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АНОТАЦІЯ 

Лозова Т.П. Теоретико-методичні засади логістичного розвитку ринку 

плодово-ягідної продукції України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 

Одеса, 2021. 

Дисертація присвячена розробці теоретичних, методичних та науково-

прикладних засад логістичного розвитку плодово-ягідного ринку України. На 

основі відтворювального підходу розвинуто понятійний апарат ринкової 

логістики, запропоновано авторське визначення категорії «логістичний розвиток 

ринку плодово-ягідної продукції», а саме: процес формування ефективного 

логістичного ланцюга ринку, трансформація його структури в напрямі розбудови 

(активізації) ланок переробки та зберігання продукції, що дають змогу 

забезпечити розширене відтворення товароруху в ринку та оптимізувати 

ланцюгову додану вартість. Визначено сутність, складові та властивості 

логістичного потенціалу в ринковому вимірі. 

Узагальнено класифікацію логістичного потенціалу за головними ознаками, 

визначено його властивості по відношенню до агропродовольчих ринків. 

Запропоновано видовий поділ логістичного потенціалу за ланками ринкового 

ланцюга. Другий напрям пов'язаний із виділенням у складі логістичного 

потенціалу ринку двох взаємопов’язаних складових – ресурсної та підвищення 

конкурентоспроможності, при цьому остання включає управлінську (ефективне 

використання ресурсів) та інституційну (формування сприятливого 

інституційного середовища для ринкової логістики) компоненти. На основі 

відтворювального підходу запропоновано авторське визначення категорії 

«логістичний потенціал агропродовольчого ринку», а саме: поєднання ресурсів, 

управлінських засобів і взаємодій між ними, що мають здатність до забезпечення 

постійно повторюваного обігу й перетворення товарно-матеріальних цінностей 

для оптимізації доданої вартості у ринкових ланцюгах.  
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У дослідженні доповнено класифікацію ринкових ланцюгів ознакою «ступінь 

логістичного розвитку», відповідно до якої виділено три типи ланцюгів: високо-, 

середньо- і низькорозвинений. На основі ланцюгового підходу визначено 

структурну будову українського ринку плодово-ягідної продукції, його тип 

(низько розвинений), встановлено базовий логістичний «розрив» товаропотоків 

між індивідуальним сектором аграрної ланки й прибутковою ланкою розподілу й 

реалізації продукції, доведено його негативний вплив на логістичний розвиток 

всього ринку. 

Автором обґрунтовано три групи принципів формування ефективних 

логістичних ланцюгів плодово-ягідного ринку, а саме: відтворювальна, 

регуляторна та сталого розвитку. Концептуальний базис методичного 

забезпечення логістичного розвитку агропродовольчих ринків сформовано на 

основі синтезу наукових підходів, пов’язаних між собою спільною 

відтворювальною основою. Обґрунтовано доцільність використання 

комплексного підходу до оцінки логістичних процесів ринків, який передбачає 

поєднання якісних і кількісних показників. 

У роботі розроблено методичні положення оцінки функціонування та 

розвитку ланцюгів плодово-ягідного ринку, які включають три етапи: 

(1) ідентифікація релевантного ринку; (2) оцінка функціонування та розвитку 

ринкових ланцюгів за допомогою трьох груп показників: відтворювальна, сталого 

розвитку, регуляторна, що поєднали сукупність ринково-логістичних індикаторів, 

зокрема, додану вартість і логістичні витрати, їх структуру, показники якості 

логістичного обслуговування та сталої логістики в ринковому вимірі; (3) якісний 

аналіз, узагальнення результатів оцінки. Запропоноване методичне забезпечення 

формує аналітичне підґрунтя для впровадження механізмів і заходів регулювання 

логістичного розвитку досліджуваного ринку. 

Обґрунтовано структурну будову логістичного ланцюга ринку ПЯП, яка 

складається з 5 базових ланок: постачання матеріальних ресурсів, виробництва 

плодово-ягідної продукції, складування, доробки продукції, ланок розподілу та 

реалізації продукції, утилізації відходів. Даний ринковий ланцюг відноситься до 
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нерозвиненого типу з причини низького рівня розвитку. Функціонуючі в Україні 

ланцюги плодово-ягідного ринку є неефективними з причини наявності декількох 

посередницьких ланок та відторгнення індивідуальних виробників, що 

виробляють більше 80 % продукції, від прибуткових ланок зберігання й збуту 

продукції. У структурі ринкового ланцюга виникає логістичний «розрив» 

товарно-фінансових потоків між індивідуальним сектором аграрної ланки і 

наступними ланками ланцюга, що обумовлює його неефективність та 

неспроможність забезпечити розширене відтворення товароруху в ринку. 

Подолання даного «розриву» має принципове значення для відтворювального та 

логістичного розвитку ринку плодово-ягідної продукції України. 

У дослідженні визначено логістичні особливості плодово-ягідного ринку, 

зокрема: швидкопсувний характер більшості видів продукції, особливі умови її 

транспортування, зберігання та реалізації, сезонність споживання, високі 

логістичні витрати ланки розподілу тощо. На підставі проведеного аналізу 

встановлено головні логістичні тенденції та проблеми розвитку плодово-ягідного 

ринку України, зокрема: (1) наявність посередницьких ланок у структурі ланцюга, 

через які реалізується близько 70 % продукції; (2) високий рівень післязбиральних 

втрат продукції у ланцюгах ринку; (3) обмежений доступ індивідуальних 

виробників до ланки розподілу й реалізації продукції. Визначено недоліки в 

інституційному забезпеченні вітчизняного ринку плодів та ягід. 

У роботі досліджено інституційне середовище логістичних ланцюгів ринку 

плодово-ягідної продукції в Україні, встановлено головні проблеми 

функціонування формальних і неформальних інститутів, державних і профільних 

інституцій, зокрема: (1) відсутність порядку та механізму надання земельних 

ділянок для будівництва оптових ринків сільськогосподарської продукції в 

регіонах; (2) у галузевій програмі розвитку садівництва України на період до 

2025 р. не визначено конкретні механізми взаємодії індивідуальних виробників і 

переробників плодово-ягідної продукції, наявні недоліки у системі страхування 

багаторічних насаджень (високі тарифи); (3) у Дорожній карті розвитку 

ягідництва України відсутні логістичні напрями розвитку ринку, які для нього є 
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пріоритетними; (4) у регіональних програмах розвитку АПК відсутнє 

фінансування будівництва фруктосховищ; (5) неузгодженість діяльності 

державних і профільних інституцій у сфері сприяння розвитку логістики ринку 

плодів та ягід. 

У дисертації обґрунтовано необхідність регулювання логістичного розвитку 

ринку плодово-ягідної продукції за двома стратегічними напрямами: 

стимулювання створення багатофункціональних кооперативів та державна 

підтримка розбудови мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції у 

регіонах. Автором розроблено структуру кооперативного логістичного ланцюга 

ринку із включенням багатофункціональних кооперативів і логістичного центру, а 

також структуру оптових ринків сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано 

комплекс заходів державного регулювання логістичного розвитку плодово-

ягідного ринку України. 

