення перемир’я. Останній 

носив важливий релігійний характер.    

Явище обміну виникає на кордонах територій мешкання груп первісних 

людей. Групи людей обмінювались тим, що давала їм природа: цінні породи 

деревини, рідкісні мушлі, каміння, шкури тварин. Обмінювались дарами як 

окремі люди з общин, так і цілі общини. Це явище обміну дарами в 

первісному суспільстві отримало назву “дарообмін”.  Одним з різновидів 

обміну дарами був “німий обмін”: члени однієї общини залишали свої дари в 

заздалегідь визначеному місці та йшли, потім приходили члени іншої 

общини та забирали залишене. Обмін переважно здійснювався з нагоди 

укладання перемир’я, закінчення сутички, припинення конфлікту. Явище 

обміну дарами зміцнювало зв’язки між племенами та общинами. Такий 

дарообмін можна вважати першою в історії людства формою 

зовнішньоекономічного співробітництва. Розвиток обміну стимулював 

удосконалення продуктивних сил.   

З виникненням перших міст обмін відбувається у спеціально відведених 

для цього місцях, формуються торгові площі. Торгівля набуває регулярного 

характеру. Розвиток торгівлі сприяв культурному обміну та поширенню 

мистецтва. Ринок виник 6-7 тисяч років тому, розвивався поступово по мірі 
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розвитку людської цивілізації і продовжує розвиватись зараз. К. Маркс 

вважав розподіл і обмін проміжною ланкою між виробництвом і 

споживанням. На думку вченого виробництво, розподіл, обмін і споживання 

є частинами і проявами єдиного цілого: “виробництво, розподіл, обмін, 

споживання утворюють, таким чином, правильний силогізм: виробництво 

становить у ньому загальність, розподіл і обмін –особливість, а споживання – 

одиничність, замикаючу собою ціле” [95].  К. Маркс також зазначає, що такі 

економісти як Рікардо, яким частіше всього дорікали в тому, що вони 

звертають увагу тільки на виробництво, визначали розподіл як єдиний 

предмет політичної економії, бо вони інстинктивно розглядали форми 

розподілу як найбільш точний вираз, в якому фіксуються фактори 

виробництва в даному суспільстві [92].   

З глибокої давнини словом “ринок” позначали місце, де відбувається 

подія купівлі-продажу товарів. Слово “ринок” спочатку використовувалось 

для позначення місця торгівлі. За часів середньовіччя ринкові площі 

розташовувались в центрі міста і мали форму кола, в центрі ринкової площі 

будувалась ратуша (магістратура), навколо  неї – будинки. Після отримання 

містами Магдебургського права на таких площах регулярно проводились 

ярмарки. Слово “ринок” потрапило до слов’янських мов з східнонімецької, і 

походить від слова  “rince”, що в буквальному перекладі означає коло, площа. 

Вважається, що слово ринок перейшло до української мови з польської 

(польською – rynek). Cпочатку використовувалось в буквальному розумінні – 

“коло для торгівлі”. Спорідненим є чеське слово “rynk” – коло, міська площа. 

В українській та російській мовах з метою ідентифікації місця торгівлі 

використовують також східне слово “базар”.  

Ф. Бродель в своєму монументальному дослідженні “Матеріальна 

цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVIII ст.” відмічає, що ще до XV ст. 

Європа елімінувала найархаічніші форми обміну. Ціни, які  ми знаємо чи про 

існування яких здогадуємось, – це починаючи з XII ст., ціни які коливаються: 

доказ того, що наявні вже “сучасні” ринки і що вони, пов’язані один з одним, 
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можуть накреслити обриси систем, зв’язків між містами. Насправді, 

практично тільки міста і містечка мали ринки. Надзвичайно рідко сільські 

ринки існували ще в XV ст. [19]. 

В економічній науці термін “ринок” широко використовується в 

західних наукових колах і отримав значне розповсюдження серед науковців 

країн пострадянського простору в останні два десятиріччя. Історичне і 

найбільш давнє тлумачення терміну “ринок” – це базар, місце де відбувається 

роздрібна торгівля, ринкова площа. В подальшому, з розвитком суспільного 

поділу праці і розвитком товарного виробництва термін “ринок” все більш 

ускладнюється. Відповідно до Оксфордського словника, термін “market” 

вперше був застосований у 1066 р., коли означав права лорда та державних 

установ організовувати зустріч осіб для продажу і купівлі [206, p. 172-173]. 

А. Сміт розумів під терміном “ринок” обсяги будь-яких товарів, що 

принесені на нього та відповідають ефективному попиту. Вчений вважав 

ринок важливим чинником, який врівноважує суспільні і приватні інтереси, і 

безжалісно витісняє з ринку виробників, які виробляють продукцію відносно 

низької якості і таку, яка не користується попитом. Принцип “невидимої 

руки” діє так, що хоча підприємці турбуються про особисті інтереси, 

обставини змушують їх діяти в інтересах усього суспільства [165]. У своїй 

книзі “Принципи політичної економії”, видатний англійський економіст XIX 

ст. А. Маршал наводить тлумачення терміну “ринок” у формулюванні О. 

Курно, відомого французького економіста: “економісти розуміють під 

терміном “ринок” не яку-небудь конкретну ринкову площу, на якій 

купуються і продаються предмети, а в цілому всякий район, де зносини 

покупців і продавців один з одним настільки вільні, що ціни на одні й ті самі 

товари мають тенденцію легко і швидко вирівнюватись” [93]. А. Маршал 

також наводить трактовку терміну “ринок”, надану В. Джевонсом, який в 

свою чергу відмічає: “спочатку ринок представляв собою публічне місце в 

місті, де харчові продукти та інші предмети виставлялися на продаж, але 

потім це слово було узагальнено і стало означати всяку групу людей, що 
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вступають в тісні ділові відносини і укладають великі угоди з приводу будь-

якого товару” [93]. В. Джевонс в своєму дослідженні сутності ринку 

відходить від територіально просторової прив’язки ринку і розуміння ринку 

лише як конкретного місця зустрічі продавців і покупців.  

Російський економіст В. Железнов на початку XX ст. зазначає: “ринком 

в звичайній мові прийнято називати місце, на якому здійснюється купівля 

або продаж товарів. З точки ж зору наукової та соціально-економічної під 

ринком розуміється сукупність осіб – продавців і покупців, які зустрічаються 

і обмінюються своїми продуктами” [60, с. 585]. К. Маркс у першому томі 

“Капіталу”  назвав ринок “сферою обміну”, “ареною процесу обміну” [92]. 

Вперше термін “ринок” було подано у Радянському союзі  Малій Радянській 

енциклопедії. “Ринок – в життєвому побуті базар, місце продажу і купівлі 

товару. У політичній економії – сфера товарного обігу, сукупність приватних 

угод і відносин з купівлі та продажу товару. Ринок є історичною категорією, 

оскільки відносини купівлі-продажу виникають і розвиваються в процесі 

перетворення натурального господарства в просте товарне і далі в 

капіталістичне” [90 , с. 551].  

У Великій радянській енциклопедії,  визначення терміну “ринок” -

90наводиться у дослівному трактуванні К. Маркса: “ринок – сфера товарного 

обміну” [16]. У 1983 р. колективом авторів “Словаря русского языка” 

трактовка терміну “ринок” розкрита наступним чином: “ринок – місце 

роздрібної торгівлі їстівними припасами та іншими товарами під відкритим 

небом або у відкритих торгових рядах; сфера товарного обігу, товарообігу” 

[164]. В 90-ті рр. XX ст. трактовка поняття ”ринок” на постсоціалістичному 

просторі змінюється під впливом західної економічної науки, яка набуває 

своєї популярності. У 1996 р. авторським колективом науковців 

Московського державного інституту міжнародних відносин МІД РФ видано 

підручник “Курс экономической теории”, в якому наведено наступне 

тлумачення: “ринок – це спонтанний порядок. У найзагальнішому вигляді 

ринок визначається як стихійний. Ринок – це спосіб взаємодії виробників і 
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споживачів, заснований на децентралізованому, безособистісному механізмі 

цінових сигналів” [83, с. 74]. На початку 90-х рр. нобелівський лауреат Р. 

Коуз у своїй книзі “Фирма, рынок, право” висловив думку, що ринки це 

інститути, що існують для полегшення обміну, т. п. вони існують для 

скорочення витрат по трансакціях обміну [80]. Вчений зауважує, що сучасні 

ринки потребують не тільки приміщення, в якому вони будуть 

функціонувати, сучасні ринки потребують розробки правових норм, які б 

визначали права і обов’язки тих, хто здійснює трансакції в цих приміщеннях. 

Ф. Котлер трактує поняття ринок як сукупність існуючих і потенційних 

покупців товару [79].  

На думку відомих американських економістів К. Макконела та С. Брю 

“ринок – це інститут, чи механізм, який зводить разом покупців 

(пред’явників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг” 

[89]. Автори “Економікс” стверджують, що основним завданням ринку як 

інституту чи механізму є організація процесу обміну шляхом зведення 

покупців та продавців. При цьому ринки приймають найрізноманітніші 

форми. Ринок є організованим та інституціолізованим обміном, вважають 

представники інституціональної теорії [124]. 

З точки зору укладачів “Большого экономического словаря”: “ринок – це 

сукупність економічних відносин, які проявляються в сфері обміну товарів  і 

послуг, в результаті яких формуються попит, пропозиція та ціна. Ринки 

відокремились в результаті розподілу праці [17]. На думку В. Сухарського: 

“ринок – система товарно-грошових відносин, що виникають між покупцем і 

продавцем, яка включає механізм вільного ціноутворення, вільне 

підприємництво, що здійснюється на основі економічної самостійності, 

рівноправності та конкуренції суб’єктів господарювання у боротьбі за 

споживача” [159].  

Колектив українських авторів М. Демяненко, Ю. Лузан, П. Саблук, В. 

Скупий у “Фінансовому словнику-довіднику” наводять таку трактовку 

поняття ринок. “Ринок – система економічних відносин, що складається в 
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процесі виробництва, обігу і розподілу товарів, а також руху грошових 

коштів, для яких характерна свобода суб’єктів у виборі покупців та 

продавців, визначені цін, формуванні і використанні матеріальних і 

фінансових ресурсів” [175]. Колектив авторів навчального посібнику під 

редакцією В.Рибалкіна та В.Бодрова вважає, що ринок це – “сукупність 

економічних відносин між господарюючими суб’єктами  щодо організації 

виробництва та обміну товарів і послуг відповідно до законів товарного 

виробництва. Проведене дослідження терміну “ринок” дало змогу виявити 

наступні основні підходи до розкриття його змісту (рис. А.1). 

 

 

Рис. А.1  Підходи до розкриття змісту терміну  “ринок” в економічній 

науці. 

Джерело:  систематизовано автором. 

Отже, ринок – перш за все соціальний механізм, а не тільки економічний 

інститут, який полегшує обмін. Він є породженням соціуму, без соціуму 

немає ринку, зникає сама необхідність його існування. Це необхідний 

інструмент, механізм, соціальний механізм для обміну. Ринок – соціально-

економічний механізм за допомогою якого в суспільстві забезпечується 

процес обміну,  формується і підтримується  середовище вільної конкуренції. 
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ДОДАТОК Д  

 

Оптові ринки сільськогосподарської продукції у Франції* 

Таблиця Д.1 

 

Оптові ринки загальнонаціонального значення у Франції* 

 
№ Місто Статус ринка Площа 

земельно

ї ділянки, 

га 

Зона впливу Чисельніст
ь населення 

(мешканців

) 

Оборо
т в 

2011, 

тис. 
євро 

 
Кількість 

працівникі

в 
 

 

Організаційно 
правова форма 

Дата 
створенн

я 

оптового 
ринку 

Дата 
прийняття 

законодавчог

о акту щодо 
віднесення 

ринку до 

категорії 
ринків 

національног

о значення 

Дата 
прийняття 

законодавчог

о акту щодо 
вилучення 

оптового 

ринку з 
категорії 

ринків 

національног
о значення 

Перелік продуктів, 
оптові  операції 

купівлі-продажу з 

якими дозволені в 
межах захисного 

периметру лише на 

території оптового 
ринку 

загальнонаціональног

о значення 

1 Ажен  Ринок 

загальнонаціональног

о значення  

29 Південний 

захід 

2500 1393 16 Компаії змішаної 

економіки 

(Société 
d'Economie 

Mixte)  

1962 4  травня 

1964 

– свіжі фрукти, овочі та 

гриби. 

 

2 Анже  Ринок 
загальнонаціональног

о значення 

15 Анже, Мен і 
Луара, 

Департаменти 

53, 72, 37, 45 

1000000 2885 13 Компаії змішаної 
економіки 

(Société 

d'Economie 
Mixte) 

1961 26 листопада 
1962 

– свіжі фрукти, овочі та 
гриби; свіжа риба, 

ракоподібні, устриці, 

молюски, слимаки та 
морські їжаки, масло, 

яйця та сир, крім 

свіжого. 
 

3 Авіньон  Ринок 

загальнонаціональног
о значення 

25 8 сусідніх   

департаментів
. Доставка + / 

- 100 км  

1000000  3271 17 Компаії змішаної 

економіки 
(Société 

d'Economie 

Mixte) 

1960 29 вересня 

1961 

– свіжі фрукти та овочі. 

 

4 Бордо Ринок 

загальнонаціональног

о значення 

18   

Бордо, 

Великий 

південнозахід 

5000000 2997 27 Пдприємства які 

управляться 

місцевими 

муніципалітетам
и (Régie à 

personnalité 

morale) 

1963 7 листопада 

1962 

– свіжі фрукти, овочі та 

гриби. 

 

5 Кавайон Ринок 

загальнонаціональног

о значення 

17 Департаменти  

04-05-07-13-

26-30-38-83-

1000000 1980 19 Автономна 

муніципальна 

рада (Régie 

1965 18 жовтня 

1963 

– свіжі фрукти, овочі та 

гриби. 
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84 Municipale 

Autonome) 

6 Шаторенар

д 

Ринок 

загальнонаціональног
о значення 

12 Велика 

південно-
східна та 

центральна 

частина 

1200000 1400 16 Автономна 

муніципальна 
рада (Régie 

Autonome 

Municipale) 

1958 18 жовтня 

1963 

– свіжі фрукти, овочі та 

гриби. 
 

7 Гренобль Ринок 
загальнонаціональног

о значення 

5 Гренобль, 
Ізер, Альпи 

500000 619 10 Комунальне 
господарство 

(Régie 

Communale) 

1963 1 грудня 1961 – свіжі фрукти, овочі та 
гриби; свіжа риба, 

ракоподібні, устриці, 

молюски, масло, яйця 
та сир, крім свіжого; 

квіти, зелені рослини 

та інші неїстівні 

продукти садівництва 

за виключенням 

фруктових та лісових 
рослин. 

 

8 Ліль  Ринок 
загальнонаціональног

о значення 

38 Nord (67%), 
PdC (23%), 

Autres (5%), 

Export  
 

Північ (67%), 

інші регіони 
(28%),  

експорт 

2000000 2349 22 Компаії змішаної 
економіки 

(Société 

d'Economie 
Mixte) 

1972 14 травня 
1969 

– свіжі фрукти, овочі та 
гриби; масло, яйця та 

сир, крім свіжого; 

квіти, зелені рослини 
та інші неїстівні 

продукти садівництва 

за виключенням 
фруктових та лісових 

рослин. 

 

9 Ліон  Приватний ринок  12  

Рона-Альпи, 

Схід, Центр 

2000000 1000 7 Асоціація вільної 

профспілки 

(Association 
Syndicale Libre 

(ASL) 

2009 5 січня 1966 – свіжі фрукти та овочі; 

яйця; свіжа риба та 

молюски; квіти, 
зелені рослини та інші 

неїстівні продукти 

садівництва за 
виключенням 

фруктових та лісових 

рослин. 
 

1

0 

Марсель  Ринок 

загальнонаціональног

о значення 

34 

 

Марсель, 

департаменти 

13, 04, 84 

 

1600000 4953 33 Компаії змішаної 

економіки  

(Société 

d'Economie 

Mixte) 

1972 8 липня 1968 – свіжі фрукти, овочі та 

гриби. 

 

1
1 

Монтобан  Ринок 
загальнонаціональног

о значення 

– – – – – – – 11 квітня 
1964 

4 жовтня 
1991 

свіжі фрукти, овочі та 
гриби. 

 

1

2 

Монпельє Ринок 

загальнонаціональног
о значення 

10 Монпельє, 

Безьє, Нім, 
Мійо 

900000 2561 17 Компаії змішаної 

економіки  
(Société 

d'Economie 

1962 8 червня 1965 – свіжі фрукти, овочі та 

гриби; квіти, зелені 
рослини та інші 

неїстівні продукти 
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Mixte) садівництва. 

 

1

3 

Нант  Ринок 

загальнонаціональног

о значення 

20   

 Луара , 

Великий Захід 

1000000 4136 19 Компаії змішаної 

економіки  

(Société 
d'Economie 

Mixte) 

1969 10 серпня 

1965 

– свіжі фрукти, овочі та 

гриби. 

 

1
4 

Ніца ( 
ринок 

продуктів 

харчування
)  

Ринок 
загальнонаціональног

о значення 

26 Департпменти 
06, 04, 83, 

Італія 

1 500 000 4473 35 Управління 
автономних 

фінансів (Régie 

Autonome 
Financière) 

Квітень 
1965 

22 грудня 
1966 

– свіжі фрукти, овочі та 
гриби. 

 

1

5 

Ніца (ринок 

квітів)  

Ринок 

загальнонаціональног

о значення 

26 Департпменти 

06, 04, 83, 

Італія 

1 500 000 4473 35 Управління 

автономних 

фінансів (Régie 
Autonome 

Financière) 

Жовтень 

1965 

22 грудня 

1966 

– квіти, зелені рослини 

та інші неїстівні 

продукти садівництва 
за виключенням 

фруктових та лісових 

рослин. 
 

1

6 

Німа Ринок 

загальнонаціональног
о значення 

– – – – – – – 29 вересня 

1961 

30 грудня 

1992 

свіжі фрукти, овочі та 

гриби; домашня птиця 
і дичина; м’ясна 

худоба, м'ясо та 

субпродукти; свіжа 
риба, ракоподібні, 

устриці, слимаки, 

молюски та морські 
їжаки;  квіти, зелені 

рослини та інші 

неїстівні продукти 
садівництва за 

виключенням 

фруктових та лісових 
рослин. 

1

7 

Париж  

(Rungis) 

Ринок 

загальнонаціональног
о значення 

232 Вся Франція, 

інші країни 
15000000 91586 209  Змішана 

компанія/ 
Компанія 

змішаної 

економіки 
(Société  

Anonyme 

d'Economie 

Mixte) 

 13 липня 1962  свіжі фрукти, овочі та 

гриби; масло, яйця та 
сири, крім свіжого 

сиру; свіжа риба, 

ракоподібні, устриці, 
слимаки, молюски та 

морські їжаки;  квіти, 

зелені рослини та інші 

неїстівні продукти 

садівництва за 

виключенням 
фруктових та лісових 

рослин. 

1

8 

Перпіньян - 10 Перпіньян – 

Руссільйон 

- 116 6  Пряма рада 

(Régie Directe) 

2010 – – свіжі фрукти, овочі та 

гриби 

1

9 

Руан  Ринок 

загальнонаціональног

20 Департаменти 

27, 76, 14 і 80 

2 000 000 2844 14 Компаії змішаної 

економіки  

1969 6 вересня 

1965 

– свіжі фрукти, овочі та 

гриби; свіжа риба, 
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о значення /Змішана 

компанія  

(Société 

d'Economie 
Mixte) 

ракоподібні, устриці, 

молюски та морські 

їжаки 

2

0 

Рен - 3  

Департамент 
Іль – ет – 

Вілен 

950000 267 1 Делегація 

громадського 
обслуговування 

(Délégation de 

Service Public) 

– – – свіжі фрукти, овочі та 

гриби 

 

2
1 

Стразбург Ринок 
загальнонаціональног

о значення 

14 - 680000 1897 8 Компаії змішаної 
економіки 

(Société 

d'Economie 

Mixte) 

1965 7 листопада 
1962 

– Свіжі фрукти, овочі та 

гриби 

 

2

2 

Тулуза  Ринок 

загальнонаціональног
о значення 

18 9 

департаментів  

3 200 000 6430 38 Компаії змішаної 

економіки 
(Société 

d'Economie 

Mixte) 

1963 21 серпня 

1964 

– свіжі фрукти, овочі та 

гриби; масло, яйця, 

сири, крім свіжого 

сиру; свіжа риба, 

ракоподібні, устриці, 

молюски та морські 

їжаки 

 

2

3 

Тур  – 7 Департаменти  

37, 41, 36, 86 і 

72 

300000 941 8 Компаії змішаної 

економіки 

(Société 

d'Economie 

Mixte) / 

Affermage 

1973 – – свіжі фрукти, овочі та 

гриби 

2

4 

Вільнев-

сюр-Ло  

Ринок 

загальнонаціональног

о значення  

– – – – – – – 4 травня 1964 14 березня 

1978 
свіжі фрукти, овочі та 

гриби 

 

 
Джерело: систематизовано автором на основі [216]. 
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ДОДАТОК Е 

Регулювання діяльності ОРСП у Франції 

На кожному оптовому ринку загальнонаціонального значення у Франції 

створюється дисциплінарна рада. Дисциплінарну раду очолює представник 

керівника. Згідно закону до неї входять директор департаменту з питань 

конкуренції, споживання та протидії фальсифікаціям; директор департаменту 

з питань сільського господарства та лісівництва; у певних випадках директор 

регіональної ради з питань сільського господарства та лісівництва чи їх 

представники. До ради також входять по два представники від операторів та 

користувачів ринку, призначені згідно умов внутрішнього регламенту. 

Дисциплінарна рада може вислуховувати будь-яку особу, яку вона вважає за 

потрібне, наприклад представника карного розшуку [188]. 

До користувачів ринку можуть застосовуватися дисциплінарні санкції за 

порушення його правил. Цими санкціями є: попередження; попередження, 

яке включає матеріальну санкцію у сумі, що  відповідає класу порушення. 

(Порушення  поділяються на п’ять класів, відповідно 1-й клас  найнижчий, 

штрафи в межах цих класів складають від 38 до 1500 –євро); покарання, яке 

включає матеріальну санкцію у сумі, що дорівнює штрафу за порушення 

четвертого класу; призупинення діяльності на термін не більше трьох 

місяців; виключення з ринку та анулювання контракту, якщо такий є.  

Попередження та покарання здійснюються керівником ринку. 

Призупинення діяльності та виключення з рику здійснюються префектом, 

який займається питаннями ринкової політики, після отримання згоди від 

дисциплінарної комісії [188]. 

На кожному ринку, який отримав статус  ринку загальнонаціонального 

значення, керівником ринку створюється консультаційний технічний комітет, 

який призначає його секретаря та встановлює порядок денний його засідань. 

Максимальна кількість членів комітету – 25. До нього входять представники: 

державної адміністрації; виробників; операторів ринку; користувачів ринку. 
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Представники першої категорії призначаються префектом. 

Представники трьох останніх категорій призначаються керівником ринку на 

пропозицію найбільш репрезентативних професійних організацій. Робота 

консультаційного технічного комітету визначається внутрішнім регламентом 

ринку загальнонаціонального значення. 