Структурну будову оптового ринку формують три взаємопов’язані складові, 

кожна з яких поєднує низку внутрішніх компонентів. Технічно-управлінська 

складова включає структурні технічні підрозділи оптового ринку, магазини 

фірмової роздрібної торгівлі і логістично-інформаційний центр. На відміну від 

існуючих моделей оптового ринку сільськогосподарської продукції, 

запропоновано створення на базі таких ринків мереж магазинів фірмової 

роздрібної торгівлі, максимально наближених до кінцевих споживачів, з метою їх 

стабільного забезпечення якісною вітчизняною плодово-ягідною продукцією 

протягом року за цінами, нижчими цін великих продовольчих мереж. Такий захід 

дозволить сформувати прямі економічні зв’язки між індивідуальними 

виробниками та їх кооперативами з кінцевими споживачами, що сприятиме більш 

справедливому розподілу доданої вартості у логістичному ланцюзі ринку 

плодово-ягідної продукції. 

У роботі визначено важливу роль оптових ринків у скороченні імпортних 

товаропотоків на ринку плодово-ягідної продукції шляхом формування та 

розвитку мережі фірмових магазинів роздрібної торгівлі, як альтернативи 

великим торговельним мережам. Автором обґрунтовано, що інтеграція оптових 
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ринків у структуру логістичних ланцюгів ринків плодово-ягідної продукції є 

важливим заходом на шляху реалізації виваженої політики імпортозаміщення 

товарів. За традиційним підходом політика імпортозаміщення передбачає заходи, 

спрямовані на зростання виробництва вітчизняних товарів поряд з обмеженням 

імпорту або оптимізацією його структури. На українському ринку плодово-ягідної 

продукції доцільно застосувати логістичний підхід до політики імпортозаміщення 

у вигляді системи заходів, орієнтованих на просування вітчизняної продукції 

індивідуальних виробників до кінцевого споживача на фоні оптимізації імпорту 

плодово-ягідної продукції. 

У роботі пошукувачем обґрунтовано, що головними інструментами 

державного регулювання логістичного розвитку плодово-ягідного ринку України 

мають бути компенсація вартості обладнання для переробних і 

багатофункціональних кооперативів, пільгові кредити для будівництва 

фруктосховищ, підтримка створення оптових ринків сільськогосподарської 

продукції на засадах державно-приватного партнерства, виділення земельних 

ділянок для їх будівництва, інформаційне та інституційне забезпечення процесів 

кооперації й інфраструктурної розбудови ринку, державна підтримка виробників 

продуктів переробки плодів і ягід (у формі субсидій і податкових пільг) для 

реалізації стратегії імпортозаміщення й освоєння зовнішніх ринків збуту 

продукції, постійний моніторинг обсягів і цін імпортної плодово-ягідної продукції 

у контексті забезпечення національної продовольчої безпеки. 

Ключові слова: ринок плодово-ягідної продукції, логістичний розвиток, 

логістичний потенціал, ринковий логістичний ланцюг, ланцюгова додана вартість, 

логістичні витрати, ланкова структура ринку, індивідуальні господарства, 

багатофункціональний кооператив, кооперативний ланцюг ринку. 

SUMMARY 

Lozova T. Theoretical and methodological bases of logistic development of the 

market of fruit and berry products of Ukraine. – On the right of manuscripts. 

The thesis for the degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 08.00.03 – 

Economics and Management of the National farmstead. – Institute of Market Problems 
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and Economic and Ecological Research of the National Academy of Sciences of 

Ukraine, Odessa, 2021.  

The thesis is devoted to the development of theoretical, methodological and 

scientific-applied bases of logistic development of the fruit and berry market of 

Ukraine. On the basis of the reproductive approach the conceptual apparatus of market 

logistics is developed, the author's definition of a category "logistic development of the 

market of fruit and berry production" is offered, namely: process of formation of an 

effective logistic chain of the market, transformation of its structure. allow to provide 

the expanded reproduction of the commodity movement in the market and to optimize 

chain added value. The essence, components and properties of logistics potential in the 

market dimension are determined.  

The classification of logistic potential according to the main features is 

generalized, its properties in relation to agri-food markets are defined. The species 

division of logistics potential by links of the market chain is proposed. The second 

direction is related to the allocation of two interrelated components in the logistics 

potential of the market - resource and competitiveness, the latter includes management 

(resource efficiency) and institutional (creating a favorable institutional environment for 

market logistics) components. Based on the reproductive approach, the author's 

definition of the category "logistical potential of the agri-food market" is proposed, 

namely: a combination of resources, management tools and interactions between them 

that have the ability to ensure constant turnover and conversion of inventory to optimize 

value added in market chains. 

The research supplemented the classification of market chains with the sign 

"degree of logistics development", according to which there are three types of chains: 

high-, medium- and low-developed. On the basis of the chain approach the structural 

structure of the Ukrainian market of fruit and berry products, its type (low developed) is 

defined, the basic logistic "gap" of commodity flows between individual sector of an 

agrarian link and a profitable link of distribution and realization of production is 

established, proved its negative impact on the logistics development of the entire 

market. 
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The author substantiates three groups of principles of formation of effective 

logistics chains of fruit and berry market, namely: reproductive, regulatory and 

sustainable development. The conceptual basis of methodological support for the 

logistical development of agri-food markets is formed on the basis of a synthesis of 

scientific approaches, interconnected by a common reproductive basis. The expediency 

of using a comprehensive approach to the evaluation of logistics processes of markets, 

which provides a combination of qualitative and quantitative indicators was justified.  

The work develops methodological provisions for assessing the functioning and 

development of fruit and berry market chains, which include three stages: (1) 

identification of the relevant market; (2) assessment of the functioning and development 

of market chains using three groups of indicators: reproductive, sustainable 

development, regulatory, combining a set of market and logistics indicators, in 

particular, value added and logistics costs, their structure, quality of logistics services 

and sustainable logistics in the market measurement; (3) qualitative analysis, 

generalization of evaluation results. The proposed methodological support forms an 

analytical basis for the implementation of mechanisms and measures to regulate the 

logistics development of the examined market.  

The structural structure of the logistics chain of the fruit and berry market is 

substantiated, which consists of 5 basic links: supply of material resources, production 

of fruit and berry products, warehousing, finishing of products, units of distribution and 

sale of products, waste disposal. This market chain belongs to the undeveloped type due 

to the low level of development. The fruit and berry market chains operating in Ukraine 

are inefficient due to the presence of several intermediary units and the rejection of 

individual producers, who produce more than 80 % of products, from profitable units of 

storage and marketing of products. In the structure of the market chain there is a 

logistical "gap" of commodity and financial flows between the individual sector of the 

agricultural sector and subsequent links in the chain, which causes its inefficiency and 

inability to provide expanded reproduction of goods in the market.  