З метою налагодження і сприяння роботі ринків, які отримали статус 

ринків загальнонаціонального значення, для таких ринків встановлюється 

захисний периметр, який включає всю або частину території однієї чи 

кількох комун, або одного чи кількох департаментів. Захисний периметр 

вводиться як правило тим декретом, яким ринку надається статус 

загальнонаціонального. Захисний периметр може також створюватися 

відповідно до декрету, прийнятого за рекомендацією держави, виданого після 

надання статусу чи створення ринку загальнонаціонального значення. 

В межах захисного периметру забороняються будь-які оптові операції з 

сільськогосподарською продукцією, реалізація якої дозволена на території  

ринку загальнонаціонального значення. Перелік продукції, оптовий продаж 

якої дозволений на території ринку затверджується спільним наказом 

Міністерства внутрішніх справ та Міністерства економіки та фінансів.  

Проект по створенню стандартного периметру затверджується 

префектом регіону або префектом департаменту, якщо всі територіальні 

громади, що входять до периметру, належать до одного департаменту. Потім 

він візується керівником ринку, територіальною громадою чи організацією з 

міжтериторіального співробітництва, торговою та промисловою палатами, 

професійною та сільськогосподарською палатами, до юрисдикції яких 

належить ринок, відповідно до процедури, встановленої постановою 

міністрів торгівлі та сільського господарства. Декрет встановлює межі та 

період чинності стандартного периметру. Період чинності може складати 

максимум тридцять років [188].  

З метою введення в дію захисного периметру навколо ринку збирається 

спеціальне досьє, яке включає: план локалізації стандартного периметру; 
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список продуктів, які входять до переліку; згоду кожної територіальної 

громади чи кожного державного органу зі співробітництва між 

територіальними громадами, що входять до периметру; згоду комерційної 

та/або промислової палати, професійної чи (та) ремісничої палати, 

сільськогосподарської палати, до компетенції яких входить стандартний 

периметр; згоду органу керівництва ринком загальнонаціонального значення, 

якщо такий вже призначений. Досьє надсилається префекту регіону, який 

потім передає його компетентним міністерствам зі своєю візою [188]. 

Захисний перемет навколо ринку загальнонаціонального значення може 

бути зменшений або ліквідований. Досьє на зменшення стандартного 

периметру включає: план локалізації стандартного периметру, до якого 

входять громади до територій яких застосовуються принципи дії захисного 

периметру,  а також зазначаються громади, що виключаються з периметру; 

Список громад, що залишаються у периметрі та список громад, що 

виключаються з нього; згоду органу керівництва відповідним ринком 

загальнонаціонального значення; згоду комерційної та/або промислової 

палати, професійної чи (та) ремісничої палати, сільськогосподарської палати, 

до компетенції яких входить стандартний периметр; 

Досьє надсилається префекту регіону, який потім передає його 

компетентним міністерствам зі своєю візою. Захисний периметр може бути 

розширений на територію нових громад. Для прийняття рішення необхідно 

погодження з керівником ринку, територіальною громадою чи організацією з 

міжтериторіального співробітництва, торгового суду, в юрисдикції якого 

знаходиться територія, що додається до встановленого периметру. 

Зменшення стандартного периметру шляхом виключення деяких громад та 

його ліквідація здійснюються згідно постанови міністрів торгівлі та 

сільського господарства [188]. 

ОРСП Ренжі постачає продукти харчування для міста Париж, сусідніх 

регіонів та сусідніх країн. Ренжі, найбільший ОРСП Європи, обслуговує 

більш ніж 18 млн споживачів в межах 150 кілометрового радіусу навколо 
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Парижа. Площа ринку – понад 230 га і більше 550 000 м
2
. На ринку працює 

більш ніж 1400 компаній: оптові торговці, імпортери, логістичні компанії, 

постачальники їжі для супермаркетів. Ринок Ренжі (Rungis) був відкритий у 

березні 1969 р. Вже 40 років цей оптовий ринок є найбільшою в світі 

агрохарчовою базою. У 2008 р. обіг цього гіганта склав 7,767 мільярда євро. 

До його складу входить біля 1190 підприємств. За 2008 р. через ринок 

пройшло 1462191 тон продуктів харчування. Ренжі приваблює велику 

кількість відвідувачів – приблизно 6585809 на рік.  На ринку працює 11948 

осіб.  

У 2010 р. загальний товарообіг ринку склав більше 1,4 млн тон. 

Товарообіг оптових торговців в 2010 р. склав більше 5 млн євро, товарообіг 

інших компаній, які працюють на ринку – більше 2 млн євро. Роль ринку 

Ренжі у забезпеченні м. Париж та земель навколо нього є визначальною: 

через ринок проходить близько 40% овочів та фруктів, які споживаються в 

департаменті Іль-де-Франс, майже 30% морепродуктів, близько 20% м’ясних 

продуктів, від 5 до 10 % сиру. Ринок є основним джерелом постачання 

продукції для незалежної роздрібної торгівлі. Вагомою є  його частка у 

закупівлях, які здійснюють заклади громадського харчування. На ринку 

розвивається реалізації органічної продукції. Він відіграє важливу роль у 

проведені експортно-імпортних операцій [199, p. 91]. Керівництво ринком 

здійснює компанія Semmaris (Société d'Economie Mixte Rungis), створена в 

квітні 1965 р. для роботи й управління ринком. До її функцій, у тому числі, 

належить спорудження будівель та технічне обслуговування ринку. Капітал 

компанії 6187856,00 євро. Кількість випущених акцій – 386 741 (рис. Д.1). 
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Держава (Etat), 

33,34%

Групі Altareit 

(Groupe Altareit)  , 

33,34%

Місто Париж 

(Vill de Paris), 

13,19%

Бізнесові 

професійні 

структури та інші 

різні акціонери 

(Professionnels & 

divers), 9,93%

Валь-де-Марн 

(Val de Marne), 

5,60%
CDC, 4,60%

 
*Джерело [185]. 

Рис. Е.1 Структура акціонерного капіталу компанії Semmaris 

 

З метою захисту внутрішнього ринку французький уряд оголосив ОРСП 

Ренжі ринком національного інтересу. Також Ренжі, як і інші ОРСП 

національного інтересу, був захищений “захисним периметром” радіусом 20 

км. У межах цієї зони всі великі оптові торговці повинні приїхати торгувати 

на Ренжі. Якщо вони не мають бажання торгувати там, вони зобов’язані 

залишити зону, в якій діють правила захисного периметру, і торгувати поза 

нею. Більш дрібні оптові торгівці у зоні захисного периметру не можуть 

розвивати свій бізнес, якщо вони не присутні на ринку. Ця політика 

захистила діяльність оптових торговців на ринку, і дозволила Ренжі 

динамічно розвиватись. Сьогодні політика захисного периметру не така 

сувора, проте ринок отримав достатній імпульс для того, щоб розвиватись 

далі, щоб достойно конкурувати з оптовими торговцями в радіусі зони 

захисного периметру. І навпаки, всі  головні оптові торговці  в Парижі  і 

передмістях намагаються мати торговельне місце на ОРСП Ренжі, навіть при 

тому, що в них може бути  торговельна діяльність в інших регіонах. В 

остання десятиріччя ОРСП зазнають значної конкуренції з боку великих 

роздрібних мереж. Проте, ринок Ренжі залишається конкурентоздатним, 

завдяки вдалій внутрішній політиці керівництва, яка полягає у постійному 

розширенні спектру послуг, які надаються продавцям та покупцям.  
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ДОДАТОК Ж 

 

Оптові ринки сільськогосподарської продукції  

  в Іспанії 

Державна 

індустріальна 

холдингова 

компанія (SEPI),

51%

 Іспанський 

сільськогоспода

рський 

гарантійний 

фонд, 

Міністерство 

навколишнього 

середовища, 

сільських 

 
*Джерело[195, 196]. 

Рис Ж.1 Статутний капітал компанії Меркаса (станом на 2015 р.) 

 

Таблиця Ж.1  

Структура статутного капіталу ОРСП компанії Меркаса (станом на 2015 р.) 

 

№ Назва ринка 

Частка у статутному капіталі ринка, % 

Муніципалітет 

міста, % 

Компанія 

Меркаса,% 

Інші 

акціонери,% 

1 Mercalgeciras 5,00 95,00 0,00 

2 Mercalicante 51,39 48,46 0,15 

3 Mercasturias 13,80 51,00 35,20 

4 Mercabadajoz …* 96,80 … 

5 Mercabarna 51,00 37,00 12,00 

6 Mercabilbao 59,85 37,86 1,28 

7 Mercacordoba … 48,90 … 

8 Mercagalicia 51,00 49,00 0,00 

9 Mercagranada В.д. 48,50 … 

10 Mercairuña 51,00 40,00 9,00 

11 Mercajerez В.д. 48,60 … 

12 Mercalaspalmas 41,60 58,30 0,10 

13 Mercaleon … 36,80 … 

14 Mercamadrid 51,13 48,63 0,24 

15 Mercamálaga 12,65 87,23 0,12 

16 Mercamurcia 51,07 48,93 0,00 

17 Mercapalma 54,69 45,19 0,12 

18 Mercasalamanca … 46,90 в.д. 

19 Mercasantander … 48,70 в.д. 

20 Mercasevilla 51,25 48,20 0,55 

21 Mercatenerife 59,16 40,74 0,10 

22 Mercavalencia 51,00 49,00 0,00 

23 Mercazaragoza … 48,8 … 

*Джерело [195, 196].  

...* - відомості відсутні. 
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Таблиця  Ж.2  

 

Кількість підприємств, які працюють в тих чи інших секторах ОРСП мережі 

Меркаса (станом на 2015 р.) 

*Джерело  [195, 196]. 

 

 

Таблиця Ж.3 

Площа оптових ринків мережі Меркаса 

№ 

Назва оптового ринку 

сільськогосподарської 

продукції 

Площа 

ринка, (м
2
) 

Зона 

додаткової 

активності, 

(м
2
) Інші зони, (м

2
) 

Загальна 

площа ринка, 

(м
2
) 

1 Mercalgeciras 3118 10540 17481 31139 

2 Mercalicante 32918 59326 43587 135831 

3 Mercasturias 20331 63432 28765 112528 

4 Mercabadajoz 4240 30155 25244 59639 

5 Mercabarna 169257 308723 430783 908863 

6 Mercabilbao 36845 7752 89402 133999 

7 Mercacordoba 14094 15777 56129 86000 

№ 

Назва оптового 

ринку 

сільськогосподар

ської продукції 

Сектор 

продажу 

фруктів і 

овочів 

 

Сектор 

продажу 

бананів 

 

Сектор 

продажу 

морепродуктів  

Сектор 

продажу 

м’яса  

Сектор 

продажу 

квітів  

Інші 

(підприємства 

додаткового 

розподілу та 

обслуговування 

користувачів ) 

Всього 

1 Mercalgeciras 1  - 10 -  -  6 17 

2 Mercalicante 30 1 -   -  - 49 80 

3 Mercasturias 17  -  -  -  - 16 33 

4 Mercabadajoz 4  - 3  -  - 20 27 

5 Mercabarna 166  - 52 43 49 419 729 

6 Mercabilbao 37 4 23  -  - 43 107 

7 Mercacordoba 25  - 13  -  - 24 62 

8 Mercagalicia 7 2  -  - -  5 14 

9 Mercagranada 32 2 17  - 2 131 184 

10 Mercairuña 16   9  -  - 18 43 

11 Mercajerez 13 1 1  -  - 25 40 

12 Mercalaspalmas 196  - 5  -  - 63 264 

13 Mercaleon 11  - 7  - -  15 33 

14 Mercamadrid 147 11 162 24  - 180 524 

15 Mercamálaga 60  - 24  -  - 26 110 

16 Mercamurcia 59  - 11 11 9 55 145 

17 Mercapalma 37 1  - 10 - 61 109 

18 

Mercasalamanc

a 22 3 6  -  - 21 52 

19 Mercasantander 18  -  -  -  - 36 54 

20 Mercasevilla 75  - 42 1  - 90 208 

21 Mercatenerife 38 1  -  -  - 52 91 

22 Mercavalencia 58  - 27 14 49 83 231 

23 Mercazaragoza 36  - 17 190  - 110 353 

  Всього 1105 26 429 293 109 1548 3510 
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8 Mercagalicia 8638 38428 15934 63000 

9 Mercagranada 28790 97655 95949 222394 

10 Mercairuña 8302 87451 72247 168000 

11 Mercajerez 8240 2868 45867 56975 

12 Mercalaspalmas 26369 46498 227844 300711 

13 Mercaleon 10428 7479 24051 41958 

14 Mercamadrid 199600 421200 1140768 1761568 

15 Mercamálaga 20492 16265 217654 254411 

16 Mercamurcia 42452 127707 115476 285635 

17 Mercapalma 34854 156990 126236 318080 

18 Mercasalamanca 33482 62802 153715 250000 

19 Mercasantander 15794 105875 71661 193330 

20 Mercasevilla 51318 96722 275272 423312 

21 Mercatenerife 24800 42011 117114 183925 

22 Mercavalencia 65897 148487 283616 498000 

23 Mercazaragoza 93907 393990 210101 697998 

  Всього  954267 2348133 3884896 7187296 

 
*Джерело [195, 196]. 
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ДОДАТОК З 

 

Оптові ринки сільськогосподарської продукції в Польщі 
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*Джерело [213]. 

Рис. З.1 Структура акціонерного капіталу “Варшавського 

агропродовольчого оптового ринку “Броніше” (станом на 2016 

р.)  
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ДОДАТОК К 

Організація ОРСП на кооперативній основі  

В деяких країнах світу, таких як Бельгія, Нідерланди (Голландія), 

Швеція, Данія функціонують оптові ринки на кооперативній основі. На таких 

ринках домінуюча форма торгів – аукціон. Перевага цієї форми організації 

ОРСП в тому, що виробники, кооперативні об’єднання виробників є 

засновниками і власниками цих об’єктів, а тому можуть безпосередньо 

впливати на їх діяльність, в т. ч. і на тарифну політику. Плодоовочеві 

аукціони започатковані в Нідерландах у 1887 р. Суть цього аукціону в тому, 

що спочатку оголошується найвища ціна на товар, який реалізується, а потім 

ставка знижується до тієї, на яку погодиться перший покупець, йому і 

продається товар. В Нідерландах налічується близько 40 аукціонів, через них 

реалізується 100% тепличних овочів, 85% овочів відкритого ґрунту, 80% 

фруктів, 50% шампіньйонів.  

Один з найбільш відомих аукціонів Нідерландів – Royal Flora Holland, 

який є конгломератом з декількох аукціонів зрізаних квітів, кімнатних та 

садових рослин. Через цей аукціон проходить більше 90% квіткової 

продукції Нідерландів. Це найбільший квітковий аукціон у світі, оборот 

якого сягнув 4,5 млрд євро в 2015 р. На ньому працює близько 3200 

співробітників. Експортні аукціони Royal Flora Holland розташовані в таких 

містах, як Аалсмеер, Наалдвік, Рінзбург. Функціонує також аукціон Royal 

Flora Holland для внутрішнього ринку в місті Еелд. Штаб квартира аукціону 

знаходиться в Аалсмеері. Аукціон належить кооперативу, до складу якого 

входять 4500 виробників. Вони визначають напрями його роботи. Члени 

кооперативу збираються двічі на рік (кожні шість місяців) на загальних 

зборах учасників. Під час цих зборів вони обговорюють ключові питання, 

пов’язані з діяльністю кооперативу та аукціону. Рішення приймаються і 

затверджуються шляхом голосування. Право голосу членів засноване на 

капіталі, який накопичений останніми за роки членства. Чим більше 

виробник продає всередині кооперативу, тим більш вагомим є його голос. 
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Загальні збори призначають членів Наглядової ради та членів 

Контролюючого комітету. Наглядова рада контролює управління і загальний 

стан справ в кооперативі. Вона бере активну участь в розробці його політики. 

Рада директорів призначається загальними зборами членів. Наглядова рада 

має три постійні комісії: ревізійну, комітет з винагород, кооперативний 

комітет.  

Виробники, які знаходяться в Нідерландах і за кордоном, привозять 

квіти і рослини на аукціон. Тут продукти зберігаються в холодильниках,  

поки час аукціону не настав. Якість продукції, яка виставляється на аукціон, 

перевіряється інспекторами. Вони оцінюють квіти і рослини, їх свіжість та 

стиглість, перевіряють на наявність ушкоджень, шкідників тощо. Якість 

продукції класифікується за чотирибальною системою. Є чотири сорти 

продукції, від кращого до гіршого: А1, А2, В1, В2. Кожен день, з шостої 

години розпочинається аукціон в аукціонній залі. У кімнаті розташовуються 

покупці, а також квіти і рослини на великих візках вздовж аукціонного 

годинника. Аукціонний годинник – інструмент, який використовується в 

аукціонному залі на аукціонах, щоб визначити ціну продукту. Годинник має 

шкалу у 100 центів. Покажчик на годиннику просувається від високої до 

низької ціни. Аукціоніст встановлює ціну і покупці можуть натиснути 

кнопку в аукціонному залі для того, щоб визначити бажану ціну лота. Кожен 

годинник контролюється аукціоністом, який супроводжує процес аукціону. 

Аукціоніст відкриває торги з початкової (найвищої) ціни. Ціна падає вниз до 

тих пір, поки один з покупців не натисне на кнопку. Годинник вказує на ціну, 

по якій лот був придбаний.  

Проте, традиційні методи аукціонної торгівлі поступово застарівають. 

Аукціон впроваджує нові, коли товар можна вибрати по зображенню, по 

фотографії та даним партії. Через підключення до мережі Internet та 

спеціальне програмне забезпечення продукцію, яка реалізується на Royal 

Flora Holland, можна придбати не виходячи з офісу. Це метод так званих 

прямих продаж (табл. К.1).  
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Таблиця К.1 

 

Динаміка доходів аукціону Royal Flora Holland в залежності від методу 

продаж (млн євро) 

 
Оборот  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Загальний 4063 4074 3861 4130 4158 4281 4350 4401 4465 

Реалізація продукції 

через аукціонний 

годинник 

2700 2648 2402 2495 2387 2352 2241 2151 2130 

Реалізація продукції 

методом прямих 

продаж 

1 363 1426 1459 1635 1771 1929 2108 2250 2335 

Джерело: Royal Flora Holland: ключові цифри. 

Після того, як покупець придбав квіти і рослини через аукціонний 

годинник або методом прямих продаж, вони будуть доставлені внутрішнім 

транспортом в те місце аукціону, в яке він забажає. Надалі, ці квіти можуть 

бути додатково оброблені персоналом аукціону з метою реалізації на експорт 

або для збуту в середині країни. Близько 80% з виставленої на аукціон 

квіткової продукції реалізується за кордоном. Велика кількість продукції 

експортується в Німеччину, Великобританію, Бельгію, Францію. 

За підсумками 2015 р. оборот Royal Flora Holland склав 4,5 млрд євро. 

Це на 1,5% більше, ніж у 2014 р. (табл. К.2). 

Таблиця К.2 

Динаміка обсягів продажів продукції на аукціоні Royal Flora Holland 

(млн євро) 
Оборот  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Загальний 4063 4074 3861 4248 4158 4281 4350 4401 4465 

Зрізані квіти – – 2143 2330 2353 2420 2468 2486 2556 

Кімнатні 

рослини 

– – 1384 1445 1467 1 496 1525 1564 1557 

Садові рослини – – 334 355 338 365 357 351 352 
Джерело: Royal Flora Holland ключові цифри. 

Загальний оборот зрізаних квітів, які було реалізовано в 2015 р. через 

Royal Flora Holland, склав 2,6 млрд євро (див. табл. К.2) В порівнянні з 2014 

р. оборот в цьому сегменті продаж збільшився на 2,8%. Це відбулось завдяки 

зростанню обсягів реалізації зрізних квітів на 0,7%, та зростанню середньої 

ціни на 2,1%.  
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У сегменті кімнатних рослин спостерігалось зниження продажів на 

0,5% до 1,6 млрд євро. Це зниження в основному пов’язано з більш низькою 

середньою ціною (ціни в сегменті продажів кімнатних рослин знизились на 

1,9% у 2015 р.).  

У 2015 р. в сегменті продажів садових рослин обсяг продажів зріс 

всього на 0,3%. Ціни на садові рослини зросли на 6,5%.  