The research identifies the logistical features of the fruit and berry market, in 

particular: perishable nature of most products, special conditions of its transportation, 
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storage and sale, seasonality of consumption, high logistics costs of the distribution unit, 

etc. Based on the analysis, the main logistics trends and problems of development of the 

fruit and berry market of Ukraine were identified, in particular: (1) the presence of 

intermediary links in the chain structure, through which about 70% of products are sold; 

(2) high level of post-harvest product losses in market chains; (3) limited access of 

individual producers to the link of distribution and sale of products. Deficiencies in the 

institutional support of the domestic market of fruits and berries have been identified. 

The institutional environment of logistics chains of the market of fruit and berry 

products in Ukraine is investigated in the work, the main problems of functioning of 

formal and informal institutes, state and profile institutions are established, in particular: 

(1) the lack of a procedure and mechanism for providing land for the construction of 

wholesale markets for agricultural products in the regions; (2) the sectoral program for 

the development of horticulture in Ukraine for the period up to 2025 does not define 

specific mechanisms of interaction between individual producers and processors of fruit 

and berry products, there are shortcomings in the system of insurance of perennial crops 

(high tariffs); (3) in the Roadmap of berry development of Ukraine there are no 

logistical directions of market development, which are a priority for it; (4) there is no 

funding for the construction of fruit storages in the regional agro-industrial development 

programs; (5) inconsistency of activities of state and profile institutions in the field of 

promoting the development of logistics of the fruit and berry market. 

The thesis substantiates the need to regulate the logistics development of the fruit 

and berry market in two strategic areas: stimulating the creation of multifunctional 

cooperatives and state support for the development of a network of wholesale markets 

for agricultural products in the regions. The author developed the structure of the 

cooperative logistics chain of the market with the inclusion of multifunctional 

cooperatives and the logistics center, as well as the structure of wholesale markets for 

agricultural products. The complex of measures of the state regulation of logistic 

development of the fruit and berry market of Ukraine is substantiated. 

The structural structure of the wholesale market is formed by three interconnected 

components, each of which combines a number of internal components. The technical 
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and managerial component includes structural technical divisions of the wholesale 

market, branded retail stores and a logistics and information center. In contrast to the 

existing models of the wholesale market of agricultural products, it is proposed to create 

on the basis of such markets chains of branded retail stores, as close as possible to end 

consumers, in order to provide them with quality domestic fruit and berry products at 

prices below large food chains. This measure will allow the formation of direct 

economic links between individual producers and their cooperatives with end users, 

which will contribute to a fairer distribution of value added in the logistics chain of the 

fruit and berry market. 

The work identifies the important role of wholesale markets in reducing import 

flows in the market of fruit and berry products by forming and developing a network of 

branded retail stores as an alternative to large retail chains. The author substantiates that 

the integration of wholesale markets into the structure of logistics chains of fruit and 

berry markets is an important step towards the implementation of a balanced policy of 

import substitution of goods. According to the traditional approach, the policy of import 

substitution provides for measures aimed at increasing the production of domestic 

goods, along with restricting imports or optimizing its structure. In the Ukrainian 

market of fruit and berry products, it is advisable to apply a logistical approach to 

import substitution policy in the form of a system of measures aimed at promoting 

domestic products of individual producers to the final consumer against the background 

of optimizing the import of fruit and berry products. 

The researcher substantiates that the main tools of state regulation of logistics 

development of the fruit and berry market of Ukraine should be compensation for 

equipment for processing and multifunctional cooperatives, soft loans for the 

construction of fruit storages, support for the creation of wholesale markets for 

agricultural products on a public-private basis, allocation of land for their construction, 

information and institutional support of cooperation and infrastructure development of 

the market, state support of producers of processed fruits and berries (in the form of 

subsidies and tax benefits) to implement the strategy of import substitution and 
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development of foreign markets, constant monitoring of volumes and prices imported 

fruit and berry products in the context of national food security. 

Key words: market of fruit and berry products, logistic development, logistic 

potential, market logistic chain, chain added value, logistic expenses, link market 

structure, individual farms, multifunctional cooperative, cooperative market chain. 

 

СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ 

Колективні монографії: 

1. Буркинський Б. В., Нікішина О. В., Лозова Т. П. та ін. Організаційно-

економічні механізми формування ефективної логістики товарних ринків: 

монографія / за ред. Б. В. Буркинського, О. В. Нікішиної. Одеса : ІПРЕЕД НАН 

України, 2021. 264 с. (особистий внесок здобувача: розроблено методичне 

забезпечення оцінки функціонування та розвитку ланцюгів товарних ринків, 

підрозділи 2.3, 2,4, с. 94-118). 

2. Лозова Т. П., Нікішина О. В. Роль оптових ринків 

сільськогосподарської продукції у розбудові ефективних логістичних ланцюгів 

плодово-ягідної продукції. Актуальні проблеми логістики та дистрибуції : 

монографія / за ред. О.М. Сумця. Київ: Студцентр, 2021. 200 с. (особистий внесок 

здобувача: визначено структурну будову ОРСП, економічні, соціальні, екологічні 

та логістичні ефекти від створення ОРСП, підрозділ 2.2, с. 63-73). 

3. Nikishyna Oksana, Lozova Tetiana. Stimulating the development of 

cooperative logistics of the agri-food market of Ukraine in the conditions of 

digitalization. Selected aspects of digital society development: monograph. Publishing 

House of University of Technology, Katowice, 2021. p. 226-236. (особистий внесок 

здобувача: обґрунтовано механізми і заходи стимулювання розвитку 

кооперативних агропродовольчих ланцюгів в умовах цифровізації, підрозділ 3.7). 

4. Буркинський Б. В., Нікішина О. В., Лозова Т. П. та ін. Пріоритети та 

механізми сталого відтворювального розвитку стратегічних агропродовольчих 

ринків України (розділ 2). Домінанти сталого розвитку регіонів України: 



 12 
монографія / за наук. ред. Буркинського Б. В. Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2020. 

620 с. (особистий внесок здобувача: визначено тенденції логістичного розвитку 

Причорноморського регіону, підрозділ 2.5., с. 216-232). 

5. Буркинський Б. В., Нікішина О. В., Лозова Т. П. та ін. Інтеграційні 

механізми розвитку товарних ринків : монографія / за ред. Б. В. Буркинського. 

Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2019. 387 с. (особистий внесок здобувача: 

визначено тенденції та проблеми товароруху плодоовочевої продукції в Україні, 

напрями вдосконалення інституційної бази інтеграційного розвитку ринку ПЯП, 

підрозділи 5.1, 5.2, 8.3. с. 216-228, 364-372). 

6. Oksana Nikishyna, Tetiana Lozova. Methodological bases of innovative 

logistics of the commodity market. Information and Innovation Technologies in 

Economics and Administration: monograph. Katowice School of Technology, 2019. 

p. 142-154. (особистий внесок здобувача: обґрунтовано методичний базис 

ринкової логістики на інноваційній основі, підрозділ 2.6). 

7. Буркинський Б. В., Лисюк В. М., Лозова Т. П. та ін. Логістика товарного 

ринку: монографія / за ред. Б. В. Буркинського, В. М. Лисюка. Одеса: ІПРЕЕД 

НАН України, 2018. 244 с. (особистий внесок здобувача: обґрунтовано 

відтворювальний принцип формування ринкової логістики, особливості системи 

управління ринковою логістикою, розділи 2, 4, с. 62-109, 143-191). 

Статті у наукових фахових виданнях України 

8. Лисюк В. М., Лозова Т. П. Проблеми та принципи управління 

логістикою ринку. Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса : ІПРЕЕД НАН 

України, 2018. Вип. 67. с. 152-162. (особистий внесок здобувача: побудовано 

структурну модель системи управління логістикою ринку). 

Статті у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз 

9. Nikishyna Oksana, Lozova Tetiana. Formation of effective cooperative 

value chains on agricultural food markets of Ukraine. Економічні інновації: зб. наук. 

праць. Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2021. Вип. 78. С. 152-161. (особистий 

внесок здобувача: визначено передумови створення багатофункціональних 

обслуговуючих кооперативів на агропродовольчих ринках України). (Включено до 



 13 
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, DOAJ, ERIH PLUS, Google 

Scholar). 

10. Лозова Т. П. Інституційні механізми регулювання розвитку логістики 

плодово-ягідного ринку України. Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса : 

ІПРЕЕД НАН України, 2020. Вип. 75. С. 49-60. (Включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus, ERIH PLUS, Google Scholar). 

11. Tarakanov N., Lozova T., Uzun I. Integrated approach to the use of 

logistics and marketing in the system of commodity markets, Economics. Ecology. 

Socium, Vol. 4, No.3, 2020. с. 12-23 (особистий внесок здобувача: досліджено 

використання інтегрованої моделі логістичного маркетингу з урахуванням типів 

товарних ринків). (Включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus, ERIH PLUS, DOAJ, Google Scholar). 

12. Лозова Т. П., Седікова І. О., Бойко О. В. Формування ринку фруктів 

та овочів в умовах його інноваційного розвитку. Вісник Національного 

університету водного господарства та природокористування. Серія «Економічні 

науки». 2020. №4(92). С. 167-176. (особистий внесок здобувача: наведено 

класифікацію інноваційних проектів, проаналізовано досягнення у виробництві та 

зберіганні плодово-овочевого ринку України). (Включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus).  

13. Лозова Т. П. Логістичний потенціал товарного ринку: природа та 

властивості. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. №2. С. 168-

172. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).  

14. Лозова Т. П. Тенденції та проблеми логістичного розвитку ринку 

плодово-ягідної продукції України. Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса: 

ІПРЕЕД НАН України, 2019. Вип. 71. С. 70-82. (Включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus, ERIH PLUS, Google Scholar).  

Статті у виданнях країн Європейського Союзу 

15. Нікішина О. В., Лозова Т. П., Тараканов М. Л. Формування й 

регулювання ефективних логістичних ланцюгів плодово-ягідного ринку України. 

Evropský časopis ekonomiky a managementu (Європейський журнал економіки та 



 14 
менеджменту, Чехія), 2020. Issue 4. Volume 6. pp. 67-76 (особистий внесок 

здобувача: обґрунтовано структуру кооперативного ланцюга ринку ПЯП 

України, напрями і заходи їх державної підтримки). (Включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus). 

16. Нікішина О. В., Андрєєва Н. М., Лозова Т. П. Оцінка показників 

відповідального споживання й виробництва в Україні у контексті «зеленої» 

логістики. Evropský časopis ekonomiky a managementu (Європейський журнал 

економіки та менеджменту, Чехія). Issue 1. Volume 5. Praha, 2019. Pp. 278-287 

(особистий внесок здобувача: обґрунтовано структуру «зеленого» логістичного 

ланцюга ринку плодово-овочевої продукції в Україні).  

Тези доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій: 

17. Лозова Т. П. Інноваційний розвиток ринку фруктів: сучасність та 

перспективи. Стратегічне управління та інноваційний розвиток: матер. III міжнар. 

наук.-практ. конф. (Харків, 19-23 квітня 2021 р.). Харків: ХНТУСГ, 2021. С. 158-

161.  

18. Лозова Т. П. Ринок плодів та ягід Причорноморського регіону: 

тенденції розвитку та логістичні проблеми. Актуальні проблеми управління 

соціально-економічними системами: зб. мат. VI Міжн. наук.-практ. інтернет-

конф. (Луцьк, 11 грудня 2020 р.). Луцьк. 2020. С. 53-56.  

19. Лозова Т. П. Іноземний досвід державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників. Актуальні питання сучасної 

економічної науки: зб. мат. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченій 100-річчю 

заснування Полтавського державного аграрного університету (Полтава, 8 груд. 

2020 р.). Полтава: ПДАУ, 2020. С. 94-97.  

20. Лозова Т. П. Регіональний вимір логістичного розвитку плодово-

ягідного ринку України. Paradigmatic view on the concept of world science: 

Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International 

Scientific and Practical Conference (Vol. 1). (Toronto, August 21, 2020). Pp. 43-47. 

Toronto, Canada: European Scientific Platform. DOI 10.36074/21.08.2020.v1.17. 



 15 
21. Лозова Т. П. Державна підтримка українського ринку плодово-ягідної 

продукції. Світ економічної науки: мат. міжн. наук.-практ. інтернет-конф., вип. 24 

(Тернопіль, 25 червня 2020 р.). Тернопіль, 2020. С. 6-12. 

22. Лозова Т. П. Інституційне середовище розвитку логістики плодово-

ягідного ринку України. SCIENCE – THE FUTURE OF THE WORLD: тези доп. 

V міжн. інтернет – конф. (Прага, 23 – 24, June 2020). Прага, 2020. Pр. 75-81. 

23. Lozova T. P. The satisfaction of logistic potential in market quantity: XX 

III International scientific conference «OUR CONTRIBUTION TO THE FUTURE» 

(New York, 9 Feb. 2019). New York, USA, Рр. 7-14. 

24. Лозова Т. П., Нікішина О. В. Управління логістичним потенціалом 

суб’єктів ринку плодово-ягідної продукції. Управління ресурсним потенціалом 

господарюючих суб’єктів в умовах глобальних економічних трансформацій: зб. 

тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 19 червня 2019 р.). Харків-

Пшеворськ: ХАІ, 2019. C. 38-41. (особистий внесок здобувача: визначено 

сутність та властивості логістичного потенціалу агропродовольчого ринку). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 16 
ЗМІСТ 

 

АНОТАЦІЯ 2 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 18 

ВСТУП 19 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ТА РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ 28 

1.1. Теоретичні засади формування логістичних ланцюгів вітчизняного 

ринку плодово-ягідної продукції 28 

1.2. Методологічний підхід до оцінки ефективності логістичних ланцюгів 

агропродовольчих ринків 43 

1.3. Методичні положення оцінки ефективності функціонування 

логістичних ланцюгів плодово-ягідного ринку України 59 

Висновки до розділу 1 76 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЛОГІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПЛОДОВО-

ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ 79 

2.1. Ідентифікація релевантного ринку плодово-ягідної продукції 79 

2.2. 

 

Сучасні тенденції та логістичні проблеми розвитку українського 

ринку плодово-ягідної продукції 94 

2.3. 