Обсяг продажів через аукціонний годинник в 2015 р. склав 47,7% від 

загального, а методом прямих продаж – 52,3%. Продажі через аукціонний 

годинник демонструють стійку тенденцію до зменшення. Royal Flora Holland 

в своїй стратегії, яка розроблена до 2020 р., планує зосередитись на цих 

викликах шляхом гуртування виробників у секторі садівництва, зокрема 

шляхом зростання членів кооперативу та його клієнтів. Royal Flora Holland 

активно застосовує нові інноваційні технології, для підвищення ступеня 

задоволення вимог клієнтів.    
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ДОДАТОК Л 

Оптові ринки  сільськогосподарської продукції в Японії 

Таблиця Л.1 

Національні оптові ринки Японії 

№ Префектура* 

(назва) 

Засновник 

ринку 

Кількість 

ринків у 

префектурі 

Назва ринку Обсяги реалізації продукції на оптових ринках в Японії у 2010 

р. (млрд єн) 

Фрукти 

та овочі 

Морепродукти М’ясо Квіти і 

декоративні 

рослини 

Загальний 

обсяг 

реалізації  

1  Сайтама  префектура 

Сайтама 

1  Центральний м’ясний оптовий ринок Сайтама - - 91 - 91 

2  Нагасакі  префектура 

Нагасакі 

1  Центральний оптовий ринок Нагасакі 167 - - - 167 

3 Ямагуті  Компанія 

Убе 

1 Центральний міський оптовий ринок Убе   98 - - - 98 

4  Айті  Компанія 

Нагойя 

3 Центральний оптовий ринок морепродуктів 

Нагойя 

Північний центральний  оптовий ринок 

морепродуктів Нагойя  

Південний центральний оптовий ринок Нагойя 

1340 1322 173 - 2835 

5 Осака  префектура 

Осака 

3 Центральний оптовий ринок  морепродуктів 

Осака   

Центральний оптовий ринок морепродуктів міста 

Осака   

Центральний оптовий ринку Нангаганг міста 

Осака  

1649 1649 247 - 3545 

6 Ехіме Компанія 

Мацуяма 

1 Центральний оптовий ринок Мацуяма  224 106 - - 330 

7  Кочі  префектура 

Кочі 

1  Центральний оптовий ринок Кочі 158 125 - - 283 

8 Вакаяма  префектура 

Вакаяма 

1  Центральний оптовий ринок  Вакаяма 166 137 - - 303 

9 Гіфу  префектура 

Гіфу 

1 Центральний оптовий ринок морепродуктів Гіфу   474 149 - - 623 

10 Нара  префектура 

Нара 

1  Центральний оптовий ринок морепродуктів Нара   314 155 - - 469 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25E3%2581%2595%25E3%2581%2584%25E3%2581%259F%25E3%2581%25BE%25E5%25B8%2582%25E9%25A3%259F%25E8%2582%2589%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E5%258D%25B8%25E5%25A3%25B2%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhjZSgRwd7hRNlzeFnvv6C3Do9P2rg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E9%2595%25B7%25E5%25B4%258E%25E5%25B8%2582&usg=ALkJrhgehwcdnyzDjDmkjlC10PI-zSsGGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25E9%2595%25B7%25E5%25B4%258E%25E5%25B8%2582%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E5%258D%25B8%25E5%25A3%25B2%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgPOGpFpfcm9h8p9ABpfnJ7H2Zo-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%25B1%25B1%25E5%258F%25A3%25E7%259C%258C&usg=ALkJrhh8yC_gp1GD_mdw1uL5dJuHQujFRg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E6%2584%259B%25E7%259F%25A5%25E7%259C%258C&usg=ALkJrhg1M3bSng350zwidF_-033IPFnGog
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%2590%258D%25E5%258F%25A4%25E5%25B1%258B%25E5%25B8%2582%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E5%258D%25B8%25E5%25A3%25B2%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4&usg=ALkJrhgPphl5ygYaC44n1T0XUs_zuTSXLg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%25A4%25A7%25E9%2598%25AA%25E5%25BA%259C&usg=ALkJrhgGY8OCK-ledShj_NdRFbC30_jrnw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%25A4%25A7%25E9%2598%25AA%25E5%25B8%2582&usg=ALkJrhglzbPVrEy7KGNJZ0JpciaTOQ_o2A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%2590%258D%25E5%258F%25A4%25E5%25B1%258B%25E5%25B8%2582%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E5%258D%25B8%25E5%25A3%25B2%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4&usg=ALkJrhgPphl5ygYaC44n1T0XUs_zuTSXLg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%25A4%25A7%25E9%2598%25AA%25E5%25B8%2582%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E5%258D%25B8%25E5%25A3%25B2%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4%25E5%258D%2597%25E6%25B8%25AF%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4&usg=ALkJrhgzAokbysGrVAhGzqH8npq49X-m7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%25A4%25A7%25E9%2598%25AA%25E5%25B8%2582%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E5%258D%25B8%25E5%25A3%25B2%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4%25E5%258D%2597%25E6%25B8%25AF%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4&usg=ALkJrhgzAokbysGrVAhGzqH8npq49X-m7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E6%259D%25BE%25E5%25B1%25B1%25E5%25B8%2582&usg=ALkJrhhCw1iWq27GTmTg9J5G-utqo5iFlA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25E6%259D%25BE%25E5%25B1%25B1%25E5%25B8%2582%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E5%258D%25B8%25E5%25A3%25B2%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgL19Cuyb5dEQgCDSUQ3pfMR7EndQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E9%25AB%2598%25E7%259F%25A5%25E7%259C%258C&usg=ALkJrhhgNeSx-GFK9NcAq0kspFnqACHqBw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E9%25AB%2598%25E7%259F%25A5%25E5%25B8%2582%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E5%258D%25B8%25E5%25A3%25B2%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4&usg=ALkJrhg_54ETYmYtmmTu4z_EMc5gFfRuxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%2592%258C%25E6%25AD%258C%25E5%25B1%25B1%25E7%259C%258C&usg=ALkJrhhLu2lTUJbvb8_fniT0lbi3EgoGDg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%2592%258C%25E6%25AD%258C%25E5%25B1%25B1%25E7%259C%258C&usg=ALkJrhhLu2lTUJbvb8_fniT0lbi3EgoGDg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%2592%258C%25E6%25AD%258C%25E5%25B1%25B1%25E7%259C%258C&usg=ALkJrhhLu2lTUJbvb8_fniT0lbi3EgoGDg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25E5%2592%258C%25E6%25AD%258C%25E5%25B1%25B1%25E5%25B8%2582%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E5%258D%25B8%25E5%25A3%25B2%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhh2iYRtloD4BO77rbSIun3FC_f53w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25E5%2592%258C%25E6%25AD%258C%25E5%25B1%25B1%25E5%25B8%2582%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E5%258D%25B8%25E5%25A3%25B2%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhh2iYRtloD4BO77rbSIun3FC_f53w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%25B2%2590%25E9%2598%259C%25E7%259C%258C&usg=ALkJrhgcy5OQqcAR01f30YuQfs21NEzTYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%25B2%2590%25E9%2598%259C%25E7%259C%258C&usg=ALkJrhgcy5OQqcAR01f30YuQfs21NEzTYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%25B2%2590%25E9%2598%259C%25E7%259C%258C&usg=ALkJrhgcy5OQqcAR01f30YuQfs21NEzTYQ
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11 Івате  Компанія 

Моріока 

1  Центральний оптовий ринок Моріока 200 159 - - 359 

12 Тіба  Компанія 

Фунабаші 

1 Центральний оптовий ринок Фунабаші    108 165 - - 273 

13 Кагосіма  префектура 

Кагосіма 

2 Центральний оптовий ринок фруктів та овочів  

Кагосіма 

Центральний оптовий рибний ринок Кагосіма  

313 165 - - 478 

14  Чіба  місто Чіба 1 Центральний оптовий ринок Чіба  235 171 - - 406 

15 Фукуока  Компанія 

Кітакюсю 

1 Центральний  міський оптовий ринок Кітакюсю   325 176 - - 501 

16 Тотігі  Компанія 

Уцуномія 

1  Центральний оптовий ринок Уцуномія (синій)  337 185 - - 522 

17 Хего  Компанія 

Хімедзі 

1 Центральний оптовий ринок Хімедзі 117 212 - - 329 

18 Сідзуока  префектура 

Сідзуока 

1  Центральний оптовий ринок Сідзуока 262 232 - - 494 

19 Токусіма  префектура 

Токусіма 

1  Центральний оптовий ринок Токусіма 201 238 - - 439 

20 Сідзуока  Компанія 

Хамамацу 

1 Центральний оптовий ринок Хамамацу 284 285 - - 569 

21 Осака  префектура 

Осака 

1 Центральний оптовий ринок (синій) (вода) 

префектури Осака 

483 428 - - 911 

22 Кіото  префектура 

Кіото 

2 Кіотський  центральний оптовий ринок (перший) 

(синій) (вода)  

Кіотський центральний оптовий ринок (другий)  

687 440 71 - 1198 

23 Ісікава  Компанія 

Канадзава 

1 Центральний оптовий ринок (вода) Канадзава 231 458 - - 689 

24 Фукуока  Місто 

Фукуока  

5  Центральний оптовий ринок овочів і фруктів 

(синій) Фукуока  

Центральний оптовий ринок  (східний ринок) 

Фукуока (синій)  

Центральний оптовий ринок (західний ринок) 

Фукуока  (синій) 

Центральний оптовий  ринок свіжої риби на 

ринку Фукуока  

Центральний оптовий ринок м’яса Фукуока  

589 500 138 - 1227 

25 Фукуока  Компанія 

Куруме 

1  Центральний оптовий ринок Куруме  97 61 - - 158 

26  Нагасакі  Компанія 

Сасебо 

2  Центральний оптовий ринок Хізукуші 

 Центральний оптовий  рибний ринок Сасебо 

64 76 - - 140 

27 Хоккайдо  Компанія 1  Центральний оптовий ринок (синій) (вода) 625 919 - - 1544 
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Саппоро Саппоро 

28 Фукуї  префектура 

Фукуї 

1 Центральний оптовий ринок Фукуї  101 120 - 10 231 

29 Аоморі  префектура 

Аоморі 

1 Центральний оптовий ринок Аоморі 150 287 - 10 447 

30  Аоморі  Компанія 

Начінохе 

1  Центральний оптовий ринок Начінохе 208 - - 30 221 

31 Фукусіма  префектура 

Фукусіма 

1  Центральний оптовий ринок префектури 

Фукусіма    

133 71 - 80 222 

32 Кагава  Компанія 

Такамацу 

1  Центральний оптовий ринок Такамацу 172 167 - 21 360 

33 Канагава  Компанія 

Йокохама 

3 Центарльний оптовий ринок (синій)  Йокохама  

Центарльний оптовий  (південний ринок)  (синій)  

Йокохама 

 Центральний оптовий  м’ясний ринок  Йокохама  

1214 721 149 21 2105 

34 Акіта  префектура 

Акіта 

1  Центральний оптовий  ринок Акіта  138 146 - 22 306 

35 Міядзакі  префектура 

Міядзакі 

1 Центральний оптовий ринок Міядзакі 306 75 - 22 403 

36 Окінава  префектура 

Окінава 

1 Центральний оптовий ринок префектури Окінава  135  - 30 165 

37 Канагава  компанія 

Кавасакі 

1 Центральний  оптовий  ринок Кавасакі  179 291 - 30 500 

38 Ніїгата  префектура 

Ніїгата 

1 Центральний оптовий ринок (вода) Ніїгата 239 439 - 32 710 

39 Хего  компанія 

Koбe 

3 Центральний оптовий ринок Кобе (синій) (вода) 

Кобе  Центральний оптовий ринок (східний 

ринок) (синій) Кобе  

Центральний оптовий ринок Кобе (західний 

ринок)   

390 509 127 34 1060 

40 Окаяма  префектура 

Окаяма 

1 Центральний оптовий ринок Окаяма   237 300 - 46 583 

41 Хіросіма  префектурі 

Хіросіма 

3  Центральний оптовий ринок префектури 

Хіросіма  

 Центральний оптовий ринок (східний ринок) 

(синій)  префектури Хіросіма  

Центральний  оптовий ринок м’яса префектури  

Хіросіма  

504 337 54 66 961 

42 Столичний 

округ Токіо  

столичний 

округ Токіо 

11 Токійський центральний оптовий ринок Цукідзи  

(синій) (вода)  

Токійський центральний оптовий ринок Ота 

5296 4571 978 856 11701 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%25BA%2583%25E5%25B3%25B6%25E7%259C%258C&usg=ALkJrhjAjeqv87x9t3gqoNwGKH3Uw_uNbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25E5%25BA%2583%25E5%25B3%25B6%25E5%25B8%2582%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E5%258D%25B8%25E5%25A3%25B2%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhjuxy7GB92ePi1xGQ6M7X1zwSaqVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E6%259D%25B1%25E4%25BA%25AC%25E9%2583%25BD&usg=ALkJrhjctHo2Ouo__lR_kxH_XNhW36eEtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E6%259D%25B1%25E4%25BA%25AC%25E9%2583%25BD&usg=ALkJrhjctHo2Ouo__lR_kxH_XNhW36eEtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E7%25AF%2589%25E5%259C%25B0%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4&usg=ALkJrhisSXfgmYoEcw3LTsZUwvwUxDNjxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%25A4%25A7%25E7%2594%25B0%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4&usg=ALkJrhgU8DoKlr5pxs9rQJT5RHFTF3ftEQ
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(синій)  

Токійський  центральний оптовий ринок 

Йодобаші   

Токійський центральний оптовий ринок 

Кітаадаші   (синій)  

Токійський центральний оптовий ринок  м’яса 

Токіо Токійський центральний оптовий ринок 

Касаї  

 Токійський центральний оптовий ринок Адачі 

Токійський центральний оптовий ринок Тошіма 

Токійський Центральний оптовий ринок (Район 

Ітабасі)  

Токійський Центральний оптовий ринок Сетагава   

Токійський Центральний оптовий ринок 

Таманове  

43 Фукусіма  Компанія 

Івакі 

1 Центральний оптовий ринок Івакі 161 142  9 312 

44 Міягі  Компанія 

Сендай 

2 Центральний  оптовий ринок Сендай  (синій) 

(вода)  

Центральний оптовий ринок  м’яса Сендай  

482 691 170 93 - 

* префектура – одиниця адміністративно-територіального поділу Японії. 

Джерело: систематизовано автором на основі даних [216].

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E6%259D%25B1%25E4%25BA%25AC%25E9%2583%25BD%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E5%258D%25B8%25E5%25A3%25B2%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4&usg=ALkJrhhlzsHauwIrAsmmNTdoshMlP58HYA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E7%25A6%258F%25E5%25B3%25B6%25E7%259C%258C&usg=ALkJrhgPsVd_iq1LopoPrJjGebK3e3WZgw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25E3%2581%2584%25E3%2582%258F%25E3%2581%258D%25E5%25B8%2582%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E5%258D%25B8%25E5%25A3%25B2%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhh3p2jGlAlOHGYgidodb3p4YvG9HA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%25AE%25AE%25E5%259F%258E%25E7%259C%258C&usg=ALkJrhgsq5jCYUjH8mPMLInWCWbKUYloRA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E4%25BB%2599%25E5%258F%25B0%25E5%25B8%2582&usg=ALkJrhjIg2UWxia0q1IZhFiqNt-6lbA5ww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&tl=uk&u=http://ja.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25E4%25BB%2599%25E5%258F%25B0%25E5%25B8%2582%25E4%25B8%25AD%25E5%25A4%25AE%25E5%258D%25B8%25E5%25A3%25B2%25E5%25B8%2582%25E5%25A0%25B4%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhSrBnWg4oGVFDc3C-XGC4SBxYUgg
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ДОДАТОК М 

Нормативно-правове регулювання розбудови та розвитку оптових 

продовольчих ринків в Російській Федерації 

 

Розбудова оптових продовольчих ринків  (ОПР) в Росії розпочалась на 

початку 90-тих рр. 5 квітня 1994 р. Міністерство сільського господарства і 

продовольства Російської Федерації видає наказ № 66 “Про проведення 

економічного експерименту щодо розвитку аграрної ринкової 

інфраструктури” [139]. Наказом затверджувались Рекомендації по створенню 

оптових продовольчих ринків. Міністерство погоджувалось з пропозиціями 

керівників Алтайського, Ставропольського країв, Волгоградської, 

Володимирської, Кемеровської і Рязанської областей  щодо проведення в цих 

регіонах економічного експерименту по розвитку аграрної ринкової 

інфраструктури. Передбачалось виділення вказаним регіонам необхідних 

ресурсів з Фонду фінансової підтримки сільського господарства на 

організацію підприємств ринкової інфраструктури. 

Рекомендації по створенню ОПР формулюють: умови створення;  

визначають роль ринків в системі розподілу сільськогосподарської продукції 

та продовольства; види; класифікацію, основні напрями їх діяльності. В 

документі розглядаються організаційно-правові форми та форми власності 

ринків, економічні основи функціонування, управління, економічного 

стимулювання та оцінки ефективності діяльності ОПР. Рекомендації є 

основою для розробки регіональних програм по розвитку ринків. ОПР – 

самостійна господарська структура, яка здійснює організацію операцій з 

купівлі-продажу сільськогосподарської сировини та продовольства у 

визначених місцях по встановленим правилам, зазначено в наказі № 66. В 

документі сформульовані цілі та задачі діяльності ОПР. Основними 

критеріями класифікації ОПР є: адміністративно-територіальний поділ та 

чисельність населення регіонів; функціональна орієнтація; спеціалізація 

діяльності. Визначено основні техніко-економічні параметри об’єктів. 
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Оптовий ринок повинен бути конкурентоздатним в порівнянні з іншими 

каналами розподілу, так як заборонити оптову торгівлю поза межами даного 

оптового ринка неможливо, вважаю автори документу.  

В Рекомендаціях запропоновано основні напрями розвитку ОПР, 

етапність їх створення, оптимальна схема розміщення. Відповідно до 

Рекомендацій ОПР може мати організаційно-правову форму державного або 

муніципального унітарного підприємства, господарського товариства (різних 

видів), кооперативу. Створення цивілізованих ОПР – задача державних та 

муніципальних органів влади, що визначає вибір організаційно-правової 

форми державного чи муніципального унітарного підприємства. 

Організаційно-правовою формою ОПР, якій надається перевага, є акціонерне 

товариство. Закордонний досвід функціонування ОПР Франції, Іспанії, 

Японії та інших країн показує, що не менше 51% акцій повинно належати 

державі: республікам у складі Російської Федерації, краям, областям та 

автономним утворенням. Їх внесок у статутний капітал може бути 

представлений: правом користування землею, спорудами, будинками, 

ринковою інфраструктурою, засобами зв’язку та інше. В цьому випадку 

державні органи управління, зберігаючи право власності на землю, 

дозволяють використовувати засоби (кошти) в інтересах свого регіону та 

споживачів ОПР, а також сільськогосподарських товаровиробників, 

наголошують автори Рекомендацій.  

  3 жовтня  1994 р. уряд Російської федерації приймає постанову № 

1121 “Про створення Федеральної продовольчої корпорації і системи 

оптових продовольчих ринків” [138]. Однією з основних задач корпорації 

визначено участь у створенні та забезпеченні функціонування оптових 

продовольчих ринків. Постановою оптові ринки визнаються підприємствами 

і створюються у будь-яких організаційно-правових формах. Урядом 

доручалось Міністерству економіки та міністерству фінансів виділити 78,5 

млн руб. на пайову участь в проектуванні і будівництві об’єктів оптових 

продовольчих ринків та їх інфраструктури. Координуюча місія по розбудові 
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ОПР покладалась на Міністерство сільського господарства та його 

територіальні органи.  

1 грудня 1994 р. Міністерством сільського господарства та 

продовольства та комітетом Російської Федерації по торгівлі затверджені 

“Типові правила торгівлі на оптовому продовольчому ринку” [140]. 

Документ містить набір основних вимог до ведення оптових торгів на 

території ОПР. Цей документ є єдиним нормативним актом федерального 

рівня по теперішній час щодо регулювання ОПР в Росії. Відповідно до нього, 

правила торгівлі кожного ОПР розробляються і затверджуються 

адміністрацією ринку. До учасників торгів на оптовому ринку відносяться в 

тому числі роздрібні торгові та інші підприємницькі структури. Порядок їх 

доступу на ринок визначає адміністрація. Орендаторами торгових місць на 

ОПР  відповідно до Типових правил не обов’язково повинні бути власники 

товарів. Технологія проведення оптових торгів має передбачати можливість 

оренди торгових місць агентами власників, комісіонерами, іншими 

посередниками, зазначено у документі. 

Правила передбачають проведення на ОПР аукціонних торгів. На 

оптовому ринку має проводитись реєстрація обсягів реалізації окремих 

товарів. Також, на ОПР повинна діяти спеціальна система інформаційного 

обслуговування, яка систематично відслідковує підсумки поточних торгів та 

узагальнює їх в кінці кожного дня торгівлі.  

Відповідно до Правил реєстрації підлягають тільки деякі умови угод, 

укладені на ОПР: назва юридичної особи; назва і сорт проданого товару; 

обсяг реалізованої партії; загальна сума виручки від реалізації конкретної 

партії товару. Оптовий ринок веде оперативний облік кон’юнктури ринка 

товарів, які реалізуються, динаміки цін на товари, реєструє загальний стан 

попиту на споживчі товари. За відмову від реєстрації об’ємів продаж на ОПР 

винна сторона виплачує адміністрації неустойку в розмірах, обумовлених 

договором між адміністрацією та користувачем послуг. Виявлення динаміки 

цін на товари, які реалізуються, здійснюється на основі щоденного аналізу 
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зареєстрованих оптовими продавцями об’ємів продаж. Узагальнена 

інформація щодо обсягів реалізованої продукції і середніх цін на неї 

публікується у спеціальних бюлетенях оптового ринку або виводиться на 

спеціальне інформаційне табло. До продажу на ОПР допускаються товари, 

які пройшли перевірку якості. Всі відносини підприємницьких структур, які 

працюють на ОПР, з його адміністрацією будуються  на договірній основі.  

В 1995 р. був створений базовий оптовий продовольчий ринок в м. 

Волгограді.  

Засновниками оптового продовольчого ринка в Орловській області 

стали: обласна адміністрація, мерія м. Орел, обласне управління сільського 

господарства та продовольства, АТ “Орловська нива”, Облспоживспілка, 

регіональна філія Агропромбанку, обласне відділення АККОР, АТ 

м’ясокомбінат “Орловський”, “Верховський”, “Ливенський”, “Мценський”, 

АТ м’ясоптахокомбінат “Орловський”, “Верховський”, “Ливенський”, 

“Свердловський”,  “Мценський”, АО “Орелмолпром”, АТ молочний комбінат 

“Орловський”, АТ комбінат по виробництву сирів “Орловський”, цукрові 

заводи, хладокомбінат та інші підприємства [71, с. 52]. Оптові продовольчі 

ринки функціонують на змішаному капіталі, який заснований на 

добровільному об’єднанні майна та фінансових засобів, які знаходяться у 

приватній, колективній, муніципальній та державній (федеральній) власності. 

Російські науковці відмічають, що в більшості регіонів Росії при формуванні 

ОПР контрольний пакет акцій отримують великі підприємства переробної 

промисловості, банки та адміністративні органи [71, с. 53]. В Алтайському 

краї створено шість ОПР, вони оптимально віддалені один від одного та 

розташовані у великих містах.  

Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків та торгівлі у своєму листі 

від 24 червня 1997 р. розтлумачує зміст терміну “оптовий продовольчий 

ринок” та визначає останній як самостійну господарську структуру, яка 

здійснює організацію операцій по купівлі-продажу сільськогосподарської 
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сировини та продовольства у визначених місцях та за встановленими 

правилами [121]. 

У вересні 1997 р. Федеральна продовольча корпорація при Міністерстві 

сільського господарства і продовольства була ліквідована та створено 

унітарне підприємство Федеральна агенція по регулюванню продовольчого 

ринку при Міністерстві сільського господарства та продовольства до 

компетенції якої переходили повноваження по створенню і забезпеченню 

функціонування ОПР [137]. 10 січня 1997 р. Федеральною продовольчою 

корпорацією прийняті Тимчасові правила торгівлі на оптовому 

продовольчому ринку національного значення.  

27 червня 1997 р. Постановою головного державного санітарного 

лікаря РФ затверджено “Тимчасові санітарні правила для оптових 

продовольчих ринків” [26]. В Правилах сформульовано санітарні вимоги до: 

території оптових продовольчих ринків; водопостачання, каналізації, 

опалення, вентиляції та освітлення; устрою та утримання приміщень;  

обладнання та інвентарю; транспортування продовольчої сировини та 

харчових продуктів; медичних оглядів; профілактичних оглядів та гігієнічної 

підготовки персоналу. Правила діють по теперішній час.  

27 березня 1998 р. Міністерством сільського господарства РФ видано 

наказ “Про підготовку спеціалістів для оптових продовольчих ринків”.  

Федеральним законом від 28 грудня 2009 р. № 381-ФЗ “Про основи 

державного регулювання торгової діяльності в Російській Федерації” 

визначено, що правове регулювання та організація діяльності оптових 

продовольчих ринків належить до компетенції суб’єктів федерації [64]. 

Закони, які регламентують діяльність ОПР прийнято в п’яти суб’єктах РФ: в 

Волгоградській та Оренбурзькій областях, Краснодарському, 

Красноярському та Приморському краях. На момент проведення 

дослідження діяло лише два з них. 28 грудня 1998 р. прийнято Закон № 31-

КЗ “Про оптові продовольчі ринки на території Приморського краю” [63]. В 

Законі зокрема зазначено, що оптові ринки є підприємствами та створюються 
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у будь-яких організаційно-правових формах, передбачених законодавством 

РФ, з метою надання безпосереднім виробникам необхідних умов для збуту 

сільськогосподарської продукції. Учасниками на оптовому ринку можуть 

бути оптові продавці та оптові покупці, зареєстровані на оптовому ринку. В 

Законі наведено визначення оптової партії, оптових продавців, оптових 

покупців, оптових торгів та класифікація оптових ринків. Відповідно до 

територіального принципу автори закону оптові ринки поділяють на: 

селищні, районні (міжрайонні), міські та міжрегіональні. Відповідно до 

асортименту продукції, яка реалізується на ОПР на: спеціалізовані та 

змішані. В Законі сформульовані цілі та задачі діяльності, вимоги до правил 

та якості товарів, які реалізуються на оптових ринках. Відповідно до ст. 17 

Закону система заходів державної підтримки розвитку оптових ринків 

включає в себе виділення створеним об’єктам фінансової допомоги при 

наявності обґрунтованої програми розвитку, залучення цільових кредитів для 

створення інфраструктури оптових ринків, звільнення від податків у 

встановленому законом порядку.  