 

Інституційне середовище функціонування ринку плодово-ягідної 

продукції в логістичному вимірі 106 

Висновки до розділу 2 125 

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЛОГІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ ПЛОДОВО-ЯГІДНОГО РИНКУ 128 

3.1. 

 

Механізми стимулювання формування ефективних кооперативних 

логістичних ланцюгів ринку плодово-ягідної продукції в Україні  128 

3.2. 

 

Роль оптового ринку сільськогосподарської продукції у розбудові 

ефективних ринкових ланцюгів плодово-ягідної продукції та 142 



 17 
інструменти їх стимулювання в українських реаліях 

3.3. 

 

Перспективні напрями розвитку ринку внутрішньої та зовнішньої 

логістики плодово-ягідної продукції в сучасних умовах 163 

Висновки до розділу 3 176 

ВИСНОВОК 179 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 183 

ДОДАТКИ 207 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ПЯП – плодово-ягідна продукція; 

ЛЛТР – логістичні ланцюги товарних ринків; 

ЦСР – Цілі сталого розвитку; 

ЯЛО – якість логістичного обслуговування; 

ЛД – логістична діяльність;  

ЛВ – логістичні витрати;  

ДВ – додана вартість; 

СГП – сільськогосподарські підприємства; 

ОРСП – оптовий ринок сільськогосподарської продукції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 
ВСТУП 

 
Актуальність теми. В умовах економічної нестабільності першочерговим 

завданням держави постає забезпечення ефективного функціонування 

стратегічних товарних ринків для нарощування доданої вартості, яка є головним 

ресурсом відтворювального розвитку національної економіки, та забезпечення 

продовольчої та економічної безпеки держави. Український ринок плодово-

ягідної продукції (далі – ПЯП) має потужний природно-ресурсний, виробничий, 

трудовий та інноваційний потенціал для відтворювального розвитку, який 

залишається нереалізованим. Характерною особливістю даного ринку є 

логістична природа його відтворювального розвитку, тобто невирішені логістичні 

проблеми, системні логістичні «розриви», що поглиблюються та продукують 

низку структурних і цінових дисбалансів, чинять глибинний деструктивний вплив 

на розвиток всього ринку.  

Ланцюговий підхід до дослідження ринку ПЯП дозволяє ідентифікувати 

базові логістичні «розриви» та оцінити пропорції перерозподілу доданої вартості 

між ланками ринкового ланцюга. Практика свідчить, що існуючі логістичні 

ланцюги ринку ПЯП є неефективними з позиції реалізації економічних інтересів 

дрібних виробників, держави та споживачів. Відтак, постає необхідність у 

перебудові діючих або формуванні нових ринкових ланцюгів на засадах 

паритетних взаємодій їх учасників та активної участі держави у формуванні 

відтворювальної логістики агропродовольчих ринків. 

В основу дисертаційної роботи покладено наукові здобутки вітчизняних та 

іноземних учених, які досліджували теоретичні та прикладні аспекти формування 

й регулювання логістичних систем, зокрема, А. Бутрін, К Бехтель, Й. Вітковскі, 

О. Гірна, Л. Гурч, Д. Уотерс, Д. Кочубей, М. Кристофер, Є. Крикавський, 

Р. Ларіна, С. Лиса, А. Наволокіна, М. Окландер, С. Осипенко, Ю. Пономарьова, 

Г.Руденко, О. Сумець, Н. Чорнописька, та ін. науковці. Теоретичні, методичні та 

прикладні засади розвитку та регулювання товарних ринків, у т.ч. 

агропродовольчих, викладені у працях таких вчених: Б. Буркинський, О. Бородіна, 
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О. Величко, Л. Галат, В. Геєць, Дж. Кейнс, Ф. Котлер, І. Колокольчикова, 

В. Лисюк, О. Нікішина, О. Новосьолов, Т. Осташко, М. Портер, І. Сало, 

М. Тараканов, В. Точилін, Н. Чухрай та інші. 

Віддаючи належне науковому здобутку попередніх досліджень товарних 

ринків, необхідно визнати, що існує необхідність їх продовження у таких 

напрямках: розробка теоретико-методичних засад логістичного розвитку 

агропродовольчих ринків, обґрунтування теоретичних положень формування 

ефективних логістичних ланцюгів ринку ПЯП на основі відтворювального підходу, 

удосконалення методичного забезпечення оцінки функціонування та розвитку 

логістичних ланцюгів плодово-ягідного ринку, науково-прикладних засад 

формування й регулювання кооперативних ланцюгів ринку ПЯП, розробці 

механізмів та інструментів логістичного розвитку ринку ПЯП. Все це обумовило 

актуальність обраної теми дисертації, її наукове та практичне значення. 

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

дисертаційної роботи відповідає основним науковим напрямам фундаментальних 

досліджень щодо функціонування та розвитку товарних ринків, в тому числі 

плодово-ягідного. Дисертацію виконано згідно планів науково-дослідних робіт 

відділу ринкових механізмів і структур Інституту проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України: «Інтеграційні механізми розвитку 

товарних ринків в Україні: теорія та інституційне забезпечення» (2016-2018 рр., 

номер державної реєстрації 0116U000412), де автором досліджено інтеграційні 

процеси на державному ринку ПЯП, розроблено систему заходів щодо 

вдосконалення інститутів та інституцій даного ринку; «Формування ефективної 

логістики товарних ринків» (2019-2021 рр., номер державної 

реєстрації 0119U000227) – безпосередня участь автора полягає в оцінці 

логістичних тенденцій і проблем розвитку плодово-ягідного ринку в державному 

та регіональному вимірі, розробці методичних засад оцінки функціонування та 

розвитку логістичних ланцюгів ринку ПЯП, механізмів та інструментів 

логістичного розвитку даного ринку. 
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Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методичних засад і науково-прикладних положень щодо логістичного 

розвитку ринку ПЯП України. 

Для досягнення мети поставлено і вирішено такі завдання: 

–  сформувати понятійно-категоріальний апарат досліджень логістики 

агропродовольчого ринку, у т.ч. ПЯП; 

–  розробити теоретичне підґрунтя формування логістичних ланцюгів 

агропродовольчих ринків; 

–  обґрунтувати методичні засади логістичного розвитку агропродовольчих 

ринків, запропонувати принципи формування ефективних ринкових ланцюгів; 

– розробити методичні положення оцінки функціонування та розвитку 

логістичних ланцюгів ринку ПЯП; 

– здійснити аналіз логістичних тенденцій і проблем розвитку українського 

ринку ПЯП, визначити логістичні «розриви», передумови і стратегічні напрями 

логістичного розвитку досліджуваного ринку; 

–  обґрунтувати науково-прикладні положення щодо формування й 

регулювання кооперативних ланцюгів ринку ПЯП; 

–  визначити структурну будову оптового ринку сільськогосподарської 

продукції (далі – ОРСП), функції його складових та їх роль у логістичному 

розвитку ринку ПЯП; 

–  розробити наукове підґрунтя механізмів і заходів регулювання 

логістичного розвитку українського ринку ПЯП. 

Об’єктом дослідження є процес логістичного розвитку ринку плодово-

ягідної продукції. 

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та прикладні засади щодо 

функціонування та логістичного розвитку ринку ПЯП України. 

Методи дослідження. Методологія дослідження побудована на засадах 

теорій товарних ринків, відтворення ресурсів, державного регулювання, концепції 

сталого розвитку. Для вирішення поставлених у роботі завдань використано 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: діалектичний та абстрактно-
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логічний – для узагальнення теоретичних основ функціонування та розвитку 

логістичних ланцюгів агропродовольчих ринків, у т.ч. ПЯП, формулювання 

понять та економічних категорій; класифікаційно-аналітичний – при дослідженні 

видів ринкових ланцюгів і логістичних потенціалів; економіко-статистичного 

аналізу – для визначення стану, динаміки, структури показників, що визначають 

тенденції логістичного розвитку ринку ПЯП у державному та регіональному 

вимірі; методи синтезу й групувань – в ході розробки системи ринково-

логістичних показників для оцінки функціонування та розвитку логістичних 

ланцюгів ринку ПЯП; графічні методи – для визначення структури ринкових 

ланцюгів, проведення аналізу стану логістичного розвитку складових ланок; 

логічний – для побудови структури дослідження. 

Інформаційну базу дослідження склали: наукові праці вітчизняних та 

іноземних учених; аналітичні матеріали періодичних видань; статистичні дані 

Державної служби статистики України, Головних управлінь статистики в 

Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, міжнародних об’єднань; 

матеріали профільних інституцій; законодавчі акти Верховної Ради України, 

постанови Кабінету Міністрів України, укази Президента України, нормативно-

правові акти іноземних держав; зібрані і опрацьовані автором первинні 

статистичні матеріали і власні розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці теоретичних 

положень і науково-методичних підходів щодо логістичного розвитку ринку ПЯП 

України. Основні положення наукової новизни, які виносяться на захист, 

полягають у такому: 

Удосконалено: 

− теоретичне підґрунтя формування логістичних ланцюгів агропродовольчих 

ринків, відмінністю якого є: (1) розширена класифікація ринкових ланцюгів на 

основі відтворювального підходу, доповнена ознакою «ступінь логістичного 

розвитку»; (2) ланцюговий підхід до дослідження структурної будови ринку ПЯП, 

множини прямих і зворотних зв’язків між їх елементами (ланками), напрямів руху 

товарно-фінансово-інформаційних потоків, що дозволяє встановити їх «розриви» 
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в матеріалопровідній системі ринку; (3) уточнена класифікація та властивості 

логістичного потенціалу у ринковому вимірі; 

− методичні засади логістичного розвитку агропродовольчих ринків, які на 

відміну від інших, включають: (1) три групи принципів формування ефективних 

логістичних ланцюгів ринку – відтворювальна, регуляторна та сталого розвитку; 

(2) концептуальний базис на основі синтезу наукових підходів, пов’язаних між 

собою спільною відтворювальною основою; (3) комплексний підхід до оцінки 

логістичних процесів агропродовольчого ринку, зорієнтований на поєднання 

якісних і кількісних показників, збалансованість яких забезпечує 

конкурентоспроможність ринкових ланцюгів; 

− методичні положення оцінки функціонування та розвитку логістичних 

ланцюгів ринку ПЯП, які на відміну від інших, а) передбачають ідентифікацію 

релевантного ринку за товарними, територіальними та часовими межами, оцінку 

структури, суб’єктів та ємності ринку; б) розширену процедуру оцінки за трьома 

групами показників, що корелюють із принципами формування ефективних 

ринкових ланцюгів; в) множину ринково-логістичних індикаторів, зокрема, 

ланкову і ланцюгову додану вартість і логістичні витрати, їх структуру в 

ресурсному та ланковому вимірі, показники сталої логістики та якості 

логістичного обслуговування, що формує аналітичне підґрунтя для впровадження 

механізмів і заходів регулювання логістичного розвитку ринку ПЯП; 

− науково-прикладні положення щодо формування й регулювання 

ефективних логістичних ланцюгів ринку ПЯП на основі розбудови кооперативних 

ланцюгів із включенням багатофункціональних кооперативів і логістичного 

центру (в формі ОРСП), що дозволяє забезпечити об’єктивізацію міжланкового 

перерозподілу доданої вартості, становлення паритетних зв’язків взаємодії між 

дрібними виробниками й оптовими покупцями, формування завершеного ланцюга 

товароруху продукції індивідуальних товаровиробників, логістичний розвиток 

вітчизняного ринку ПЯП. 
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Дістало подальший розвиток: 

− понятійний апарат досліджень ринкової логістики на основі уточнення 

категорій «логістичний розвиток ринку ПЯП», «логістичний потенціал ринку», 

«логістичний ланцюг агропродовольчого ринку», відмінною рисою якого є 

відтворювальний підхід із цільовою орієнтацією на розширене відтворення 

товароруху в ринку та оптимізацію ланцюгової доданої вартості; 

− теоретичне обґрунтування передумов і стратегічних напрямів логістичного 

розвитку вітчизняного ринку ПЯП на підставі результатів аналізу його 

логістичних особливостей, тенденцій і проблем розвитку, що дозволило довести 

твердження про пріоритетний вплив логістики на відтворювальний розвиток 

даного ринку та встановити базовий логістичний «розрив» між індивідуальним 

сектором аграрної ланки й прибутковою ланкою розподілу й реалізації продукції, 

логістичну відторгненість індивідуальних товаровиробників, передусім, 

особистих селянських господарств; 

− наукове підґрунтя розробки положень, механізмів і заходів регулювання 

логістичного розвитку українського ринку ПЯП шляхом їх цільової орієнтації на 

оптимізацію ланцюгової доданої вартості, скорочення кількості посередницьких 

ланок у ланцюгу, системно-комплементарного впровадження заходів підтримки 

становлення й розвитку багатофункціональних кооперативів і поетапної 

розбудови ланки розподілу й реалізації продукції; 

− обґрунтування структурної будови ОРСП, яка на відміну від існуючих 

моделей, включила магазини фірмової роздрібної торгівлі, представництва різних 

стейкхолдерів та логістично-інформаційний центр. Наголошено на важливій ролі 

такого центру в реалізації політики імпортозаміщення на ринку ПЯП України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці методично 

завершених рекомендацій щодо оцінки функціонування та розвитку логістичних 

ланцюгів ринку ПЯП, вдосконалення механізмів регулювання логістичного 

розвитку плодово-ягідного ринку України, які можуть бути використані 

державними та регіональними органами влади в ході формування 

агропродовольчої політики, а також суб’єктами господарювання в ході 
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діагностики ринкового середовища. Рекомендації використано Управлінням 

аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації в ході 

обґрунтування напрямів і інструментів реалізації інтеграційної політики, 

розробки програм розвитку стратегічних аграрних і продовольчих ринків регіону 

(акт № 79/02/81 від 25.01.2018 р.).  