11 серпня 1997 р. Постановою адміністрації Краснодарського краю 

створена Крайова міжвідомча комісія по організації і функціонуванню 

системи оптових продовольчих ринків [134]. Комісія є координаційним 

органом. Основними завданнями комісії є: визначення пріоритетних 

напрямів розвитку ОПР з метою створення єдиної системи їх 

функціонування, організація розробки законопроектів та інших нормативних 

актів по питанням регулювання діяльності ОПР; розвитку ринкової 

інфраструктури; захисту інтересів вітчизняних товаровиробників; розробка 

разом з органами виконавчої влади та реалізація заходів по недопущенню на 

ОПР недоброякісних, небезпечних для здоров’я населення споживчих 

товарів; розробка заходів, які сприятимуть зацікавленості продавців в 

переважній реалізації вітчизняної продукції.  

4 липня 2008 р. прийнято Закон Красноярського краю № 1511-КЗ “Про 

оптові сільськогосподарські продовольчі ринки” [62]. Закон ідентифікує 
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оптовий ринок як торгове підприємство, яке здійснює організацію оптової 

торгівлі сільськогосподарською продукцією у визначеному місці у 

визначений час і за встановленими оптовим ринком правилами. 

Законодавчий акт вводить також термін “керуюча ринком компанія”. 

Остання є юридичною особою, якій належить оптовий ринок, яка стоїть на 

обліку в податковому органі за місцем знаходження оптового ринку та має 

дозвіл на право організації оптового ринку, який отримано в порядку, 

встановленому вищим виконавчим органом Краснодарського краю.  

Відповідно до Закону, оптові ринки організуються у згідно з планом, 

який передбачає їх організацію на території Краснодарського краю. План 

затверджується виконавчим органом державної влади Краснодарського краю 

з врахуванням потреб краю в цих об’єктах. Потреби Краснодарського краю в 

кількості оптових ринків визначаються виходячи з обсягу виробленої 

сільськогосподарської продукції. Юридична чи фізична особа, яка бажає 

організувати оптовий ринок повинна отримати дозвіл, який видається 

органом місцевого самоврядування, на території якого планується 

будівництво об’єкту. Оптовий ринок може бути організований органом 

місцевого самоврядування за  його рішенням.   

Організований оптовий ринок повинен бути зареєстрований у 

виконавчому органі державної влади Краснодарського краю шляхом 

внесення інформації в регіональний реєстр оптових ринків. Керуюча ринком 

компанія реєструє відомості щодо виду, кількості та цін на 

сільськогосподарську продукцію, яка реалізується на оптовому ринку, та 

розміщує дані відомості у засобах масової інформації. Ця компанія може 

призначатись органом місцевого самоврядування лише у випадку, якщо 

оптовий ринок засновується відповідним органом місцевого самоврядування. 

Для включення оптового ринку в федеральний реєстр оптових ринків 

керуючою ринком компанією спрямовується узгоджена з спеціально 

уповноваженим органом заявка в некомерційну організацію Союз оптових 

продовольчих ринків Росії. Керуючою ринком компанією ведеться реєстр 
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виробників сільськогосподарської продукції та комісіонерів, які реалізують 

продукцію на ОПР. Відповідно до Закону з 1 січня 2010 р. оптовий 

товарооборот сільськогосподарської продукції поза оптовими ринками 

забороняється.   

Іншими регіонами Росії також вживаються кроки по створенню 

законодавчої бази в частині розвитку ОПР. Зокрема, урядом та мером 

Москви  прийнято низку законодавчих актів: Постанова Уряду Москви від 07 

січня 1995 р. № 106 “Щодо створення Московського оптового продовольчого 

ринку”; Постанова Уряду Москви від 27 червня 1995 р. № 568 “Щодо плану 

організаційно-технічних та фінансових заходів по створенню в Москві 

системи продовольчих оптових ринків”; Постанова Уряду Москви від 31 

жовтня 1995 р. № 912 “Щодо перебігу робіт по створенню системи 

московських оптових продовольчих ринків”; Постанова Уряду Москви від 26 

червня 1996 р. № 542 “Щодо перебігу робіт по створенню системи 

московських оптових продовольчих ринків” разом з Концепцією програми 

створення системи оптових продовольчих ринків в м. Москва”; Постанова 

Уряду Москви від 04 лютого 1997 р. № 51 “Щодо інвестиційної програми по 

створенню системи оптових продовольчих ринків на 1997 рік”; 

Розпорядження мера Москви від 06 березня 1997 р. № 190-РМ “Щодо 

додаткових заходів по створенню мережі оптових продовольчих ринків”; 

Постанова Уряду Москви від 25 листопада 1997 р. № 816 “Щодо проекту 

закону м. Москва “Про оптові продовольчі ринки”; Розпорядження мера 

Москви від 27 квітня 1998 р. № 419-РМ “Щодо удосконалення організаційно 

правових та економічних умов формування системи оптових продовольчих 

ринків в м. Москва”; Постанова Уряду Москви від 26 лютого 1998 р. № 137 

“Щодо перебігу робіт по створенню системи оптових продовольчих ринків та 

інвестиційній програмі на 1998 рік”; Постанова Уряду Москви від 17 березня 

1998 р. № 205 “Щодо фінансування створення оптових продовольчих ринків 

м. Москви з коштів Фінансових фондів міських загальнонаціональних 

позик”; Постанова Уряду Москви від 02 червня 1998 р. № 438 “Щодо 
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збільшення частки міста в статутному капіталі відкритого акціонерного 

товариства “Оптові продовольчі ринки Москви”; Розпорядження мера 

Москви від 6 жовтня 1998 р. № 1014-РМ “Щодо надання земельної ділянки 

за адресою: м. Москва, вул. Верхні поля, буд. 30 з метою розташування 

відкритого акціонерного товариства “Оптово-роздрібний ринок “Садовод” і 

формування частки міста у статутному капіталі ОАО “Оптово-роздрібний 

ринок  “Садовод”; Постанова Уряду Москви від 12 вересня 2000 р. № 725-ПП 

“Щодо перебігу робіт по створенню системи оптових продовольчих ринків”; 

Закон м. Москви від 12 липня 2006 р. “Про продовольчу безпеку м. Москви”.    

Нажаль, єдиного нормативного акту щодо регламентації роботи оптових 

продовольчих ринків на рівні федерації не прийнято. 
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ДОДАТОК П  

 

Загальна характеристика ОРСП в Україні  

Таблиця  П.1 

Інвестовано в будівництво ОРСП (на 1 га та на1 м
2
), грн. 

№ ОРСП 
Площа 

ОРСП, га 

Площа 

забудови, 

м
2
 

Всього 

інвестовано 

в 

будівництво 

ОРСП, грн. 

Інвестовано 

всього в 

будівництво 

на 1 га, грн. 

Інвестовано 

всього в 

будівництво 

на 1м
2
 площі 

забудови, 

грн. 

1 Столичний 157 40293 320000000 2038216,56 7941,83 

2 Господар 35 20316 136000000 3885714,29 6694,23 

3 Шувар 20 35605,7 294000000 14700000,00 8257,10 

4 Гектар 57 – 18000000 315789,47 – 

5 Січовий 36 – 13000000 361111,11 – 

6 Азовський 9,315 16911,6 240000000 25764895,33 14191,44 

7 Всього 314,315 113126,3 1021000000 47065726,76 37084,60 
Джерело: розраховано автором на основі даних: Лист Міністерства аграрної політики та 

продовольства України щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку № 37-11-6-16/4781 від 10.04.2014 р.  

 

 

Таблиця  П.2 

Компенсовано за рахунок коштів державного бюджету (на 1 га та на1 

м
2
), грн. 

№ ОРСП 

Площа 

ОРСП, 

га 

Площа 

забудови, 

м2 

Компенсовано 

за рахунок 

коштів 

державного 

бюджету, грн. 

Компенсовано 

на 1 га, грн. 

Компенсовано 

на 1 м2 площі 

забудови, грн. 

1 Столичний 157 40293 108000000 687898,09 2680,37 

2 Господар 35 20316 45900000 1311428,57 2259,30 

3 Шувар 20 35605,7 98000000 4900000,00 2752,37 

4 Гектар 57 – 4600000 80701,75 – 

5 Січовий 36 – 300000 8333,33 – 

6 Азовський 9,315 16911,6 27600000 2962962,96 1632,02 

7 Всього 314,315 113126,3 284400000 9951324,71 2514,0 
Джерело: Джерело: розраховано автором на основі даних: Лист Міністерства аграрної політики та 

продовольства України щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку № 37-11-6-16/4781 від 10.04.2014 р.  
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Таблиця  П.3   

  

Динаміка  чистого прибутку (збитку) ОРСП в Україні, тис. грн. 

в Україні, тис. грн. 

 

№ Назва товариства – власника ОРСП  
Чистий прибуток (збиток) 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.  2015 р. 2016 р. 

1 
ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції “Шувар” (ОРСП 

“Шувар”, м. Львів) 
5073 -2372 4524 8071 5643 13435 

2 
ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції “Столичний” 

(ОРСП “Столичний”, м. Київ) 

-

1883 
-5234 -3524 -3890 

-

5845 
5341 

3 
ТОВ “Гранд Терра Інвест”  (ОРСП “Азовський”,  

м. Маріуполь) 
-35 

-

1039,7 

-

1811,6 

-

3428,6 
-249,6 

-

5513,8 

4 
ТОВ “Ясинуватський  Агросервіс” (ОРСП “Господар”,  

м. Донецьк) 

-

4681 
-8784 ...* –** – – 

Джерело: сформовано автором за даними річної звітності ОРСП. 

Примітки: ...* - відомості відсутні. 

–** - явищ не було. 

  

Оцінка фінансового стану ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції 

“Шувар”  

Таблиця П.4 

Основні етапи розбудови ОРСП “Шувар” 
 

№ Рік Етап 

1 2000 Розпочав роботу майданчик для торгівлі з автомобілів по вул. 50 

Чукаріна, 6. 

2 2002 Розпочато реалізацію проекту розбудови Регіонального аграрного центру 

(РАЦ) по вул. Хуторівка, 4б м. Львів: отримано дозвіл на оренду земельної 

ділянки площею 2,4 га. 

3 2004 Проведено розширення земельної ділянка до 4,8 га з метою забезпечення 

подальшого розвитку ОРСП. 

4 2005 Введено в експлуатацію 1-шу чергу проекту ОРСП (площа забудови - 6,4 

га). 

5 2006 Розпочато будівництво терміналів дрібно-гуртової торгівлі, а також офісно-

сервісного центру, конференц-залу та виставкового залу. 

6 2008 Введено в експлуатацію термінал дрібно-гуртової торгівлі, а також офісно-

сервісний центр,  конференц-зал та виставковий зал. 

7 2009 Зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю “Ринок 

сiльськогосподарської продукiї “Шувар” з метою  набуття статусу ринку 

сільськогосподарської продукції. 

8 2010 Закладено капсулу розбудови ОРСП “Шувар” в рамках виконання 

державної цільової програми по створенню мережі оптових ринків (20 грудня 

2010 року). 

9 2011 Відкрито нові об'єкти ринку “Шувар” – термінал “Риба та морепродукти” 

та павільйон “Овочі та Фрукти”  (2 грудня 2011 року). 

10 2012 Впроваджено систему управління ТОВ “Ринок сільськогосподарської 

продукції “Шувар”, яка сертифікована у відповідності з міжнародним 

стандартами менеджменту якості 9001-2008 ( травень 2012 р.) 
Джерело: [183]. 
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Таблиця П.5 

 

Ділова активність ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції 

“Шувар”  у 2011-2014 рр. 
 

№ Показник Одиниця 

виміру 

Кількість 

1. Покупці осіб 3172549 

2 Продавці осіб 258703 

3 Реалізовано продукції тон. 1270466,9 
Джерело: Складено автором на основі інформації Міністерства аграрної політики та продовольства 

України щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку (лист № 37-11-6-16/4781 від 10.04.2014 р.) 

 

Таблиця П.6 

Горизонтальний аналіз балансу ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції 

“Шувар” за 2013 р. 

Актив  

Код 

рядка  

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду  

Абсолютне 

відхилення 

(4)-(3) 

Відносне 

відхилення 

(5)/(3)*100, 

%  

1 2 3 4 5 6 

I. Необоротні активи           

Нематеріальні активи 1000 67 74 7 10,45 

Первісна вартість  1001 78 114 36 46,15 

накопичена амортизація 1002 (11) (40) -29 263,64 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 3410 3461 51 1,50 

Основні засоби 1010 27385 26263 -1122 -4,10 

Первісна вартість  1011 29478 30060 582 1,97 

Знос 1012 (2093) (3797) -1704 81,41 

Інвестиційна нерухомість 1015 138186 133854 -4332 -3,13 

Первісна вартість  1016 147129 147771 642 0,44 

Знос 1017 (8943) (13917) -4974 55,62 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 1040 32547 32198 -349 -1,07 

Відстрочені податкові активи  1045 838 838 0 0,00 

Усього за розділом I 1095 202433 196488 -5945 -2,94 

II. Оборотні активи           

Запаси 1100 352 3076 2724 773,86 

Виробничі запаси 1101 339 408 69 20,35 

Незавершене виробництво 1102         

Готова продукція 1103         

Товари  1104 0 2668 2668 100,00 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 1125 11687 15193 3506 30,00 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками           

за виданими авансами 1130 1738 6081 4343 249,88 

з бюджетом 1135 351 950 599 170,66 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 1155 542 235 -307 -56,64 

Поточні фінансові інвестиції  1160 28464 45981 17517 61,54 

Гроші та їх еквіваленти  1165 5182 618 -4564 -88,07 

Готівка 1166 88 38 -50 -56,82 
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Рахунки в банках 1167 5094 578 -4516 -88,65 

Витрати майбутніх періодів  1170 41 12 -29 -70,73 

Інші оборотні активи  1190 4605 4306 -299 -6,49 

Усього за розділом II 1195 52962 76452 23490 44,35 

Баланс  1300 255395 273252 17857 6,99 

            

Пасив            

I. Власний капітал 1           

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31 31 0 0,00 

Додатковий капітал  1410         

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 1420 3817 10238 6421 168,22 

Усього за розділом I 1495 3856 10277 6421 166,52 

II. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення           

Довгострокові кредити банків  1510 53912 43267 -10645 -19,75 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 82774 97743 14969 18,08 

Усього за розділом II 1595 136686 141010 4324 3,16 

III. Поточні зобов’язання і забезпечення           

Короткострокові кредити банків 1600         

Поточна кредиторська заборгованість 

за:                                                       

довгостроковими зобов’язаннями  1610 12395 17821 5426 43,78 

товари, роботи, послуги 1615 3233 13724 10491 324,50 

розрахунками з бюджетом 1620 886 376 -510 -57,56 

у тому числі з податку на прибуток 1621         

розрахунками зі страхування 1625 261 168 -93 -35,63 

розрахунками з оплати праці 1630 484 423 -61 -12,60 

Поточні забезпечення 1660 398 398 0 0,00 

Доходи майбутніх періодів 1665 92058 88599 -3459 -3,76 

Інші поточні зобов’язання 1690 5138 456 -4682 -91,12 

Усього за розділом III 1695 114853 121965 7112 6,19 

Баланс  1900 255395 273252 17857 6,99 

Джерело: фінансова звітність ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції “Шувар”. 

 

Горизонтальний аналіз балансу підприємства ТОВ “Ринок 

сільськогосподарської продукції “Шувар” за 2013 р. виявив зменшення 

вартості необоротних активів на 5 млн 945 тис. грн. (на 2,94%.) Така 

тенденція стала наслідком зменшення вартості основних засобів 

підприємства на 1 млн 122 тис. грн. (на 4,10%), інвестиційної нерухомості на 

4 млн 332 тис. грн. (на 3,13%) та довгострокової дебіторської заборгованість 

на 349 тис. грн. (на 1,07%). В той же час зросла вартість нематеріальних 

активів на 7 тис. грн. (на 10,45%) та вартість незавершених капітальних 

інвестицій на 51 тис. грн. (на 1,5%). 

Оборотні активи підприємства зросли на 23 млн 490 тис. грн. (на 

44,35%). Зростання оборотних активів відбулось в основному за рахунок 

зростання вартості запасів на 2 млн 72 тис. грн. (на 773,86%), товарів на 2 
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млн 668 тис. грн. (на 100%), дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги на 3 млн 506 тис. грн. (на 30%), дебіторської заборгованості за 

виданими авансами на 4 млн 343 тис. грн. (на 249,88%) та поточних 

фінансових інвестицій на 17 млн 517 тис. грн. (на 61, 54%). В той же час  

сума залишку грошових коштів на рахунках в банках зменшилась на 4 млн 

516 тис. грн. (на 88,65%). Інші необоротні активи зменшились на 299 тис. 

грн. (на 6,49%). 

Протягом 2013 р. власний капітал підприємства збільшився на 6 млн 421 

тис. грн. (на 166,52%). Зростання власного капіталу підприємства відбулось 

за рахунок зростання нерозподіленого прибутку підприємства, який 

збільшився протягом 2013 р. на 6 млн 421 тис. грн. (на 168,22%). Сума 

зобов’язань підприємства за довгостроковими кредитами банків зменшилась 

на 10 млн 645 тис. грн. (на 19,75%), що є позитивною тенденцією.  

Поточні зобов’язання підприємства зросли на 7 млн 112 тис. грн. (на 

6,19%). Зростання суми поточних зобов’язань відбулось за рахунок 

збільшення поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими 

зобов’язаннями на 5 млн 426 тис. грн. (на 43,78%). Значно зросла поточна 

кредиторська заборгованість підприємства за товари, роботи, послуги на 10 

млн 491 тис. грн. (на 324,50%). В той же час, зменшилась кредиторська 

заборгованість за розрахунками з бюджетом на 510 тис. грн. (на 57,56%), за 

розрахунками зі страхування на 93 тис. грн. (на 35,63%) та за розрахунками з 

оплати праці на 61 тис. грн. (на 12,60%). Суттєво зменшились доходи 

майбутніх періодів на 3 млн 459 тис. грн. (на 3,76%) та  інші поточні 

зобов’язання на 4 млн 682 тис. грн. (на 91,12%).  
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Таблиця П.7 

Вертикальний аналіз балансу ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції 

“Шувар” за 2013 р. 

 

Актив  

Код 

рядка  

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду  

На початок 

звітного 

періоду, %  

На кінець 

звітного 

періоду, % 

Тенденція 

зміни, (6)-

(5) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Необоротні активи             

Нематеріальні активи 1000 67 74 0,03 0,03 0,00 

Первісна вартість  1001 78 114 0,03 0,04 0,01 

накопичена амортизація 1002 (11) (40) 0,00 -0,01 -0,01 

Незавершені капітальні 

інвестиції 1005 3410 3461 1,34 1,27 -0,07 

Основні засоби 1010 27385 26263 10,72 9,61 -1,11 

Первісна вартість  1011 29478 30060 11,54 11,00 -0,54 

Знос 1012 (2093) (3797) -0,82 -1,39 -0,57 

Інвестиційна нерухомість 1015 138186 133854 54,11 48,99 -5,12 

Первісна вартість  1016 147129 147771 57,61 54,08 -3,53 

Знос 1017 (8943) (13917) -3,50 -5,09 -1,59 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 1040 32547 32198 12,74 11,78 -0,96 

Відстрочені податкові 

активи  1045 838 838 0,00 0,00 0,00 

Усього за розділом I 1095 202433 196488 79,26 71,91 -7,36 

II. Оборотні активи       0,00 0,00 0,00 

Запаси 1100 352 3076 0,14 1,13 0,99 

Виробничі запаси 1101 339 408 0,13 0,15 0,02 

Незавершене виробництво 1102     0,00 0,00 0,00 

Готова продукція 1103     0,00 0,00 0,00 

Товари  1104 0 2668 0,00 0,98 0,98 

Дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари, 

роботи, послуги 1125 11687 15193 4,58 5,56 0,98 

Дебіторська заборгованість 

за розрахунками       0,00 0,00 0,00 

за виданими авансами 1130 1738 6081 0,68 2,23 1,54 

з бюджетом 1135 351 950 0,14 0,35 0,21 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 1155 542 235 0,21 0,09 -0,13 

Поточні фінансові інвестиції  1160 28464 45981 11,15 16,83 5,68 

Гроші та їх еквіваленти  1165 5182 618 2,03 0,23 -1,80 

Готівка 1166 88 38 0,03 0,01 -0,02 

Рахунки в банках 1167 5094 578 1,99 0,21 -1,78 

Витрати майбутніх періодів  1170 41 12 0,02 0,00 -0,01 

Інші оборотні активи  1190 4605 4306 1,80 1,58 -0,23 

Усього за розділом II 1195 52962 76452 20,74 27,98 7,24 

Баланс  1300 255395 273252 100,00 100,00 0,00 

Пасив           

I. Власний капітал 1          

Зареєстрований (пайовий) 1400 31 31 0,01 0,01 0,00 
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капітал 

Додатковий капітал  1410     0,00 0,00 0,00 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 1420 3817 10238 1,49 3,75 2,25 

Усього за розділом I 1495 3856 10277 1,51 3,76 2,25 

II. Довгострокові 

зобов’язання і забезпечення          

Довгострокові кредити 

банків  1510 53912 43267 21,11 15,83 -5,28 

Інші довгострокові 

зобов’язання 1515 82774 97743 32,41 35,77 3,36 

Усього за розділом II 1595 136686 141010 53,52 51,60 -1,92 

III. Поточні зобов’язання і 

забезпечення          

Короткострокові кредити 

банків 1600        

Поточна кредиторська 

заборгованість 

за:довгостроковими 

зобов’язаннями  1610 12395 17821 4,85 6,52 1,67 

товари, роботи, послуги 1615 3233 13724 1,27 5,02 3,76 

Розрахунками з бюджетом 1620 886 376 0,35 0,14 -0,21 

у тому числі з податку на 

прибуток 1621     0,00 0,00 0,00 

Розрахунками зі 

страхування 1625 261 168 0,10 0,06 -0,04 

Розрахунками з оплати 

праці 1630 484 423 0,19 0,15 -0,03 

Поточні забезпечення 1660 398 398 0,16 0,15 -0,01 

Доходи майбутніх періодів 1665 92058 88599 36,05 32,42 -3,62 

Інші поточні зобов’язання 1690 5138 456 2,01 0,17 -1,84 

Усього за розділом III 1695 114853 121965 44,97 44,63 -0,34 

Баланс  1900 255395 273252       

Джерело: фінансова звітність ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції “Шувар”. 

 

Вертикальний аналіз балансу підприємства виявив, що в структурі 

активів балансу підприємства найбільша питома вага належить необоротним 

активам – 71,91%. Проте, протягом 2013 р. їх питома вага в структурі активів 

зменшилась на 7,36%. Значна питома вага необоротних активів в структурі 

активу балансу підприємства формується в основному за рахунок основних 

засобів – 9,61%, інвестиційної нерухомості – 48,99%, довгострокової 

дебіторської заборгованості – 11,78%. Питома вага оборотних активів в 

структурі активів підприємства зросла на 7,24%. Значну питому вагу в 

структурі активів балансу займають поточні фінансові інвестиції, питома 

вага яких зрослі на 5,68%.   
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Питома вага власного капіталу в структурі пасиву балансу підприємства 

зросла на 2,25%. Зростання відбулось за рахунок збільшення нерозподіленого 

прибутку з 1,49% до 3,75% (на 2,25%). Найбільша питома вага в структурі 

пасивів належить довгостроковим зобов’язанням, проте, питома вага 

останніх демонструє тенденцію  зменшення – з 53,52% до 51,6%. Питома 

вага довгострокових кредитів банків в структурі пасивів зменшилась 

протягом 2013 р. на 5,28%, що є позитивною тенденцією. Проте, частка 

інших довгострокових зобов’язань зросла на 3,36%. 

Протягом 2012 р. зросла питома вага поточної кредиторської 

заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями на 1,7%, а також вага 

поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 3,75% (з 

1,27% до 5,02%), що є негативною тенденцією. Значна питома вага в 

структурі пасивів підприємства належить доходам майбутніх періодів. Проте, 

їх вага протягом 2013 р. зменшилась на 3,62%.  
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Таблиця П.8 

Фінансові показники (коефіцієнти) ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції “Шувар” за  2011-2013 рр. 

 

№ Показник  Формула розрахунку  Нормативне значення 

Рік  

2011 2012 2013 

1. Аналіз майнового стану підприємства  

1.1.  Коефіцієнт зносу основних засобів  ф1 р. 032/ф1 р.031 зменшення  0,02 0,07 0,13 

2.  Аналіз ліквідності підприємства  

2.1.  Коефіцієнт покриття  ф1.р. 260/ ф1 р. 620 > 1 1,88 2,36 2,32 

2.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності  

ф1 (р. 260 - р. 100 - р. 110 р.- 

120 - р. 130 - р. 140)/ф1 р. 620 0,6-0,8 1,88 2,34 2,22 

2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності  

ф1 (р.220 + р.230 + р. 240)/ф1 

р.620  >0  збільшення  1,00 1,50 1,41 

2.4. Чистий оборотний капітал, тис. грн.  ф1 (р. 260 – р. 620) > 0 збільшення  36563 30524,00 43472,00 

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства  

3.1. 

Коефіцієнт платоспроможності 

(автономії)  ф1 р. 380/ ф1 р. 640 > 0,5 0,02 0,02 0,04 

3.2. Коефіцієнт фінансування  

ф1 (р. 430+р. 480+р. 620+р. 

630)/ф1 р. 380 < 1 зменшення  39,17 87,81 34,21 

3.3. 

Коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними засобами  Ф1 (р. 260-р. 620)/ ф1 р. 260 > 0,1 0,47 0,58 0,95 

3.4. 

Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу Ф1 (р. 260-р. 620)/ ф1 р. 380 > 0 збільшення  5,87 7,90 4,23 

4.   Аналіз ділової активності  
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4.1.  Коефіцієнт оборотності активів  

Ф. 2 р. 035/ Ф1 (р. 280(гр. 3) + 

р. 280 (гр. 4))/2 Збільшення 0,16 0,20 

 

 

0,27 

4.2. 

Коефіцієнт оборотності основних 

засобів (фондовіддача) 

Ф2 р. 035/ Ф1 (р. 031 (гр. 3) +  

р.031 (гр. 4))/2  Збільшення 2,30 1,74 2,42 

4.3. 

Коефіцієнт оборотності власного 

капіталу  

Ф2 р. 035/ Ф1 (р. 380 (гр. 3) +  

р.380 (гр. 4))/2  Збільшення 7,90 7,33 10,19 

5. Аналіз рентабельності підприємства 

5.1.  Коефіцієнт рентабельності активів  

Ф 2 р. 220 або р. 225/ (Ф1 (р. 

280 (гр. 3) + р. 280 (гр. 4))/2 > 0  збільшення 0,02 -0,01 0,02 

5.2.  

Коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу  

Ф 2 р. 220 або р. 225/ (Ф1 (р. 

380 (гр. 3) + р. 380 (гр. 4))/2 > 0  збільшення 1,01 -0,34 0,64 

5.3.  

Коефіцієнт рентабельності 

діяльності  

 (Ф 2 р. 220 або р. 225)/Ф 2 р. 

035 > 0  збільшення 0,13 -0,05 0,06 

5.4.  

Коефіцієнт рентабельності 

продукції  

Ф 2 р. 100 (або р. 105) + 090-

060/ Ф2 (р. 040+070+080) > 0  збільшення 0,41 0,09 0,23 

Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції “Шувар”. 
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Проведений аналіз фінансової звітності ТОВ “Ринок 

сільськогосподарської продукції “Шувар” за 2012-2013 рр. виявив що, у 

підприємства ступінь зносу основних засобів незначний. Проте, коефіцієнт 

зносу демонструє динаміку зростання, що є негативною тенденцією та не 

відповідає нормативному значенню. В той же час, значення коефіцієнта 

покриття відповідає нормативному значенню, протягом всього періоду, який 

досліджується. Оборотні активи на кінець 2013 р. більш ніж в два рази 

перевищують поточні зобов’язання підприємства, що свідчить про 

достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для 

погашення його поточних зобов’язань. Абсолютна ліквідність підприємства 

знаходиться на достатньо високому рівні, що свідчить про високі платіжні 

можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови 

своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Показник чистого 

оборотного капіталу відповідає нормативному значенню, що дає підстави 

зробити висновок про спроможність підприємства сплачувати свої поточні 

зобов’язання та розширювати подальшу діяльність. Отже, ліквідність 

підприємства знаходиться на задовільному рівні, підприємство здатне 

самотужки своєчасно  розраховуватись за своїми зобов’язаннями.  

В той же час, коефіцієнт платоспроможності (автономії) значно нижче 

нормативного значення, що дає підстави зробити висновок про низьку 

питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в 

діяльність підприємства. Коефіцієнт фінансування не відповідає 

нормативному значенню, що свідчить про високу залежність підприємства 

від залучених коштів. В цілому платоспроможність підприємства низька.  

Динаміка коефіцієнта оборотності активів свідчить про підвищення 

ефективності використання підприємством наявних ресурсів протягом 2012-

2013 рр. Коефіцієнт оборотності основних засобів демонструє динаміку 

зростання, що дає підстави вважати, що основні засоби використовуються 

ефективно. Коефіцієнт оборотності власного капіталу зростає, що відповідає 

нормативному значенню. Ефективність використання власного капіталу 
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підприємства задовільна. Ділова активність підприємства також знаходиться 

на порівняно високому рівні. Швидкість обертання фінансових ресурсів 

підприємства висока.   

В кінці 2012 р. коефіцієнт рентабельності активів менше нормативного 

значення, що говорить про неефективності використання активів 

підприємства. Також, в 2012 р. коефіцієнт рентабельності власного капіталу 

нижче нормативного значення, що дає підстави зробити висновок про 

зниження ефективності вкладення коштів до даного підприємства. На кінець 

2013 р. підприємству вдалось підвищити рентабельність власного капіталу. 

На початок 2012 р. коефіцієнт рентабельності діяльності  підприємства був 

задовільним, в кінці року різко знизився і знаходився нижче нормативного 

значення. К кінцю 2013 р. підприємству вдалось підвищити рентабельність 

діяльності. Коефіцієнт рентабельності продукції знаходиться в межах 

нормативного значення. Ефективність вкладення коштів в підприємство різко 

знижується в 2012 р., але вже  в 2013 р. підприємству вдалось покращити 

показники рентабельності.  

Таблиця П.9 
 

Динаміка чисельності працівників та фонду оплати праці ТОВ “Ринок 

сільськогосподарської продукції “Шувар” 

№ 

Період  

Чисельність (кількість) працівників   

  

Фонд 

оплати 

праці, тис. 

грн. 

Штатні 

працівники, ч. 

Позаштатні 

працівники, ч. 

працівники, які 

працюють на 

умовах 

неповного 

робочого часу , ч. 

1 2011 81 9 15 5165,8 

2 2012 135 14 11 9348 

3 2013 112 7 4 8139 
Джерело: складено автором на основі фінансової звітності ТОВ “Ринок сільськогосподарської 

продукції “Шувар”. 
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ДОДАТОК Р 

 

Оцінка фінансового стану ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції 

“Столичний”  

Таблиця. Р.1 

Технічні характеристики споруд ТОВ “Ринок сільськогосподарської 

продукції “Столичний” 

№ Назва споруд Площа, м
2
 Кількість 

торгових 

місць 

Об’єм 

холодильних та 

морозильних 

камер, м
3
 

1 Термінал “М’ясо та 

риба” 

7524 54 5328 

2 Термінал 

“М’ясопродукти та 

молокопродукти” 

7524 54 15964 

3 Павільйон Овочі-фрукти 8415 48 4536 

4 Навіс Овочі Фрукти – 1 8415 225 – 

5 Навіс Овочі Фрукти – 2 8415 225 – 

6 Всього 40293 606 25828 
Джерело: сформовано автором на основі листа Міністерства аграрної політики та продовольства 

України щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку від 10.04.2014 р. № 37-11-6-16/4781.  

 

Таблиця Р.2  

 

Ділова активність ТОВ “Ринок сільськогосподарської продукції 

“Столичний” у 2011 р.– 2014 рр. 

 

№ Показник Одиниця 

виміру 

Кількість 

1. Покупці осіб 2366361 

2 Продавці осіб 86011 

3 Реалізовано продукції тон. 406702,1 
Джерело: складено на основі иста Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо 

розвитку інфраструктури аграрного ринку від 10.04.2014 р. № 37-11-6-16/4781.  
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Таблиця Р.3 

Горизонтальний аналіз балансу підприємства ТОВ “РСГП “Столичний” за 

2013 р. 

 

Актив  

Код 

рядка  

На 

початок 

звітного 

періоду  

На 

кінець 

звітного 

періоду  

Абсолютне 

відхилення 

(4)-(3) 

Відносне 

відхилення 

(5)/(3)*100, %  

1 2 3 4 5 6 

I. Необоротні активи           

Нематеріальні активи 1000 54800 54971 171 0,31 

первісна вартість  1001 54811 54996 185 0,34 

накопичена амортизація 1002 11 25 14 127,27 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 141420 123567 -17853 -12,62 

Основні засоби 1010 96467 143012 46545 48,25 

первісна вартість  1011 97440 147027 49587 50,89 

Знос 1012 973 4015 3042 312,64 

Усього за розділом I 1095 292687 321550 28863 9,86 

II. Оборотні активи           

Запаси 1100 15803 10968 -4835 -30,60 

Виробничі запаси 1101 15139 10022 -5117 -33,80 

Незавершене виробництво 1102 424 644 220 51,89 

Готова продукція 1103 0 0 0   

Товари  1104 240 302 62 25,83 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 1125 116 819 703 606,03 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками           

за виданими авансами 1130 0 0 0 0 

з бюджетом 1135 11679 16956 5277 45,18 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 29930 10915 -19015 -63,53 

Поточні фінансові інвестиції  1160 59395 57180 -2215 -3,73 

Гроші та їх еквіваленти  1165 397 666 269 67,76 

Готівка 1166 8 15 7 87,50 

Рахунки в банках 1167 389 651 262 67,35 

Інші оборотні активи  1190 19555 11827 -7728 -39,52 

Усього за розділом II 1195 136875 109331 -27544 -20,12 

Баланс  1300 429562 430881 1319 0,31 

            

Пасив            

I. Власний капітал 1           

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100 100 0 0,00 

Додатковий капітал  1410 54768 54768 0 0,00 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 1420 (1249) (7149) -5900 472,38 

Усього за розділом I 1495 53619 47719 -5900 -11,00 

II. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення           

Інші довгострокові зобов’язання 1515 130000 130000 0 0,00 

Цільове фінансування 1525 62298 62298 0 0,00 

Усього за розділом II 1595 192298 192298 0 0,00 

III. Поточні зобов’язання і забезпечення           

Короткострокові кредити банків 1600 20000 40000 20000 100,00 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями  1610         
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товари, роботи, послуги 1615 21371 8190 -13181 -61,68 

розрахунками з бюджетом 1620 162 137 -25 -15,43 

у тому числі з податку на прибуток 1621 25 0 -25 -100,00 

розрахунками зі страхування 1625 1 7 6 600,00 

розрахунками з оплати праці 1630 1 55 54 5400,00 

Доходи майбутніх періодів 1665 45529 44289 -1240 -2,72 

Інші поточні зобов’язання 1690 96581 98186 1605 1,66 

Усього за розділом III 1695 183645 190864 7219 3,93 

Баланс  1900 429562 430881 1319 0,31 

Джерело:  розраховано автором на основі фінансової звітності ТОВ “РСГП “Столичний”. 

 

Проведений горизонтальний аналіз балансу ТОВ “Ринок 

сільськогосподарської продукції “Столичний” за 2013 р. виявив, що 

нематеріальні активи підприємства зросли на 171 тис. грн. (на 0,31%) 

Вартість основних засобів зросла на 46 млн 545 тис. грн. (на 48,25%). 

Водночас, незавершені капітальні інвестиції зменшились на 17 млн 853 тис. 

грн. (на 12,62%). В цілому, необоротні активи підприємства зросли на 28 863 

тис. грн. (на 9,86%). В той же час, оборотні активи підприємства зменшились 

на 27 млн 544 тис. грн. (на 20,12%). Зокрема, запаси підприємства 

зменшились на 4 млн 835 тис. грн. (на 30,6%). Виробничі запаси зменшились 

на 5 млн 117 тис. грн. (на 33,8%). Інша поточна дебіторська заборгованість 

зменшилась на 19 млн 15 тис. грн. (на 63,53%), що є позитивною тенденцією. 

Також зменшились поточні фінансові інвестиції на 2 млн 215 тис. грн. (на 

3,73%). Інші оборотні активи зменшились на 7 млн 728 тис. грн. (на 39,52%). 

В той же час, дебіторська заборгованість з  розрахунками з бюджетом зросла 

на 5 млн 277 тис. грн. (на 45,18%) В той же час зареєстрований (пайовий) 

капітал та нерозподілений прибуток підприємства не змінились.  

Довгострокові зобов’язання підприємства не змінились та складають 192 

млн 298 тис. грн. Поточні зобов’язання підприємства зросли на 7 млн 219 

тис. грн. (на 3,93%). Короткострокові кредити банків зросли на 20 тис. грн. 

(на 100%).  Також зросли інші поточні зобов’язання на  1 млн 605 тис. грн. 

(на 1,66%). В той же час, поточна кредиторська заборгованість підприємства 

за товари, роботи, послуги зменшилась на 13 млн 181 тис. грн. (на 61,68%), 

що є позитивною тенденцією. Також, зменшились доходи майбутніх періодів 

на 1 млн 240 тис. грн. (на 2,72%).  
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Таблиця Р.4 
 

Вертикальний аналіз балансу підприємства ТОВ “РСГП “Столичний” за 2013 

р. 

Актив  

Код 

рядка  

На 

початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду  

Абсолютне 

відхилення 

(4)-(3) 

Відносне 

відхилення 

(5)/(3)*100, 

%  

1 2 3 4 5 6 

I. Необоротні активи           

Нематеріальні активи 1000 54800 54971 171 0,31 

первісна вартість  1001 54811 54996 185 0,34 

накопичена амортизація 1002 11 25 14 127,27 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 141420 123567 -17853 -12,62 

Основні засоби 1010 96467 143012 46545 48,25 

первісна вартість  1011 97440 147027 49587 50,89 

Знос 1012 973 4015 3042 312,64 

Усього за розділом I 1095 292687 321550 28863 9,86 

II. Оборотні активи           

Запаси 1100 15803 10968 -4835 -30,60 

Виробничі запаси 1101 15139 10022 -5117 -33,80 

Незавершене виробництво 1102 424 644 220 51,89 

Готова продукція 1103 0 0 0   

Товари  1104 240 302 62 25,83 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 1125 116 819 703 606,03 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками           

за виданими авансами 1130 0 0 0 0 

З бюджетом 1135 11679 16956 5277 45,18 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 29930 10915 -19015 -63,53 

Поточні фінансові інвестиції  1160 59395 57180 -2215 -3,73 

Гроші та їх еквіваленти  1165 397 666 269 67,76 

Готівка 1166 8 15 7 87,50 

Рахунки в банках 1167 389 651 262 67,35 

Інші оборотні активи  1190 19555 11827 -7728 -39,52 

Усього за розділом II 1195 136875 109331 -27544 -20,12 

Баланс  1300 429562 430881 1319 0,31 

            

Пасив            

I. Власний капітал 1           

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100 100 0 0,00 

Додатковий капітал  1410 54768 54768 0 0,00 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 1420 (1249) (7149) -5900 472,38 

Усього за розділом I 1495 53619 47719 -5900 -11,00 

II. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення           

Інші довгострокові зобов’язання 1515 130000 130000 0 0,00 

Цільове фінансування 1525 62298 62298 0 0,00 

Усього за розділом II 1595 192298 192298 0 0,00 

III. Поточні зобов’язання і забезпечення           

Короткострокові кредити банків 1600 20000 40000 20000 100,00 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями  1610         
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товари, роботи, послуги 1615 21371 8190 -13181 -61,68 

розрахунками з бюджетом 1620 162 137 -25 -15,43 

У тому числі з податку на прибуток 1621 25 0 -25 -100,00 

розрахунками зі страхування 1625 1 7 6 600,00 

розрахунками з оплати праці 1630 1 55 54 5400,00 

Доходи майбутніх періодів 1665 45529 44289 -1240 -2,72 

Інші поточні зобов’язання 1690 96581 98186 1605 1,66 

Усього за розділом III 1695 183645 190864 7219 3,93 

Баланс  1900 429562 430881 1319 0,31 

Джерело:  розраховано автором на основі фінансової звітності ТОВ “РСГП “Столичний”. 

 

Вертикальний аналіз балансу ТОВ “Ринок сільськогосподарської 

продукції “Столичний” вияви той факт, що в структурі активів найбільша 

питома вага належить необоротним активам. Питома вага необоротних 

активів в структурі балансу протягом 2013 р. зросла на 6,49%. Зокрема 

зросла питома вага основних засобів на 11,44%. Питома вага нематеріальних 

активів та незавершених капітальних інвестицій зменшилась. Також 

зменшилась питома вага оборотних активів на 6,49%. Значна частка в 

структурі активів балансу підприємства належить поточним фінансовим 

інвестиціям – 13,27%.  

 Питома вага власного капіталу в структурі пасивів зменшилась на 

1,41%, що є негативною тенденцією. Зменшення питомої ваги власного 

капіталу відбулось за рахунок зростання нерозподілених збитків 

підприємства. Питома вага довгострокових зобов’язань в структурі пасивів 

не змінилась і складає 44,63%. Питома вага поточних зобов’язань зросла на 

1,55%. Також зросла питома вага короткострокових кредитів банків на 

4,62%. Питома вага поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги зменшилась на 3,08%. За даними звіту про фінансові результати в 

2012 р. підприємство зазнало збитків у розмірі 5 млн 234 тис. грн. Але вже в 

2013 р. підприємству вдалося покращити фінансові результати та отримати 

прибуток – 4 тис. грн.   
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Таблиця Р.5 

 

Фінансові показники (коефіцієнти)  ТОВ “РСГП “Столичний” за  2011-2013 рр. 
 

№ Показник  Формула розрахунку  Нормативне значення 

рік  

2011 2012 2013 

1. Аналіз майнового стану підприємства  

1.1.  

Коефіцієнт зносу основних 

засобів  ф1 р. 032/ф1 р.031  зменшення  0,06 0,01 0,03 

2.  Аналіз ліквідності підприємства  

2.1.  Коефіцієнт покриття  ф1.р. 260/ ф1 р. 620 > 1 0,74 0,99 0,75 

2.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності  

ф1 (р. 260 - р. 100 - р. 110 р. 120 - р. 

130 - р. 140)/ф1 р. 620 0,6-0,8 0,69 0,88 0,67 

2.3. 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності  ф1 (р.220 + р.230 + р. 240)/ф1 р.620  >0  збільшення  0,37 0,43 0,39 

2.4. 

Чистий оборотний капітал, тис. 

грн.  ф1 (р. 260 - р. 620) > 0 збільшення  -41152 -1214 -37244 

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства  

3.1. 

Коефіцієнт платоспроможності 

(автономії)  ф1 р. 380/ ф1 р. 640 > 0,5 -0,01 0,12 0,11 

3.2. Коефіцієнт фінансування  

ф1 (р. 430+р. 480+р. 620+р. 630)/ф1 

р. 380 < 1 зменшення  -167,47 7,01 6,09 

3.3. 

Коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними засобами  Ф1 (р. 260-р. 620)/ ф1 р. 260 > 0,1 -0,35 -0,01 -0,34 

3.4. 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу Ф1 (р. 260-р. 620)/ ф1 р. 380 > 0 збільшення  22,67 -0,02 -0,78 

4.   Аналіз ділової активності  

4.1.  Коефіцієнт оборотності активів  

Ф. 2 р. 035/ Ф1 (р. 280(гр. 3) + р. 

280 (гр. 4))/2 збільшення 0,02 0,02 0,04 
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4.2. 

Коефіцієнт оборотності основних 

засобів (фондовіддача) 

Ф2 р. 035/ Ф1 (р. 031 (гр. 3) +  р.031 

(гр. 4))/2  збільшення 0,16 0,08 0,14 

4.3. 

Коефіцієнт оборотності власного 

капіталу  

Ф2 р. 035/ Ф1 (р. 380 (гр.3)+р.380 

(гр.4))/2 збільшення 0,30 0,19 0,35 

5. Аналіз рентабельності підприємства  

5.1.  

Коефіцієнт рентабельності 

активів  

Ф 2 р. 220 або р. 225/ (Ф1 (р. 280 

(гр. 3) + р. 280 (гр. 4))/2 > 0  збільшення -0,01 -0,01 0,00 

5.2.  

Коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу  

Ф 2 р. 220 або р. 225/ (Ф1 (р. 380 

(гр. 3) + р. 380 (гр. 4))/2 > 0  збільшення -0,04 -0,11 0,00 

5.3.  

Коефіцієнт рентабельності 

діяльності   (Ф 2 р. 220 або р. 225)/Ф 2 р. 035 > 0  збільшення -0,19 -0,54 0,00 

5.4.  

Коефіцієнт рентабельності 

продукції  

Ф 2 р. 100 (або р. 105) + 090-060/ 

Ф2 (р. 040+070+080) > 0  збільшення 2,34 0,04 0,16 

Джерело:  розраховано автором на основі фінансової звітності ТОВ “РСГП “Столичний”. 
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У  підприємства достатньо ліквідних оборотних засобів для покриття 

поточних зобов’язань. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності свідчить 

про те, що у 2011 р. підприємство могло забезпечити негайну сплату 37% 

своїх боргових зобов’язань, в 2012  р. –  43%, 2013 р. – 39%.  