Методичні положення і рекомендації щодо оцінки функціонування та 

розвитку логістичних ланцюгів ринку ПЯП впроваджено у діяльність 

підприємств, зокрема: ТОВ «Рєсенс» − у ході проведення стратегічного аналізу 

логістичної системи південного регіону та держави в цілому, розробки механізму 

управління логістичними витратами для підвищення конкурентоспроможності 

підприємства (акт впровадження № 7 від 11.04.2018 р.); ТОВ «Колумбус 

Інтернейшнл» − у ході розробки логістичної стратегії та аналізу логістичних 

ланцюгів різних рівнів, в ході планування, організації та контролю процесу 

постачання для підвищення логістичної ефективності підприємства в умовах 

ринку (акт впровадження № 16 від 02.05.2018 р.); ТОВ «Велес-агро-ЛТД» − у ході 

діагностики логістичної діяльності, обґрунтування основних напрямів підвищення 

конкурентоспроможності підприємства за рахунок активізації логістичних та 

інноваційних процесів та ефективного управління логістичною системою (акт 

впровадження №8 від 25.11.2020 р.). 

Окремі положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному 

процесі ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» під час 

викладання дисципліни «Логістика» (акт №81 від 09.07.2021 р.), а також ПП 

«Інститут професійних технологій» при викладанні таких дисциплін: 

«Логістика», «Маркетинг-мікс» та «Менеджмент» для слухачів курсів 

«Логістика» і «Організація та управління комерційним підприємством» (акт 

№1/01/21-1 від 01.07.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним науковим 

дослідженням, виконаним самостійно. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, які виносяться на захист, одержано автором особисто. З 

опублікованих у співавторстві наукових праць у дисертації використано лише ті 
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ідеї та результати, які є науковим доробком автора. Особистий внесок здобувача у 

роботах, виконаних у співавторстві, зазначено у списку опублікованих праць. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, результати і 

висновки дисертаційної роботи обговорювались на 10 конференціях, зокрема на: 

IV міжнародній науково-практичній конференції «Підприємництво і торгівля: 

тенденції розвитку» (м. Одеса, 20-21 травня 2021 р.), ІІІ міжнародній науково-

практичній конференції «Стратегічне управління та інноваційний розвиток» 

(м. Харків, 19-23 квітня 2021 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Ринкові технології та бізнес аналітика» (м. Харків, 5-9 квітня 2021 р.), VI 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми 

управління соціально-економічними системами» (м. Луцьк, 11 грудня 2020 р.), 

ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної 

економічної науки» (м. Полтава, 8 грудня 2020 р.), International Scientific and 

Practical Conference «Paradigmatic view on the concept of world science» (Toronto, 

August 21, 2020), міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Світ 

економічної науки» (м.Тернопіль, 25 червня 2020 р.), V міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «SCIENCE – THE FUTURE OF THE WORLD» 

 (Prague, 23 -24, June 2020), XXIII International scientific conference «OUR 

CONTRIBUTION TO THE FUTURE» (New York, 9 Feb. 2019), міжнародній 

науково-практичній конференції «Управління ресурсним потенціалом 

господарюючих суб’єктів в умовах глобальних економічних трансформацій 

(Харків-Пшеворськ, 2019). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 

33 наукових працях, з яких: 7 колективних монографій, 7 статей у наукових 

фахових виданнях України (з них 2 – у наукових журналах, 5 – у збірниках 

наукових праць, у тому числі 6 – у виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз), 2 – у виданнях країн Європейського Союзу, 

10 тез доповідей у матеріалах конференцій, 7 – в інших виданнях. Загальний обсяг 

публікацій складає 23,48 друк. арк., з яких особисто автору належить 15,53 друк. 

арк. 
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Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з анотацій, вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 255 сторінок. Робота містить 41 таблицю і 43 рисунки, з яких 

20 займають усю площу сторінки, 15 додатків на 47 сторінках. Список 

використаних джерел налічує 237 найменувань на 24 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ФУНКЦІОНУВАННЯ Й 

РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ 

 

1.1. Теоретичні засади формування логістичних ланцюгів вітчизняного 

ринку плодово-ягідної продукції 

 

В ринкових умовах суб’єкти господарювання прагнуть до максимізації 

доходів та нарощування доданої вартості шляхом зменшення витрат, у т.ч. 

логістичних, які займають вагому частку в собівартості товару та мають стійку 

тенденцію до зростання. Формування та реалізація логістичного потенціалу на 

мікро- та макрорівні є актуальним завданням як для окремих суб’єктів 

господарювання, так і держави в цілому. Правильне визначення внутрішнього 

змісту, сутності та природи логістичного потенціалу служить першим щаблем для 

розробки механізмів формування ефективної логістики товарних ринків, 

формування державної політики в ринковому вимірі, обґрунтування комплексу 

методів та інструментів регулювання процесів товароруху між секторами 

товарних ринків. 

У сучасних умовах особливої актуальності та значимості набувають аграрні 

ринки із нереалізованим ресурсним і логістичним потенціалом відтворювального 

розвитку, у тому числі ринок плодово-ягідної продукції. Специфіка 

функціонування ринку ПЯП визначається параметрами товару, особливостями 

ціноутворення, споживання, відтворення, формуванням попиту та пропозиції.  

Логістичний ланцюг товарного ринку (далі – ЛЛТР) − лінійно впорядкована 

(оптимізована) сукупність ланок з переміщення матеріальних і пов’язаних з ними 

фінансових та інформаційних потоків на шляху від первинного джерела сировини 

до кінцевого споживача готової продукції й переробки відходів, яка забезпечує 

розширене відтворення товароруху в ринку. 

Враховуючи відтворювальну природу й мету логістичного ланцюга 

товарного ринку, дану категорію можна визначити як «оптимізовану сукупність 
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ланок з переміщення матеріальних і пов’язаних з ними фінансових та 

інформаційних потоків на шляху від первинного джерела сировини до кінцевого 

споживача готової продукції й переробки відходів, яка забезпечує розширене 

відтворення товароруху в ринку» [1]. «Розширене відтворення товароруху – це 

прискорення ринкового переміщення товару (від початкової до кінцевої ланки 

логістичного ланцюга товарного ринку) у зростаючих обсягах за рахунок 

узгодження параметрів наскрізного матеріального потоку між ланками ринкового 

логістичного ланцюга та нарощування його загальної доданої вартості. Головним 

критерієм розширеного відтворення товароруху є оптимізація створюваної в 

ЛЛТР ринкової доданої вартості» [1]. 

В сучасних умовах господарювання особливої актуальності набирають 

принципи управління, організації та оптимізації виробництва, які поєднуються в 

загальному понятті «логістика» [2]. Так як логістика досить молода наука, 

понятійно-категоріальний апарат постійно розвивається, наповнюючи визначення 

та поняття новим змістом. 

На даний час не існує єдиного визначення логістики. Автори трактують 

поняття «логістика» з різних сторін: математичної, економічної, складської, 

маркетингової та інших. Погляди та визначення поняття «логістика» 

систематизовано у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Контент-аналіз поняття «логістика»* 
Автор Визначення 

А.Н. Родніков 
Логістика: 

Термінологічний 
словник 

Наука про планування, контроль і управління 
транспортуванням, складуванням та ін. матеріальними і 
нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі 
доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, 
внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і 
напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача 
відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачі, 
зберігання і обробки відповідної інформації [3]. 