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства виявив, 

той факт, що значення коефіцієнта платоспроможності (автономії) нижче 

нормативного значення. Питома вага власного капіталу в загальній сумі 

засобів, авансованих в діяльність підприємства низька. Значення коефіцієнта 

фінансування свідчить про високу залежність підприємства від злучених 

засобів. Динаміка коефіцієнта забезпечення власними оборотними засобами 

дає підстави стверджувати про недостатність забезпечення підприємства 

власними оборотними засобами. Коефіцієнт маневреності власного капіталу 

менше нормативного значення. Значна частка власного капіталу 

використовується для фінансування поточної діяльності т. п. вкладена в 

оборотні засоби, у підприємства не вистачає ресурсів для капіталізації. 

Платоспроможність підприємства знаходиться на незадовільному рівні. 

Значення коефіцієнт рентабельності активів низьке – ефективність 

використання активів незадовільна. Також, низька рентабельність власного 

капіталу підприємства. Значення коефіцієнта рентабельності діяльності в 

2011-2012 рр. нижче нормативу, у зв’язку з тим, що діяльність підприємства  

збиткова. У 2013 р. підприємству вдалось дещо підвищити рівень 

рентабельності. Коефіцієнт рентабельності продукції знаходиться в межах 

нормативного значення проте демонструє динаміку зниження, отже 

прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності 

знижується. Ефективність вкладення коштів у підприємство знаходиться на 

низькому рівні.  
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ДОДАТОК С 

 

Оцінка фінансового стану ТОВ “Ясинуватський  Агросервіс”  

(ОРСП “Господар”) 

Таблиця С.1 

 

Ділова активність ТОВ “Ясинуватський  Агросервіс” (ОРСП 

“Господар”) у 2011-2014 рр. 

№ Показник Одиниця 

виміру 

Кількість 

1. Покупці осіб 534219 

2 Продавці осіб 12483 

3 Реалізовано продукції т 102431,9 
Джерело: сформовано автором на сонові листа Міністерства аграрної політики та продовольства 

України щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку № 37-11-6-16/4781 від 10.04.2014 р. 

 

Таблиця С.2 

Горизонтальний аналіз балансу  ТОВ “Ясинуватський  Агросервіс”  

(ОРСП “Господар”) 

за 2012 р. 

Актив  

Код 

рядка  

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду  

Абсолютне 

відхилення 

(4)-(3) 

Відносне 

відхилення 

(5)/(3)*100, 

%  

1 2 3 4 5 6 

I. Необоротні активи          

Незавершені капітальні інвестиції 020 68965 44186 -24779 -35,93 

Основні засоби          

залишкова вартість  030 35595 31457 -4138 -11,63 

первісна вартість  031 36415 33752 -2663 -7,31 

Знос  032 (820) (2295) -1475 179,88 

Справедлива (залишкова) 

вартість інвестиційної 

нерухомості  055 0 42701 42701   

первісна вартість інвестиційної 

нерухомості 056 0 43817 43817   

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 1116 1116   

Усього за розділом I 080 104560 118350 13790 13,19 

II. Оборотні активи          

Виробничі запаси 100 4324 4096 -228 -5,27 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги (чиста реалізаційна 

вартість) 160 40 88 48 120,00 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками          
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з бюджетом 170 20995 8413 -12582 -59,93 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 210 5298 502 -4796 -90,52 

Поточні фінансові інвестиції  220 0 92584 92584   

Гроші та їх еквіваленти           

- в національній валюті 230 19013 113 -18900 -99,41 

- у т. ч. в касі 231 6 15 9 150,00 

Інші оборотні активи  250 1620 1665 45 2,78 

Усього за розділом II 260 51290 107461 56171 109,52 

Баланс  280 155850 225811 69961 44,89 

           

Пасив           

I. Власний капітал          

Статутний капітал  300 270 270 0 0,00 

Інший додатковий капітал  330 0 3480 3480   

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 350 -4692 -13476 -8784 187,21 

Усього за розділом I 380 -4422 -9726 -5304 119,95 

II. Забезпечення наступних 

витрат та платежів           

Цільове фінансування 420 73528 25242 -48286 -65,67 

Усього за розділом II 430 73528 25242 -48286 -65,67 

III. Довгострокові зобов’язання          

Інші довгострокові фінансові 

зобов’язання 450 0 100000 100000   

Усього за розділом III 480 0 100000 100000   

IV. Поточні зобов’язання і 

забезпечення          

Короткострокові кредити банків 500 10464 9660 -804 -7,68 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги  530 6627 1672 -4955 -74,77 

Поточні зобов’язання за 

розрахунками:          

з бюджетом 550 36 28 -8 -22,22 

зі страхування  570 80 51 -29 -36,25 

з оплати праці 580 168 111 -57 -33,93 

Інші поточні зобов’язання 610 69369 46770 -22599 -32,58 

Усього за розділом IV 620 86744 58464 -28280 -32,60 

V. Доходи майбутніх періодів  630 0 51831 51831   

Баланс  640 155850 225811 69961 44,89 

Джерело: сформовано автором на основі фінансової  звітності  ТОВ “Ясинуватський  Агросервіс”. 

Горизонтальний аналіз балансу ТОВ “Ясинуватський агросервіс” за 2012 

р. виявив той факт, що протягом 2012 р. необоротні активи підприємства 

ТОВ “Ясинуватський агросервіс” (ОРСП “Господар”) збільшились на 13 млн 

790 тис. грн. (на 13,19%). Така тенденція стала наслідком зростання  вартості 

інвестиційної нерухомості на 42 тис. 701 грн. (на 100%). В той же час 

відбулось зменшення вартості основних засобів підприємства на 4 млн 138 
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тис. грн. (на 11,63%). Також, суттєво зменшилась вартість незавершених 

капітальних інвестицій на 24 млн 779 тис. грн. (на 35,93%). 

Оборотні активи підприємства зросли на 56 млн 171 тис. грн. (на  

109,52%). Зростання оборотних активів відбулось в основному за рахунок 

зростання вартості поточних фінансових інвестицій на 92 млн 584 тис. грн. 

(на 100%). Значно зменшилась дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом на 12 млн 582 тис. грн. та інша поточна дебіторська 

заборгованість, що є позитивною тенденцією. 

Протягом 2012 р. статутний капітал підприємства не змінився і складає 

270 тис. грн. Непокритий збиток підприємства зріс на 8 млн 784 тис. грн. (або 

на 187,21%). У підсумку, протягом 2012 р. балансовий збиток підприємства 

збільшився  на 5 млн 304 тис. грн. (на 119,95%). В той же час, цільове 

фінансування зменшилось на 48 млн 286 тис. грн.  (на 65,67%). Протягом 

2012 р. інші довгострокові фінансові зобов’язання підприємства зросли на 

100 млн грн. (на 100%). Поточні зобов’язання підприємства зменшились на 

28 млн 280 тис. грн. (на 32,60%). Зокрема, зменшились суми 

короткострокових кредитів банків на 804 тис. грн. (на 7,68%), кредиторської 

заборгованість за товари, роботи, послуги на 4 млн 955 тис. грн. (на 74,77%), 

поточних зобов’язання зі страхування на 29 тис. грн. (на 36,25%), поточних 

зобов’язань з оплати праці на 57 тис. грн. (на 33,93%) та інших поточних 

зобов’язання на 22 млн 599 тис. грн. (на 32,58%). В той же час, доходи 

майбутніх періодів зросли на 51 млн 831 тис. грн. (на 100%). 

Таблиця С.3 
 

Вертикальний аналіз балансу  ТОВ “Ясинуватський  Агросервіс”  

(ОРСП “Господар”) за 2012 р. 

Актив  

Код 

рядка  

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду  

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду  

Зміна (6)-

(7) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Необоротні активи             

Незавершені капітальні інвестиції 020 68965 44186 44,25 19,57 -24,68 

Основні засоби       0,00 0,00 0,00 

залишкова вартість  030 35595 31457 22,84 13,93 -8,91 

первісна вартість  031 36415 33752 23,37 14,95 -8,42 
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Знос  032 (820) (2295) -0,53 -1,02 -0,49 

Справедлива (залишкова) вартість 

інвестиційної нерухомості  055 0 42701 0,00 18,91 18,91 

первісна вартість інвестиційної 

нерухомості 056 0 43817 0,00 19,40 19,40 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 1116 0,00 0,49 0,49 

Усього за розділом I 080 104560 118350 67,09 52,41 -14,68 

II. Оборотні активи       0,00 0,00 0,00 

Виробничі запаси 100 4324 4096 2,77 1,81 -0,96 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

(чиста реалізаційна вартість) 160 40 88 0,03 0,04 0,01 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками             

 з бюджетом 170 20995 8413 13,47 3,73 -9,75 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 210 5298 502 3,40 0,22 -3,18 

Поточні фінансові інвестиції  220 0 92584 0,00 41,00 41,00 

Гроші та їх еквіваленти        0,00 0,00 0,00 

- в національній валюті 230 19013 113 12,20 0,05 -12,15 

- у т. ч. в касі 231 6 15 0,00 0,01 0,00 

Інші оборотні активи  250 1620 1665 1,04 0,74 -0,30 

Усього за розділом II 260 51290 107461 32,91 47,59 14,68 

Баланс  280 155850 225811 100,00 100,00   

              

Пасив              

I. Власний капітал             

Статутний капітал  300 270 270 0,17 0,12 -0,05 

Інший додатковий капітал  330 0 3480 0,00 1,54 1,54 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 350 -4692 -13476 -3,01 -5,97 -2,96 

Усього за розділом I 380 -4422 -9726 -2,84 0,00 2,84 

II. Забезпечення наступних витрат та 

платежів              

Цільове фінансування 420 73528 25242 47,18 11,18 -36,00 

Усього за розділом II 430 73528 25242 47,18 11,18 -36,00 

III. Довгострокові зобов’язання             

Інші довгострокові фінансові 

зобов’язання 450 0 100000 0,00 44,28 44,28 

Усього за розділом III 480 0 100000 0,00 44,28 44,28 

IV. Поточні зобов’язання і забезпечення             

Короткострокові кредити банків 500 10464 9660 6,71 4,28 -2,44 

Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги  530 6627 1672 4,25 0,74 -3,51 

Поточні зобов’язання за розрахунками:             

з бюджетом 550 36 28 0,02 0,01 -0,01 

зі страхування  570 80 51 0,05 0,02 -0,03 

з оплати праці 580 168 111 0,11 0,05 -0,06 

Інші поточні зобов’язання 610 69369 46770 44,51 20,71 -23,80 

Усього за розділом IV 620 86744 58464 55,66 25,89 -29,77 

V. Доходи майбутніх періодів  630 0 51831 0,00 22,95 22,95 

Баланс  640 155850 225811 100,00 100,00   

Джерело: сформовано автором на основі фінансової  звітності  ТОВ “Ясинуватський  Агросервіс”. 
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Вертикальний аналіз балансу підприємства за 2012 р. дав змогу виявити 

наступне В структурі активів балансу підприємства найбільша питома вага 

належить необоротним активам – 52,41%. Проте, протягом 2013 р. їх питома 

вага в структурі активів зменшилась на 14,68%. Значна питома вага 

необоротних активів в структурі активу балансу підприємства формується в 

основному за рахунок основних засобів – 13,93% та незавершених 

капітальних інвестицій – 19,57%.   

В той же час, питома вага оборотних активів в структурі активів 

підприємства зросла на 14,68%. Значну питому вагу в структурі активів 

балансу займає дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в 

той же час, позитивною є тенденція зменшення її питомою ваги на 9,75%. 

Негативною тенденцією є значне зменшення питомої ваги грошей та їх 

еквівалентів в національній валюті на 12,15%.  

Питома вага непокритих збитків в структурі пасиву балансу 

підприємства зросла на 2,96%. В структурі пасивів водночас значно 

зменшилась питома вага цільового фінансування на 36%. Питома вага 

довгострокових зобов’язань зросла на 44,28%.  В той же час, питома вага 

короткострокових кредитів банків зменшилась на 2,44%. Також зменшилась 

питома вага кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 

3,51%.  Всього, питома вага інших поточних зобов’язань на 29,77%.     
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Таблиця С.4 

 

Фінансові показники (коефіцієнти) ТОВ “Ясинуватський  Агросервіс”  

(ОРСП “Господар”) 

 

№ Показник  Формула розрахунку  

Нормативне 

значення 

Рік  

2011 2012 

1. Аналіз майнового стану підприємства  

1.1.  

Коефіцієнт зносу основних 

засобів  ф1 р. 032/ф1 р.031 зменшення  0,02 0,07 

2.  Аналіз ліквідності підприємства  

2.1.  Коефіцієнт покриття  ф1.р. 260/ ф1 р. 620 > 1 0,59 1,84 

2.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності  

ф1 (р. 260 - р. 100 - р. 110 р. 120 - 

р. 130 - р. 140)/ф1 р. 620 0,6-0,8 0,5414 1,77 

2.3. 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності  

ф1 (р.220 + р.230 + р. 240)/ф1 

р.620  >0  збільшення  0,219 1,59 

2.4. 

Чистий оборотний капітал, тис. 

грн.  ф1 (р. 260 - р. 620) > 0 збільшення  -35454 49032,00 

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства  

3.1. 

Коефіцієнт платоспроможності 

(автономії)  ф1 р. 380/ ф1 р. 640 > 0,5 -0,03 -0,04 

3.2. Коефіцієнт фінансування  

ф1 (р. 430+р. 480+р. 620+р. 

630)/ф1 р. 380 < 1 зменшення  -36,24 -24,22 

3.3. 

Коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними засобами  Ф1 (р. 260-р. 620)/ ф1 р. 260 > 0,1 -0,69 0,46 

3.4. 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу Ф1 (р. 260-р. 620)/ ф1 р. 380 > 0 збільшення  8,02 -5,04 

4.   Аналіз ділової активності  

4.1.  Коефіцієнт оборотності активів  

Ф. 2 р. 035/ Ф1 (р. 280(гр. 3) + р. 

280 (гр. 4))/2 збільшення 0,02 0,01 
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4.7. 

Коефіцієнт оборотності 

основних засобів 

(фондовіддача) 

Ф2 р. 035/ Ф1 (р. 031 (гр. 3) +  

р.031 (гр. 4))/2  збільшення 0,09 0,06 

4.8. 

Коефіцієнт оборотності 

власного капіталу  

Ф2 р. 035/ Ф1 (р. 380 

(гр.3)+р.380 (гр.4))/2 збільшення -0,44 -0,29 

5. Аналіз рентабельності підприємства  

5.1.  

Коефіцієнт рентабельності 

активів  

Ф 2 р. 220 або р. 225/ (Ф1 (р. 280 

(гр. 3) + р. 280 (гр. 4))/2 

> 0  

збільшення -0,05 -0,02 

5.2.  

Коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу  

Ф 2 р. 220 або р. 225/ (Ф1 (р. 380 

(гр. 3) + р. 380 (гр. 4))/2 

> 0  

збільшення -1,24 -0,66 

5.3.  

Коефіцієнт рентабельності 

діяльності   (Ф 2 р. 220 або р. 225)/Ф 2 р. 035 

> 0  

збільшення -2,83 -2,27  

5.4.  

Коефіцієнт рентабельності 

продукції  

Ф 2 р. 100 (або р. 105) + 090-060/ 

Ф2 (р. 040+070+080) 

> 0  

збільшення 0,87 1,29 
Джерело: сформовано автором на основі фінансової  звітності  ТОВ “Ясинуватський  Агросервіс”. 
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Проведений аналіз фінансових показників (коефіцієнтів), розрахованих 

на підставі звітності ТОВ “Ясинуватський агросервіс” виявив, що у 

підприємства ступінь зносу основних засобів незначний. В кінці 2012 р. 

ступінь зносу становив 7%. Проте, коефіцієнт зносу демонструє динаміку 

збільшення, що не відповідає нормативному значенню. Аналіз ліквідності 

дав змогу виявити наступне. На початок 2012 р. коефіцієнт покриття менше 

нормативного значення. К кінцю року значення показника зростає, що 

свідчить про зростання ресурсів, які можуть бути використані підприємством 

для погашення поточних зобов’язань. Значення коефіцієнта швидкої 

ліквідності як на початок, так і на кінець 2012 р. не відповідають 

нормативному значенню, що свідчить про незадовільні платіжні можливості 

підприємства щодо сплати поточних зобов’язань і неможливість здійснення 

своєчасних розрахунків з дебіторами. Динаміка значень коефіцієнту 

абсолютної ліквідності свідчить про зростання можливостей підприємства по 

негайному погашенню боргових зобов’язань. На початок 2012 р. у 

підприємства показник чистого оборотного капіталу не відповідає 

нормативному значенню. Від’ємне значення показника свідчить про те, що 

поточні зобов’язання підприємства перебільшують його оборотні активи. К 

кінцю 2012 р. значення показника зростає, на підставі чого можна зробити 

висновок про зростання спроможності підприємства сплачувати свої поточні 

зобов’язання та розширювати подальшу діяльність. Ліквідність підприємства 

знаходиться на середньому рівні. 

Аналіз платоспроможності підприємства дав змогу виявити наступне. 

Коефіцієнт платоспроможності нижче нормативного значення, як на початок, 

так і на кінець 2012 р., що свідчить про низьку питому вагу власного капіталу 

в загальній сумі засобів, авансованих в діяльність підприємства. Значення 

коефіцієнта забезпечення власними оборотними засобами на початок 2012 р. 

менше нормативного значення, що свідчить про недостатність забезпечення 

підприємства власними оборотними засобами. Проте, к кінцю 2012 р. 
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значення показника зростає, що говорить про підвищення забезпеченості 

підприємства власними оборотними засобами. В кінці 2012 р. коефіцієнт 

маневреності власного капіталу менше нормативного значення, що свідчить 

про те, що у підприємства не вистачає ресурсів для капіталізації. 

Платоспроможність підприємства низька.  

Значення коефіцієнта оборотності активів свідчать про низьку 

ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів. Коефіцієнт 

оборотності основних засобів демонструє динаміку зменшення, що свідчить 

про зменшення ефективності використання основних засобів підприємства. 

Значення коефіцієнта оборотності власного капіталу свідчить про низьку 

ефективність  використання власного капіталу підприємства. Показник має 

від’ємне значення, що пов’язано з тим, що діяльність підприємства є 

збитковою. Ділова активність знаходиться на незадовільному рівні. 

Значення коефіцієнта рентабельності активів не відповідають 

нормативному значенню та свідчить про низьку ефективність вкладення 

коштів у підприємство та нераціональність їх використання. Розраховані 

значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу дають підстави 

стверджувати про низьку ефективність вкладення коштів до підприємства, як 

на початок, так і на кінець 2012 р. Коефіцієнт рентабельності діяльності 

також менше нормативного значення – ефективність господарської 

діяльності підприємства низька. Ефективність вкладення коштів у 

підприємство знаходиться на низькому рівні.  
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ДОДАТОК Т 

 

Оцінка фінансового стану ТОВ “Гранд Терра Інвест”  

(ОРСП “Азовський”) 

Основні характеристики ОРСП “Азовський” 

Таблиця Т.1 

Характеристика Од. виміру Кількісний вимір 

Загальна кількість торгових 

місць 

шт. 561 

Площа ділянки га 23 

Площа забудови тис. км 
2
 10 

Паркова машино-місць 240 
Джерело:  сформовано автором на основі інформації  з офіційного сайту  ОРСП “Азовський”.  

Таблиця Т.2 

 

Ділова активність ТОВ “Гранд Терра Інвест”  (ОРСП “Азовський”, м. 

Маріуполь) у 2013-2014 рр. 

 
№ Показник Одиниця 

виміру 

Кількість 

1. Покупці осіб 58456 

2 Продавці осіб 9177 

3 Реалізовано продукції т 2150 
Джерело: складено на основі листа Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо 

розвитку інфраструктури аграрного ринку № 37-11-6-16/4781 від 10.04.2014 р. 

 

Таблиця Т.3 

Горизонтальний аналіз балансу ТОВ “Гранд Терра Інвест”  

(ОРСП “Азовський”) за 2012 р. 

 

Актив  

Код 

рядка  

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду  

Абсолютне 

відхилення 

(4)-(3) 

Відносне 

відхилення 

(5)/(3)*100, %  

1 2 3 4 5 6 

I. Необоротні активи           

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 126932 126932,4 100,00 

Основні засоби         

залишкова вартість  030 0 479,8 479,8 100,00 

первісна вартість  031 0 511,7 511,7 100,00 

Знос  032 0 31,9 31,9 100,00 

Усього за розділом I 080 0 127412 127412,2  

II. Оборотні активи         

Виробничі запаси 100 0 69,8 69,8 100,00 
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Дебіторська заборгованість за 

розрахунками         

з бюджетом 170 0 20363,5 20363,5 100,00 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 210 10,1 0,2 -9,9 -98,02 

Гроші та їх еквіваленти          

- в національній валюті 230 5,9 6594,9 6589 111677,97 

Усього за розділом II 260 16 27028,4 27012,4 168827,50 

Баланс  280 16 154441 154424,6 965153,75 

          

Пасив          

I. Власний капітал         

Статутний капітал  300 1 4001 4000  

Інший додатковий капітал  330       

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 350 (35) (1074,7) -1039,7 2970,57 

Усього за розділом I 380 -34 2926,3 2960,3 -8706,76 

II. Забезпечення наступних витрат і 

цільове фінансування 430 0 0   

III. Довгострокові зобов’язання 480 0 59977 59977  

IV. Поточні зобов’язання          

Короткострокові кредити банків 500 0 0 0  

Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями  510 0 0 0  

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги  530 0 51475,5 51475,5  

Інші поточні зобов’язання 610 50 17050 17000 34000,00 

Усього за розділом IV 620 50 68525,5 68475,5 136951,00 

V. Доходи майбутніх періодів  630 0 23011,8 23011,8  

Баланс  640 16 154441 154424,6 965153,75 

Джерело:  розраховано автором на основі  фінансової звітності  ТОВ “Гранд Терра Інвест”. 

Горизонтальний аналіз балансу підприємства за 2012 р. ТОВ “Гранд 

Терра Інвест” (ОРСП “Азовський”) виявив, що необоротні активи 

підприємства збільшились на 127 млн 412 тис. грн. (на 100%.). Така 

тенденція стала наслідком зростання  вартості основних засобів на 479,8 тис. 

грн. (на 100%) та незавершених капітальних інвестицій на 126 млн 932,4 тис. 

грн. (на 100%). Обороні активи підприємства збільшились на 154 млн  440,6 

тис. грн. Зокрема збільшились виробничі запаси підприємства на 69,8 тис. 

грн. (на 100%). Дебіторська заборгованість з бюджетом зросла на 20 млн 

363,5 тис. грн. (на 100%). Гроші в національній валюті збільшились з 5,9 тис. 

грн. до 6 млн 589 тис. грн. В той же час інша поточна дебіторська 

заборгованість зменшилась на 9,9 тис. грн.  (на 98,02%), що є позитивною 

тенденцією. 

Доходи майбутніх періодів виросли на 23 млн 11,8 тис. грн.  
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Таблиця Т.4 

Вертикальний аналіз балансу  ТОВ  “Гранд Терра Інвест”  

(ОРСП “Азовський”) за 2012 р. 

 

Актив  

Код 

рядка  

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду  

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду  Зміна  

1 2 3 4 5 6 7 

I. Необоротні активи             

Незавершені капітальні 

інвестиції 020 0 126932 0,00 82,19 82,19 

Основні засоби           0,00 

залишкова вартість  030 0 479,8 0,00 0,31 0,31 

первісна вартість  031 0 511,7 0,00 0,33 0,33 

Знос  032 0 31,9 0,00 0,02 0,02 

Усього за розділом I 080 0 127412 0,00 82,50 82,50 

II. Оборотні активи         0,00 0,00 

Виробничі запаси 100 0 69,8   0,05 0,05 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками             

 з бюджетом 170 0 20363,5   13,19 13,19 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 210 10,1 0,2 63,13 0,00 -63,12 

Гроші та їх еквіваленти        0,00 0,00 0,00 

- в національній валюті 230 5,9 6594,9 36,88 4,27 -32,60 

Усього за розділом II 260 16 27028,4 100,00 17,50 -82,50 

Баланс  280 16 154441       

              

Пасив              

I. Власний капітал             

Статутний капітал  300 1 4001 6,25 2,59 -3,66 

Інший додатковий капітал  330           

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 350 (35) (1074,7) -218,75 -0,70 218,05 

Усього за розділом I 380 -34 2926,3 -212,50 1,89 214,39 

II. Забезпечення наступних 

витрат  і цільове фінансування 430 0 0 0,00 0,00 0,00 

III. Довгострокові зобов’язання 480 0 59977 0,00 38,83 38,83 

IV. Поточні зобов’язання і 

забезпечення             

Короткострокові кредити банків 500 0 0 0,00 0,00   

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги  530 0 51475,5 0,00 33,33 33,33 

Інші поточні зобов’язання 610 50 17050 312,50 11,04 -301,46 

Усього за розділом IV 620 50 68525,5 312,50 44,37 -268,13 

V. Доходи майбутніх періодів  630 0 23011,8 0,00 14,90 14,90 

Баланс  640 16 154441       

Джерело:  розраховано автором на основі  фінансової звітності  ТОВ “Гранд Терра Інвест”. 

Вертикальний аналіз балансу підприємства дав змогу виявити, що в 

структурі активів балансу підприємства найбільша питома вага належить 

необоротним активам – 82,50%. Протягом 2012 р. їх питома вага в структурі 

активів зросла з 0%  до  82,50%. Значна питома вага необоротних активів в 
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структурі активу балансу підприємства формується за рахунок незавершених 

капітальних інвестицій – 82,19% та основних засобів –  0,31%.   

Питома вага оборотних активів в структурі активів підприємства 

зменшилась на 82,50%. Значну питому вагу в структурі активів балансу 

займає дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 13,19%.  

Позитивною тенденцією є зменшення ваги іншої поточної дебіторської 

заборгованості на 63,12% в структурі активів. В той же час, негативною 

тенденцією є зменшення питомої ваги грошей та їх еквівалентів в 

національній валюті на 32,6%. Питома вага статутного капіталу в структурі 

пасивів зменшилась на 3,66%. Вага довгострокових зобов’язань в структурі 

пасивів зросла з 0% до 38,83%. Також зросла вага кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги з 0% до 33,33%. В структурі 

пасивів підприємства більше 83% припадає на довгострокові та поточні 

зобов’язання. Практично всі фінансові ресурси, якими оперує підприємство – 

запозичені. Така структура пасивів балансу несе в собі високі потенційні 

ризики. Крім того, протягом 2012 р. зросли балансові збитки підприємства з 

35 тис. грн. до 1 млн 74,7 тис. грн.  
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Таблиця Т.5 

Фінансові показники (коефіцієнти) ТОВ  “Гранд Терра Інвест” 

(ОРСП “Азовський”) за 2012 р. 

 

№ Показник  Формула розрахунку  

Нормативне 

значення 

рік  

2011 2012 

1. Аналіз майнового стану підприємства  

1.1.  

Коефіцієнт зносу 

основних засобів  ф1 р. 032/ф1 р.031 зменшення  0,00 0,06 

2.  Аналіз ліквідності підприємства  

2.1.  

Коефіцієнт 

покриття  ф1.р. 260/ ф1 р. 620 > 1 0,32 0,39 

2.2. 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності  

ф1 (р. 260 - р. 100 - р. 110 р. 120 - р. 130 - р. 

140)/ф1 р. 620 0,6-0,8 0,32 0,39 

2.3. 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності  ф1 (р.220 + р.230 + р. 240)/ф1 р.620  >0  збільшення 0,118 0,39 

2.4. 

Чистий оборотний 

капітал, тис. грн.  ф1 (р. 260 - р. 620) > 0 збільшення -34 -41497 

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 

3.1. 

Коефіцієнт 

платоспроможності 

(автономії)  ф1 р. 380/ ф1 р. 640 > 0,5 -2,13 0,19 

3.2. 

Коефіцієнт 

фінансування  ф1 (р. 430+р. 480+р. 620+р. 630)/ф1 р. 380 < 1 зменшення -1,47 57,78 

3.3. 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

власними 

оборотними Ф1 (р. 260-р. 620)/ ф1 р. 260 > 0,1 2,13 -1,54 
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засобами  

3.4. 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу Ф1 (р. 260-р. 620)/ ф1 р. 380 > 0 збільшення 1,00 14,18 

4.  Аналіз ділової активності 

4.1.  

Коефіцієнт 

оборотності активів  

Ф. 2 р. 035/ Ф1 (р. 280(гр. 3) + р. 280 (гр. 

4))/2 збільшення 0,0003 0,00 

4.2. 

Коефіцієнт 

оборотності 

основних засобів 

(фондовіддача) 

Ф2 р. 035/ Ф1 (р. 031 (гр. 3) +  р.031 (гр. 

4))/2  збільшення 0,00 0,0395 

4.3. 

Коефіцієнт 

оборотності 

власного капіталу  Ф2 р. 035/ Ф1 (р. 380 (гр.3)+р.380 (гр.4))/2 збільшення 0,00 -0,0140 

5. Аналіз рентабельності підприємства 

5.1.  

Коефіцієнт 

рентабельності 

активів  

Ф 2 р. 220 або р. 225/ (Ф1 (р. 280 (гр. 3) + 

р. 280 (гр. 4))/2 > 0  збільшення -0,0005 -0,0135 

5.2.  

Коефіцієнт 

рентабельності 

власного капіталу  

Ф 2 р. 220 або р. 225/ (Ф1 (р. 380 (гр. 3) + 

р. 380 (гр. 4))/2 > 0  збільшення -0,0118 -3,5000 

5.3.  

Коефіцієнт 

рентабельності 

діяльності   (Ф 2 р. 220 або р. 225)/Ф 2 р. 035 > 0  збільшення – -51,4700 
 

Джерело:  розраховано автором на основі  фінансової звітності  ТОВ “Гранд Терра Інвест”. 
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Аналіз фінансових показників (коефіцієнтів) ТОВ “Гранд Терра Інвест” 

(ОРСП “Азовський”) проведений на підставі аналізу звітності 2012 р. виявив, 

незначний ступінь зносу основних засобів, що пов’язано з порівняно 

недавнім їх введенням в експлуатацію.  Значення коефіцієнта покриття у 

підприємства менше нормативного значення, як на початок, так і на кінець 

періоду, що свідчить про недостатність у підприємства ресурсів, які можуть 

бути використані для погашення поточних зобов’язань. Коефіцієнт швидкої 

ліквідності демонструє динаміку зростання, проте значно менше 

нормативного значення.  У  підприємства не достатньо ліквідних оборотних 

засобів для покриття поточних зобов’язань. Відповідно до значення 

коефіцієнта абсолютної ліквідності на початок 2012 р. підприємство могло 

забезпечити негайну сплату лише 12%  своїх боргових зобов’язань. На кінець 

року, значення показника зросло до 37%. Значення показника демонструє 

динаміку зростання, що є позитивною тенденцією. У підприємства показник 

чистого оборотного капіталу не відповідає нормативному значенню. 

Від’ємне значення показника свідчить про те, що поточні зобов’язання 

підприємства перебільшують його оборотні активи. Підприємство не в змозі 

погашати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність. 

Ліквідність підприємства знаходиться на незадовільному рівні.  

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) на початок і на кінець 2012 р. 

менше нормативного значення, що свідчить про низьку питому вагу власного 

капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в діяльність підприємства. 

Коефіцієнт фінансування на початок 2012 року знаходить в межах 

нормативного значення, проте к кінцю 2012 р. значення коефіцієнта стрімко 

зростає, що не відповідає встановленим нормативам та свідчить про високу 

залежність підприємства від залучених засобів. В кінці 2012 р. значення 

коефіцієнта забезпечення власними оборотними засобами не відповідає 

нормативному значенню, що свідчить про недостатність забезпечення 
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підприємства власними оборотними засобами. Потягом 2012 р. 

платоспроможність підприємства погіршується.  

Значення показника оборотності активів зменшується протягом періоду, 

який досліджується, що не відповідає нормативному значенню. Оборотність 

активів підприємства низька, що свідчить про низьку ефективність 

використання підприємством усіх наявних ресурсів. Показник оборотності 

основних засобів (фондовіддача) демонструє динаміку зростання, що 

відповідає нормативному значенню і є позитивною тенденцію, яка свідчить 

про підвищення ефективності використання основних засобів. Коефіцієнт 

оборотності власного капіталу демонструє динаміку зменшення, що не 

відповідає нормативному значенню. Ефективність використання власного 

капіталу підприємства знижується. Ділова активність підприємства 

знаходиться на середньому рівні. На початок і на кінець періоду, який 

досліджується, значення коефіцієнта рентабельності активів менше 

нормативного значення. Ефективність використання активів підприємства 

знаходиться на незадовільному рівні. Значення та динаміка коефіцієнт 

рентабельності власного капіталу  не відповідають нормативному значенню, 

що пов’язано з збитковою діяльністю підприємства. Показник рентабельність 

діяльності також знаходиться на незадовільному рівні.  
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ДОДАТОК У 

Напрями реалізації сільськогосподарської продукції в Україні 
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Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистки України 

Рис. У.1. Напрями реалізації овочів з 1990 по 2013 рр. (у відсотках до загальної вартості реалізації), % 
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Джерело: побудовано автором  за даними Державної служби статистки України 

Рис. У.2. Напрями реалізації  картоплі  з 1990 по 2013 рр. (у відсотках до загальної вартості реалізації),% 
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Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистки України 

Рис. У.3. Напрями реалізації  плодів та ягід  з 1990 по 2013 рр. (у відсотках до загальної вартості реалізації),% 

 



318 

 

 

 

ДОДАТОК Ф 

 

Тарифна політика ОРСП в Україні 

Таблиця Ф.1  

Тарифи на послуги  ОРСП в Україні станом на 01.07.2013 р.  

 Вид автотранспортного засобу  

ОРСП “Столичний” 

(Київська область)  

ОРСП “Шувар” 

(Львівська область) 

ОРСП “Господар” 

(Донецька область)  

ОРСП “Азовський” 

(Донецька область, м.  

Маріуполь) 

Вартість 

заїзду з 

метою 

торгівлі, 

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду   з 

метою 

закупівлі, 

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду з 

метою 

торгівлі, 

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду   з 

метою 

закупівлі, 

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду з 

метою 

торгівлі, 

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду   з 

метою 

закупівлі, 

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду з 

метою 

торгівлі, 

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду   з 

метою 

закупівлі, 

грн./місце 

на добу 

Легковий 50,00 3,00 60,00 4,00 50,00 3,00 25,00 – 

Легковий з причепом 100,00 6,00 130,00 8,00 100,00 6,00 35,00 – 

Мікроавтобус газель, до 3,5 т – – – – – – 40,00 – 

Мікроавтобус, 3,5 т 100,00 6,00 130,00 8,00 100,00 6,00 50,00 – 

Мікроавтобус, 3,5 т з причепом 120,00 12,00 170,00 50,00 120,00 12,00 60,00 – 

Вантажний автомобіль до 10 т 120,00 12,00 170,00 50,00 120,00 12,00 70,00 – 

Вантажний автомобіль до 10 т 

з причепом 180,00 25,00 240,00 100,00 180,00 25,00 80,00 – 

Вантажний автомобіль від 10 т 

з причепом 180,00 25,00 240,00 100,00 180,00 25,00 100,00 – 
Джерело: складено автором на основі  інформації з сайтів ОРСП. 
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Таблиця Ф.2 

Тарифи на послуги ОРСП в Україні станом на 01.07.2014 р.  

 

 Вид автотранспортного засобу  

ОРСП “Столичний” 

(Київська область)  ОРСП “Шувар” (Львівська область) 

ОРСП “Господар” 

(Донецька область)  

ОРСП “Азовський” 

(Донецька область, м.  

Маріуполь) 

Вартість 

заїзду з 

метою 

торгівлі, 

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду   з 

метою 

закупівлі, 

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду з 

метою 

торгівлі,  

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду   з 

метою 

закупівлі, 

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду   з 

метою 

постачання, 

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду з 

метою 

торгівлі, 

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду   з 

метою 

закупівлі, 

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду з 

метою 

торгівлі, 

грн./місце 

на добу 

Вартість 

заїзду   з 

метою 

закупівлі, 

грн./місце 

на добу 

Легковий 70,00 6,00 80,00 5,00 15 50,00 5,00 25,00 – 

Легковий з причепом 130,00 10,00 160,00 12,00 – 100,00 6,00 35,00 – 

Мікроавтобус, 3,5 т 130,00 10,00 160,00 12,00 20,00 100,00 6,00 50,00 – 

Мікроавтобус, 3,5 т з причепом 150,00 15,00 180,00 50,00 – 120,00 12,00 70,00 – 

Вантажний автомобіль до 10 т 150,00 15,00 180,00 50,00 25,00* 120,00 12,00 70,00 – 

Вантажний автомобіль до 10 т 

з причепом 230,00 30,00 250,00 100,00 – 180,00 25,00 100,00 – 

Вантажний автомобіль від 10 т 

з причепом 230,00 30,00 250,00 100,00 40,00 180,00 25,00 100,00 – 

Джерело: складено автором на основі інформації з сайтів ОРСП. 
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ДОДАТОК  Х 

 

Таблиця Х.1 

 

Порівняльний аналіз цінової ситуації на продовольчому ринку м. Києва та на ОРСП в країні 

 

Ціни на сільськогосподарську продукцію в мережах супермаркетів (в роздрібних мережах),  на роздрібних ринках, на 

ОРСП “Столичний” та оптово-роздрібному ринку “Фермер”  (дослідження проводилось з 06.07.2013 р. по 09.07.2013 

р. у м. Києві) 

 

№ 

Номенклатура 

продукції                                     

Одиниця 

виміру  

Країна 

походження  

 Супермаркет 

“АТБ” (м. 

Київ, пр. 40 

річчя 

жовтня),  

грн./ кг. 

Супермаркет 

“Країна”, (м. 

Київ Одеська 

площа),  грн./ 

кг. 

Супермаркет 

“Велика 

Кишеня” (м. 

Київ, 

Печерська 

площа,1),  

грн./ кг.   

Роздрібний ринок 

“Феофанівський” 

(м. Київ, вул. 

Заболотного), 

грн./ кг. 

Ринок 

“Печерський” 

(м. Київ, 

Печерська 

площа,1), 

грн./ кг.  

Оптово-

роздрібний 

ринок 

“Фермер”(м. 

Київ), грн./ 

кг. 

Ціни 

“Столичний” 

(м. Київ),  

грн./ кг.  

Мін макс. Мін макс. Мін макс. мін  

макс 

. 

 Овочі  

1 Баклажан синій  кг Україна - 8,50 10,98 5,00 8,00 10,00 12,00 5,00 6,50 6,00 10,00 

2 

Буряки столові 

круглі  

кг Україна  

5,99 - 7,68 4,00 6,00 5,00 12,00 4,00 5,00 6,00 10,00 

3 Кабачок кг Україна  - 5,25 4,48 - - 5,00 7,00 2,00 3,00 2,00 4,00 

4 

Капуста 

білокачанна 

рання 

кг Україна 

2,45 3,90 2,98 3,00 10,00 5,00 5,00 2,00 2,00 3,50 4,00 

5 Капуста цвітна  кг Україна - 12,65 6,98     12,00 12,00 4,00 4,00 8,00 10,00 

6 Картопля  кг Україна 6,95 6,25 4,29 6,00 10,00 5,00 15,00 4,00 4,50 3,00 7,00 

7 Морква рання  кг Україна - 10,95 - 8,00 8,00 10,00 12,00 5,00 8,00 10,00 12,00 

8 

Огірок 

короткоплідний 

кг Україна 

- 4,55 6,98 5,00 8,00 6,00 10,00 4,00 6,00 5,00 8,00 

9 

Перець 

Білозірка  

кг Україна 

- 8,25 7,98 - - 12,00 15,00 5,00 6,00 7,00 9,00 

10 

Помідор 

рожевий 

кг Україна 

- 11,49 15,98 12,00 18,00 15,00 20,00 5,50 10,00 8,00 12,00 

11 Помідор кг Україна - 9,50 7,48 10,00 15,00 9,00 15,00 5,50 8,50 6,50 9,00 



321 

 

 

салатний 

червоний 

12 

Цибуля 

ріпчаста  

кг Україна 

9,35 10,99 11,98 10,00 10,00 10,00 12,00 5,00 5,30 9,00 10,00 

13 

Цибуля 

ріпчаста 

салатна біла 

(Стерлінг) 

кг Україна 

- 7,95 11,98 12,00 12,00 12,00 12,00 7,00 7,50 10,00 10,00 

14 

Цибуля 

ріпчаста 

(ялтинська)  

кг Україна 

- 26,85 17,98 15,00 15,00 30,00 30,00 10,00 14,00 18,00 18,00 

15 

Часник 

молодий 

кг Україна 

16,89 21,29 18,98 40,00 40,00 30,00 30,00 12,00 18,00 20,00 25,00 

 Зелень і салати   

1 Кріп  кг Україна 95,99 110,00 120,00 - - - - 40,00 60,00 50,00 50,00 

2 Петрушка  кг Україна 34,99 54,75 42,00 - - - - 20,00 30,00 30,00 30,00 

3 Цибуля зелена кг Україна 38,99 40,00 50,00 - - - - 15,00 30,00 20,00 35,00 

 Фрукти   

1 

Яблуко (Білий 

налив)  

кг Україна 

- - - - - 10,00 12,00 7,00 7,00 10,00 10,00 

 Ягоди   

1 Кавун  кг Україна - 2,99 3,48 4,00 4,00 5,00 6,00 2,00 2,50 2,50 2,50 

2 Диня  Кг Україна - 6,99 - 10,00 12,00 10,00 10,00 2,50 4,00 6,00 8,00 

Джерело: дослідження автора. 
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Таблиця Х.2 

 

Ціни на сільськогосподарську продукцію на ОРСП “Столичний” та оптово-роздрібному ринку “Фермер”  

(дослідження проводилось з 06.07.2013 р. по 09.07.2013 р. у м. Києві) 

 

№ 

Номенклатура 

продукції                                     

Оптово-роздрібний 

ринок “Фермер”, 

грн./ кг. 

Ціни “Столичний” 

(м. Київ),  грн./ кг.  

Різниця в цінах між ОРСП “Шувар” та ОРСП “Столичний” 

різниця в 

мінімальних 

цінах грн.  

Різниця в 

мінімальних 

цінах, % 

різниця в 

максимальних 

цінах,  грн.  

різниця в 

максимальних 

цінах, % 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 

Овочі 

1 Баклажан синій  5,00 6,50 6,00 10,00 1,00 20,00 3,50 35,00 

2 

Буряки столові 

круглі  4,00 5,00 6,00 10,00 2,00 50,00 5,00 50,00 

3 Кабачок 2,00 3,00 2,00 4,00 0,00 0,00 1,00 25,00 

4 

Капуста 

білокачанна /рання 2,00 2,00 3,50 4,00 1,50 75,00 2,00 50,00 

5 Капуста цвітна  4,00 4,00 8,00 10,00 4,00 100,00 6,00 60,00 

6 Картопля  4,00 4,50 3,00 7,00 -1,00 -25,00 2,50 35,71 

7 Морква рання  5,00 8,00 10,00 12,00 5,00 100,00 4,00 33,33 

8 

Огірок коротко 

плідний 4,00 6,00 5,00 8,00 1,00 25,00 2,00 25,00 

9 Перець Білозірка  5,00 6,00 7,00 9,00 2,00 40,00 3,00 33,33 

10 Помідор рожевий 5,50 10,00 8,00 12,00 2,50 45,45 2,00 16,67 

11 

Помідор салатний 

червоний 5,50 8,50 6,50 9,00 1,00 18,18 0,50 5,56 

12 Цибуля ріпчаста  5,00 5,30 9,00 10,00 4,00 80,00 4,70 47,00 

13 

Цибуля ріпчаста 

салатна біла 

(Стерлінг) 7,00 7,50 10,00 10,00 3,00 42,86 2,50 25,00 

14 

Цибуля ріпчаста 

(ялтинська)  10,00 14,00 18,00 18,00 8,00 80,00 4,00 22,22 

15 Часник молодий 12,00 18,00 20,00 25,00 8,00 66,67 7,00 28,00 

Зелень і салати 
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1 Кріп  40,00 60,00 50,00 50,00 10,00 25,00 -10,00 -20,00 

2 Петрушка  20,00 30,00 30,00 30,00 10,00 50,00 0,00 0,00 

3 Цибуля зелена 15,00 30,00 20,00 35,00 5,00 33,33 5,00 14,29 

Фрукти 

1 Яблуко Білий Налив  7,00 7,00 10,00 10,00 3,00 42,86 3,00 30,00 

Ягоди 

1 Кавун  2,00 2,50 2,50 2,50 0,50 25,00 0,00 0,00 

2 Диня  2,50 4,00 6,00 8,00 3,50 140,00 4,00 50,00 
Джерело: дослідження автора.  

 

Таблиця Х.3 

Ціни на основну номенклатуру сільськогосподарської продукції на ОРСП в Україні (станом на 07.11.2014 р.) 

№ Овочі  

ОРСП “Шувар” 

(Львівська 

область), грн/кг. 

ОРСП “Столичний” 

(Київська область), 

грн/ кг. 

Різниця в цінах між ОРСП “Шувар” та ОРСП “Столичний” 

різниця в 

мінімальних 

цінах грн. (5-3) 

різния в 

мінімальних 

цінах , % 

різниця в 

максимальних 

цінах,  грн. (6-4) 

різниця в 

максимальних 

цінах , % 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 

1 

Баклажан синій 

(вітчиз). 9,00 10,00 10,00 11,00 1,00 11,11 1,00 10,00 

2 Кабачок (вітчиз). 6,00 8,00 11,00 12,00 5,00 83,33 4,00 50,00 

3 Буряк (вітчиз). 1,20 1,14 2,30 3,00 1,10 91,67 1,86 163,16 

4 

Капуста білокачанна 

(вітчиз.) 0,90 1,10 1,25 1,50 0,35 38,89 0,40 36,36 

5 

Картопля белароса 

(вітчиз.) 1,70 2,20 2,20 2,40 0,50 29,41 0,20 9,09 

6 

Морква 

шантане/нантська) 

(вітчиз.) 1,50 1,80 1,80 2,00 0,30 20,00 0,20 11,11 

7 

Огірок короткоплідний 

зеленець (9-10 см.)  

(вітчиз.) 13,00 15,00 12,00 16,00 -1,00 -7,69 1,00 6,67 
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8 

Перець конусоподібний 

(Білозерка) (вітчиз.) 7,00 7,50 7,00 12,00 0,00 0,00 4,50 60,00 

9 

Помідор червоний 

салатний(вітчиз.) 7,00 9,00 14,50 15,50 7,50 107,14 6,50 72,22 

10 

Цибуля ріпчаста 

(вітчиз.)  2,20 2,50 2,00 2,40 -0,20 -9,09 -0,10 -4,00 

11 Часник (вітчиз.) 14,00 18,00 14,00 25,00 0,00 0,00 7,00 38,89 

  Зелень                 

1 Петрушка (вітчиз.) 15,00 20,00 20,00 25,00 5,00 33,33 5,00 25,00 

2 Кріп (вітчиз.) 15,00 25,00 20,00 25,00 5,00 33,33 0,00 0,00 

  Фрукти                  

1 

Яблуко Ренет 

Симиренка (вітчиз.) 3,00 6,00 7,00 8,00 4,00 133,33 2,00 33,33 

2 Груша (вітчиз.) 10,00 17,00 16,00 20,00 6,00 60,00 3,00 17,65 

3 Слива (вітчиз.) 9,00 12,00 17,00 17,00 8,00 88,89 5,00 41,67 

4 Банан  (ящик) імпорт  310,00 330,00 290,00 300,00 -20,00 -6,45 -30,00 -9,09 

5 Мандарин імпорт 15,00 17,50 18,00 21,00 3,00 20,00 3,50 20,00 

6 Апельсин імпорт 15,00 16,00 17,00 19,00 2,00 13,33 3,00 18,75 

7 Лимон імпорт  19,50 24,00 19,00 21,00 -0,50 -2,56 -3,00 -12,50 

Джерело: складено автором на основі інформації з сайтів ОРСП “Шувар” та ОРСП “Столичний”. 
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Таблиця Х.4 

Ціни на основну номенклатуру сільськогосподарської продукції на ОРСП в Україні (станом на 12.11.2014 р.) 

№ Овочі  

ОРСП “Шувар” 

(Львівська 

область), грн/кг. 

ОРСП 

“Столичний” 

(Київська область), 

грн/ кг. 

Різниця в цінах між ОРСП “Шувар” та ОРСП “Столичний” 

різниця в 

мінімальних 

цінах грн. (5-3) 

різния в 

мінімальних 

цінах, % 

різниця в 

максимальних 

цінах,  грн. (6-4) 

різниця в 

максимальних 

цінах, % мін макс мін Макс 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 

1 

Баклажан синій 

(вітчиз). 9,00 10,00 11,50 12,50 2,50 27,78 2,50 25,00 

2 Кабачок (вітчиз). 6,00 8,00 8,00 10,00 2,00 33,33 2,00 25,00 

3 Буряк (вітчиз). 1,20 1,40 2,00 2,30 0,80 66,67 0,90 64,29 

4 

Капуста білокачанна 

(вітчиз.) 0,80 1,00 1,25 1,50 0,45 56,25 0,50 50,00 

5 

Картопля белароса 

(вітчиз.) 1,50 1,80 2,20 2,60 0,70 46,67 0,80 44,44 

6 

Морква нантська 

(вітчиз.) 1,50 1,80 1,80 2,00 0,30 20,00 0,20 11,11 

7 

Огірок 

короткоплідний 

зеленець (9-10 см.)  

(вітчиз.) 29,50 29,50 27,00 32,00 -2,50 -8,47 2,50 8,47 

8 

Перець 

конусоподібний 

(Білозерка) (вітчиз.) 7,00 7,50 8,00 10,00 1,00 14,29 2,50 33,33 

9 

Помідор червоний 

салатний(вітчиз.) 6,50 11,00 7,00 10,00 0,50 7,69 -1,00 -9,09 

10 

Цибуля ріпчаста 

(вітчиз.)  1,80 2,00 1,60 2,00 -0,20 -11,11 0,00 0,00 

11 Часник (вітчиз.) 14,00 18,00 14,00 25,00 0,00 0,00 7,00 38,89 

  Зелень                 
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1 Петрушка (вітчиз.) 15,00 20,00 30,00 30,00 15,00 100,00 10,00 50,00 

2 Кріп (вітчиз.) 15,00 25,00 43,00 46,00 28,00 186,67 21,00 84,00 

  Фрукти                  

1 

Яблуко Ренет 

Симиренка (вітчиз.) 3,00 6,00 5,00 7,00 2,00 66,67 1,00 16,67 

2 Груша (вітчиз.) 10,00 17,00 16,00 20,00 6,00 60,00 3,00 17,65 

3 Слива (імпорт) 16,00 18,00 25,00 26,50 9,00 56,25 8,50 47,22 

4 Банан  (ящик) імпорт  310,00 330,00 290,00 295,00 -20,00 -6,45 -35,00 -10,61 

5 Мандарин імпорт 17,50 27,00 25,00 25,00 7,50 42,86 -2,00 -7,41 

6 Апельсин імпорт 18,50 21,00 18,00 20,00 -0,50 -2,70 -1,00 -4,76 

7 Лимон імпорт  21,00 25,00 19,00 21,00 -2,00 -9,52 -4,00 -16,00 

Джерело: складено автором на основі інформації з сайтів ОРСП “Шувар” [183] та ОРСП “Столичний”. 
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ДОДАТОК Ц 

 

Основні цілі функціонування ОРСП та критерії оцінки ефективності їх роботи  

 

Таблиця Ц.1  

Основні цілі функціонування ОРСП та критерії оцінки ефективності їх роботи  
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1. 

 

1.1. Виявлення (ідентифікація) 

достовірної ринкової ціни на 

сільськогосподарську продукцію 

вітчизняного виробництва 

1. 1.1. Загальний обсяг 

реалізації 

сільськогосподарської 

продукції 

вітчизняного 

виробництва  на 

торговельних 

майданчиках ОРСП 

Зростання 1.1. Питома вага реалізації 

сільськогосподарської 

продукції вітчизняного 

виробництва  на 

торговельних майданчиках 

ОРСП в загальних обсягах 

виробництва та в загальних 

обсягах споживання 

сільськогосподарської 

продукції на території 

країни 

Не менше 

3%, 

зростання 

1.2. Збільшення обсягів виробництва 

та споживання  вітчизняної 

сільськогосподарської продукції 

1.3. Підвищення ступеня 

достовірності виявлення 

справжньої ринкової ціни на 

вітчизняну сільськогосподарську 

продукцію шляхом проведення 

аукціонних торгів на ОРСП 

1.2. Загальна кількість 

укладених оптових 

угод купівлі-продажу 

сільськогосподарської 

продукції  

Зростання – – 
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вітчизняного 

виробництва на 

торговельних 

майданчиках ОРСП 

1.3. Номенклатура, 

(асортимент) 

вітчизняної 

сільськогосподарської 

продукції, яка 

реалізується на 

торговельних 

майданчиках ОРСП 

(кількість 

найменувань) 

Розширення 

обсягів та 

номенклатури  

продукції, 

(асортименту) 

– – 

1.4. Кількість оптових 

покупців на ОРСП 

Зростання – – 

1.5. Обсяги 

вітчизняної 

сільськогосподарської 

продукції, яка 

реалізована на ОРСП 

шляхом проведення 

аукціонних торгів 

 

Зростання 1.2  Питома вага  

вітчизняної  

сільськогосподарської 

продукції, ціна на яку 

виявляється 

(встановлюється) шляхом  

проведення аукціонних 

торгів на ОРСП  в 

загальних обсягах 

реалізованої  вітчизняної 

сільськогосподарської 

продукції на ОРСП 

Не менше 

40% 

2. 2.1. Зменшення рівня споживання 

населенням країни продукції 

конкуруючого імпорту 

 

2. 2.1. Обсяг реалізації 

продукції 

конкуруючого 

імпорту на 

торговельних 

майданчиках ОРСП 

Зменшення 2.1. Питома вага продукції 

конкуруючого імпорту яка,  

реалізована на 

торговельних майданчиках 

ОРСП в   загальних 

обсягах продукції, яка  

Менше 10 

%, 

Зменшення 
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реалізована на ОРСП (як 

імпортної, так і 

вітчизняної) 

2.2. Номенклатура 

(асортимент), 

продукції 

конкуруючого 

імпорту, яка 

реалізується на 

торговельних 

майданчиках ОРСП 

Зменшення 

номенклатури 

(асортименту) 

– – 

3 3.1. Розширення доступу дрібних, 

середніх виробників та їх  

кооперативних об’єднань до 

прозорих, цивілізованих каналів 

реалізації сільськогосподарської 

продукції 

3. 3.1. Кількість  

дрібних, середніх 

виробників та їх 

кооперативних 

об’єднань на 

торговельних 

майданчиках ОРСП 

Зростання 3.1. Питома вага   всіх 

дрібних, середніх 

виробників та їх  

кооперативних об’єднань 

на торговельних 

майданчиках ОРСП в 

загальній кількості 

виробників, які реалізують 

продукцію на 

торговельних майданчиках 

ОРСП 

Більше 

50%, 

Зростання 

3.2. Середня кількість 

звернень за 

послугами ОРСП 

дрібних,  середніх 

виробників та їх 

кооперативних 

об’єднань 

Зростання 3.2. Питома вага  середньої 

кількості звернень за 

послугами ОРСП дрібних, 

середніх виробників та їх 

кооперативних об’єднань, 

в     середній кількості 

звернень всіх виробників, 

які реалізують продукцію 

на торговельних 

майданчиках ОРСП 

Зростання 

3.3. Частота звернень 

за послугами ОРСП 

Зростання 3.3.Питома вага  середньої 

частоти звернень за 

Зростання 
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дрібних,  середніх 

виробників та їх 

кооперативних 

об’єднань 

послугами ОРСП дрібних, 

середніх виробників та їх 

кооперативних об’єднань, 

в     середній частоті 

звернень всіх виробників, 

які реалізують продукцію 

на торговельних 

майданчиках ОРСП 

4. 4.1. Сприяння розширенню доступу 

продукції вітчизняних дрібних, 

середніх виробників та їх 

кооперативних  об’єднань на  

зовнішні ринки шляхом 

формування оптових  партій 

вітчизняної 

сільськогосподарської продукції 

на ОРСП та виведення цих партій 

за сприяння ОРСП на зовнішні 

ринки 

4. 4.1. Обсяги 

вітчизняної 

сільськогосподарської  

продукції, яка 

сформована у партії  

на ОРСП та виведена 

на  зовнішні ринки 

 

Зростання 4.1. Питома вага   обсягів 

сільськогосподарської 

продукції, яка виведена на 

зовнішні ринки шляхом 

формування оптових 

партій на ОРСП, в 

загальних обсягах 

реалізованої продукції на 

ОРСП 

Не менше 

20 %, 

зростання 

Джерело: розроблено автором. 

** Мінімальний допустимий рівень відносного критерію та його допустима динаміка (нормативне значення) визначаються експертним шляхом  
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ДОДАТОК Ч 

 

Оцінка ефективності функціонування ОРСП 

 

Таблиця Ч.1  

Обсяги реалізації продукції на ОРСП в Україні (в т. ч. на  1 га та 1 м
2
 

площі) 

№  

Назва 

ОРСП 

Площа 

ОРСП 

загальна, 

га  

Площа 

забудови 

ОРСП, м
2
  

Обсяг 

реалізованої 

продукції, (т) 

Обсяг 

реалізованої  

продукції на 

один га, (т) 

Обсяг 

реалізованої 

продукції на 

1м
2
, (т) 

1 Шувар 20 35605,7 1270466,9 63523,35 35,68 

2 Столичний  157 40293 406702,1 2590,46 10,09 

3 Азовський 10 10000 2150 215,00 0,22 

4 Господар 35 20316 102431,9 2926,63 5,04 

 Всього – – 1781750,9 – – 
Джерело: розраховано автором. 

Таблиця Ч.2  

Кількість покупців на ОРСП в Україні (в т. ч. на  1 га та 1 м
2
 площі) 

№  

Назва 

ОРСП 

Площа 

ОРСП 

(загальна), 

га  

Площа 

забудови 

ОРСП, м
2
 

Кількість покупців 

(наростаючим 

підсумком з 

початку 

експлуатації), чол 

Кількість 

покупців на 

один га, 

осіб 

Кількість 

покупців  

на 1м
2
,
 

осіб 

1 Шувар 20 35605,7 3172549 158627,45 89,10 

2 Столичний  157 40293 2366361 15072,36 58,73 

3 Азовський 9,315 16911,6 58456 5845,60 3,46 
Джерело: розраховано автором. 

Таблиця Ч.3 

Кількість продавців на ОРСП в Україні (в т. ч. на  1 га та 1 м
2
 площі) 

№  

Назва 

ОРСП 

Площа 

ОРСП 

(загальна), 

га 

Площа 

забудови 

ОРСП, м
2
  

Кількість 

продавців 

(наростаючим 

підсумком з 

початку 

експлуатації), осіб 

Кількість 

продавців 

на один га 

(осіб) 

Кількість 

продавців 

на 1м
2
, 

(осіб) 

1 Шувар 20 35605,7 258703 12935,15 7,27 

2 Столичний  157 40293 86011 547,84 2,13 

3 Азовський 9,315 16911,6 9177 985,19 0,54 

4 Господар 35 20316 12483 356,66 0,61 

  Всього  –  – 366374 – – 
Джерело: розраховано автором. 
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ДОДАТОК  Ш 

Витрати на будівництво ОРСП в Україні 

Таблиця Ш.1 

Витрати на будівництво  ОРСП в Україні* 
 

№ ОРСП Область 

Організаційно-правова 

форма підприємства –

власника ОРСП 

Площа 

ОРСП,  

га 

Всього 

інвестовано в 

будівництво 

ОРСП,  млн 

грн. 

у т. ч. 

компенсовано 

за рахунок 

коштів 

державного 

бюджету,  млн 

грн. 

 

млн 

грн. 
% 

1 Столичний Київська 

ТОВ “Ринок 

сільськогосподарської 

продукції “Столичний”. 

157 320 108 33,75 

2 Господар Донецька 
ТОВ “Ясинуватський 

агросервіс” 
35 136 45,9 33,75 

3 Шувар Львівська 

ТОВ “Ринок 

сільськогосподарської 

продукції “Шувар” 

20 294 98 33,33 

4 Гектар Одеська 

ТОВ “Ринок 

сільськогосподарської 

продукції “Гектар” 

57 18 4,6 25,56 

5 Січовий Запорізька 
ТОВ “Агробізнес 

Запоріжжя”. 
36 13 0,3 2,31 

6 Азовський 
Донецька (м. 

Маріуполь) 

ТОВ  “Гранд Терра 

Інвест” 
9,315 240 27,6 11,50 

7 Шелен Рівненська 

ТОВ “Рівненський 

регіональний ринок 

сільськогосподарської 

продукції “Шелен” 

9 – – – 

8 
Херсонський 

оптовий ринок 
Херсонська 

ТОВ “Херсонський 

оптовий ринок” 
– – – – 

9 Лелека Харківська 

ТОВ “Ринок 

сільськогосподарської 

продукції “Лелека” 

60 – – – 

10 
Ринок 

Миколаївський 
Миколаївська 

ТОВ “Ринок 

Миколаївській” 
– – – – 

11 
Агропол-

Луганськ 
Луганська 

ТОВ “Агропол-

Луганськ” 
– – – – 

 Всього   – 1021 284,4 27,86 

Джерело: складено автором за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України  

(інформація станом на 10 квітня 2014 р.). 
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Таблиця Ш. 2  

  

Форми державного регулювання та шляхи їх реалізації у розбудові 

та функціонуванні ОРСП 

 

№ Форми Шляхи реалізації 

1 Нормативно-

правове 

забезпечення 

1. Розробка необхідних законодавчих актів, удосконалення та консолідація вже існуючих 

шляхом створення їх цілісної системи. 

2. Формування та затвердження генерального плану забудови країни оптовими ринками 

плодоовочевого типу та ринками живої худоби. 

3. Нормативне забезпечення державного регулювання тарифної політики ОРСП (як 

стаціонарних, так і постійних торгових місць). 

4. Розробка та впровадження підзаконних нормативних актів з регламентації повноважень 

місцевих органів виконавчої влади в частині регулювання та контролю діяльності ОРСП. 

5. Чітке розмежування повноважень щодо контролю та регулювання діяльності ОРСП між 

органами виконавчої влади всіх рівнів. 

6. Посилення контролю над цільовим використанням виділеної ОРСП фінансової допомоги з 

державного бюджету на розбудову шляхом розширення повноважень контролюючих органів.  

7. Удосконалення правил торгівлі на ОРСП. 

8. Введення законодавчої норми щодо обов’язкового обладнання спеціально облаштованих для 

проведення аукціонних торгів торговельних майданчиків на території всіх ОРСП, які отримали 

відповідний статус від Міністерства аграрної політики та продовольства України.   

9. Законодавче затвердження “захисних периметрів” навколо всіх ОРСП у країні та переліків 

сільськогосподарської продукції, яка підлягає реалізації виключно на торговельних 

майданчиках ОРСП, у межах території цих захисних периметрів.  

10.  Обмеження монопольного становища ОРСП на ринку (регулювання діяльності ринків як  

монополій) 
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2 Фінансово-еконо-

мічне забезпечення 

1. Регулювання тарифної політики  ОРСП. 

2. Участь у фінансуванні розбудови та підтримці функціонування за рахунок коштів 

державного бюджету (за умови набуття державою права власності  на частку в статутному 

капіталі ОРСП). 

3. Пільгове кредитування товариств – власників ОРСП: довгострокові позики за зниженою  

ставкою. 

4. Пільгове кредитування кооперативних об’єднань виробників сільськогосподарської 

продукції, які реалізують мінімум 40% виробленої продукції на торговельних майданчиках 

ОРСП.  

5. Створення сприятливих умов для залучення коштів міжнародних фінансових установ. 

6. Пільгове оподаткування ОРСП. 

7. Пільгове оподаткування оптових покупців, які закуповують не менше 35% 

сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва на ОРСП. 

8. Підтримка стійкого платоспроможного попиту населення. 

9. Регулювання тарифів на комунальні послуги, які сплачує ОРСП.  

10.  Безмитне ввезення спеціального обладнання та матеріалів, необхідних для розбудови 

ОРСП, наприклад, холодильного устаткування, вентиляційного обладнання (за умови, якщо 

таке обладнання не виробляється в Україні). 

11.  Відшкодування державою дрібним, середнім виробникам, кооперативам частини вартості 

пакування та фасування сільськогосподарської продукції у пакувальних цехах ОРСП. 

12.  Обладнання лабораторій з контролю над якістю продукції на ОРСП за кошти держави 

3 Інфраструктурне 

забезпечення 

1. Розвиток і розбудова під’їзних автошляхів, мереж електро- та водопостачання на територіях, 

які межують з територією ОРСП.  

2. Розбудова, відновлення та розвиток портів, аеропортів, залізничних  шляхів поблизу ОРСП 

4 Наукове та кадрове 

забезпечення 

1. Стимулювання наукових розробок у сфері розвитку та вдосконалення роботи ОРСП, 

аграрного маркетингу, інфраструктури аграрного ринку. 

2. Розширення доступу до інформації: створення на базі ОРСП (або разом з ОРСП) науково-
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експериментальних центрів з упровадження інноваційних технологій у сільському господарстві 

та у маркетингу сільськогосподарської продукції. 

3. Організація системи державної підготовки фахівців, яких потребують ОРСП 

5 Організаційне 

забезпечення  

1. Впровадження практики керуючих компаній в управлінні ОРСП.  

2. Сприяння застосуванню досвіду державно-приватного партнерства при розбудові ОРСП. 

3. Надання статусу “оптовий ринок сільськогосподарської продукції” на певний проміжок часу  

(ліцензування діяльності ОРСП). 

4. Сприяння участі оптових покупців та продавців в управлінні ринком. 

5. Підтримка розвитку кооперативного руху в країні та залучення кооперативів до складу 

засновників (акціонерів) ОРСП. 

6. Сприяння створенню на ОРСП наглядових рад і дисциплінарних комітетів з числа 

представників виробників, їх кооперативних об’єднань, оптових покупців тощо.    

7. Розширення повноважень органів виконавчої влади на місцях у питаннях регулювання 

діяльності ОРСП, у тому числі щодо проведення моніторингу її результатів. 

8. Запровадження представництва органів виконавчої влади на ОРСП: розміщення там 

представників департаменту Міністерства аграрної політики та продовольства України з метою 

моніторингу ринкової кон’юнктури, збирання, обробки, узагальнення, безкоштовного 

оприлюднення маркетингової інформації для виробників та споживачів усіх форм власності та 

організаційно-правових форм, а також з метою моніторингу результатів роботи самого ОРСП. 

9. Впровадження системи оцінки ефективності діяльності ОРСП на державному рівні.  

10. Сприяння виходу на зовнішні ринки оптових партій продукції, які формуються на ОРСП. 

11. Впровадження практики аукціонних торгів сільськогосподарською продукцією на ОРСП. 

12. Створення сприятливих умов та відповідного законодавчого поля для просування 

вітчизняної органічної продукції на торговельних майданчиках ОРСП та виведення такої 

продукції з допомогою ОРСП на зовнішні ринки 
Джерело: розроблено автором. 
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ДОДАТОК Щ 

Форми власності та форми управління ОРСП членів – Міжнародного 

союзу оптових ринків. 
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Рис. Щ.1  Форми власності оптових ринків  – членів  Міжнародного 

союзу оптових ринків. 

*Джерело [59]. 
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Рис. Щ.2  Управління оптовими ринками членів – Міжнародного союзу 

оптових ринків. 

*Джерело [59] 
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ДОДАТОК  Ю 

 

Принципи розміщення об’єктів Національної мережі  

 

 

 

Схеми розміщення  об’єктів Національної мережі на території України  

 

 

 

Джерело: побудовано автором.  

Рис. Ю.1  Схема розташування ОРСП плодоовочевого асортименту, оптових ринків живої худоби – терміналів, 

оптових ринків живої худоби обласного значення Національної мережі на території України 
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Джерело: побудовано автором. 

Рис. Ю.2 Схема розміщення на території України оптових ринків плодоовочевого асортименту Національної 

мережі 

Н 
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Джерело: побудовано автором. 

Рис. Ю.3 Схема розміщення  оптових ринків живої худоби-терміналів Національної мережі на території України 

н 

Н 
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Джерело: побудовано автором. 

Рис. Ю.4 Схема розміщення оптових ринків живої худоби-терміналів та дрібнооптових ринків живої худоби 

обласного значення Національної мережі на території України 

Н 
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Джерело: побудовано автором. 

Рис. Ю.5 Схема розташування об’єктів Національної мережі на території Херсонської області 
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Джерело: побудовано автором. 

Рис. Ю.6  Схема розташування оптових і роздрібних ринків Національної мережі на території області (на прикладі 

Київської області) 
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