Є. Крикавський 
Наука про оптимальне управління матеріальними, 

інформаційними та фінансовими потоками в економічних 
адаптивних системах з синергічними зв’язками [4]. 

А.М. Гаджинський 

Планування, організація і контроль всіх видів діяльності з 
переміщення та складування, які забезпечують проходження 
матеріального і пов'язаного з ним інформаційного потоків від 
пункту закупівлі сировини до пункту кінцевого споживання [5]. 
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Продовження табл. 1.1 

Л.Б. Гурч 

Нова ідеологія оптимізації управління й планування 
матеріальних та пов’язаних з ними інформаційних і фінансових 
потоків на основі системного підходу та економічних компромісів 
з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств (фірм, 
організацій) [6]. 

Л. Міротін 

Наука про організацію спільної діяльності менеджерів різних 
підрозділів підприємства, групи підприємств з метою 
ефективного просування продукції за ланцюгом «закупівля 
сировини – виробництво продукції – розподіл», а також 
цілеспрямованих транспортно-людських потоків на основі 
інтеграції і координації операцій, процедур і функцій, що 
виконуються у рамках даного процесу з метою мінімізації 
загальних витрат ресурсів [7]. 

Ю. Пономарьова Теорія і практика управління матеріальними і пов'язаними з 
ними інформаційними потоками [8]. 

В.М. Лисюк 

«Логістика ринку» це розділ економічної науки про 
організацію ринків, який у практичному застосуванні передбачає 
визначення напрямів, механізмів та засобів створення ефективних 
маршрутів логістичного ланцюга релевантного ринку, з 
врахуванням інтересів всіх учасників ринкового процесу, а саме: 
господарюючих суб’єктів – учасників логістичного ланцюга 
(виробників, продавців, покупців товару), а також держави (як в 
цілому, так і в особі окремих виконавчих органів) [9]. 

Дональда Дж. 
Бауерсокса та Дейвіда 

Дж. Клосса 

"Логістика створює додану вартість в тому випадку, якщо 
запаси розміщені належним чином для полегшення процесу 
продажу" [10]. 

 *Укладено за джерелами [3-10] 
 

Більшість авторів розглядають логістику, як ефективний інструмент та 

механізм управління, організації та просування матеріальних потоків на 

підприємстві (мікрорівень). В.М. Лисюк [9] розглядає новий вид логістики – 

логістику ринку (макрорівень), яка враховує інтереси всіх суб’єктів 

господарювання, держави і споживачів, що є однією з умов розбудови ефективної 

логістики товарного ринку. Перехід логістики з одного рівня на інший 

обумовлений розвитком науки та техніки, організацією та технологією 

виробництва, сучасним управлінням та побудовою ефективних логістичних 

ланцюгів товарних ринків.  

В економічній літературі важко знайти загальноприйняте визначення 

категорії «розвиток», яке, в більшості випадках, учені розглядають як якісно нові 

зміни, сходженні від простого до складного (рис. 1.1). В залежності від сфери 

застосування основними напрямами розвитку є такі: інноваційний, інвестиційний, 
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економічний, соціальний, регіональний та інші. Пропоную доповнити даний 

перелік логістичним розвитком і розглянути його на прикладі ринку ПЯП.  

Логістичний розвиток є складовою частиною економічного розвитку. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 1.1. Контент-аналіз поняття розвиток* 
*Укладено на основі джерел [11-16] 

 

Аналіз наукових джерел дозволяє виділити 4 підходи до визначення поняття 

«розвиток» (табл. 1.2). Більшість авторів застосовують дане поняття до процесів, 

підприємств та організацій, країн, держав, розглядаючи при цьому структурні 

зрушення в економіці.  
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Український радянський енциклопедичний словник [11]:  
Процес руху від нижчого до вищого, в результаті якого відбувається зміна 

якості предмета, перехід від старого до нового. 

Велика Радянська Енциклопедія [12] 
Необоротна, спрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних 

об'єктів. 

Філософський словник [13]  
Процес саморуху від нижчого (простого) до вищого (складного), що 

розкриває, який реалізує внутрішні тенденції і сутність явищ, що веде до 
виникнення нового. 

Великий економічний словник [14] 
Процес закономірної зміни, переходу з одного стану в іншу, більш досконалу; 
перехід від старого якісного стану до нового, від простого до складного, від 

нижчого до вищого. 

Бізнес менеджмент. Термінологічний словник [15] 
Development: розвиток, розробка. 1. поступова зміна, в результаті якої 

виникає новий стан. 2. адміністративне управління: критерій ефективності, 
який відноситься до здатності організації реагувати на існуючий або 

очікуваний тиск. 

Українська радянська енциклопедія [16] 
Специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, 

поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до 
складного. 
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Таблиця 1.2 

Аналіз підходів до визначення поняття «розвиток»* 

№ Підхід Об’єкт розвитку Форма розвитку Очікувані 
результати 

1. Філософський Процес 
Спіральність 
Спіралевидна 

форма, циклічність 
- 

2. Природний Навколишнє 
середовище - Здатність до 

відновлення 

3. Економічний Економічний 
процес 

(Пряма) 
Підвищення та спад 

Позитивний (+) 
Негативний (-) 

4. Логістичний Логістична система 
та ланцюг Ланцюгова 

Здатність до 
розширеного 
відтворення 
товароруху 

*Розроблено автором 

 
Філософський підхід розглядає розвиток у формі спіралі, в якій всі окремі 

процеси мають як початок, так і кінець. І кожен процес має свій цикл, в якому 

повторюються процеси попереднього циклу. За даним підходом у нижчому рівні 

закладені тенденції до переходу на вищий, більш досконалий рівень. Тобто, 

досягнення вищого рівня неможливе без розвитку нижчого [13]. 

Економічному підходу притаманний циклічний характер та певні стадії 

життєвого циклу. Особливість даного підходу характеризується зростанням, 

поліпшенням, переходом з одного стану до іншого, більш розвиненого та 

досконалого. На даний час суб’єкти господарювання пристосовуються до різних 

змін, а деякі, навіть, випереджають їх, використовуючи новітню техніку та 

технології, нові підходи, методики, стратегії, ресурси та знання. Результатом 

успішних змін та структурних зрушень характеризується економічне зростання, а 

невдалих – занепад. Зростання, ріст та падіння є складовими економічного 

розвитку, які чергуються в економічних процесах та циклах. 

Аналізуючи розвиток плодово-ягідного ринку України у розрізі логістичного 

підходу, не було знайдено жодного визначення логістичного розвитку, об’єктом 

якого є логістичний ланцюг, який формується зі взаємопов’язаних ланок та 

проходить певний цикл. Цікавим є факт розширення логістичного ланцюга 

додатковими ланками, який вказує на зростання, тобто ріст. Скорочення ланок – 
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відповідає занепаду або спаду. Але, при скороченні ланки посередника, одного 

або декількох, логістичні витрати та кінцева ціна змінюються на користь 

споживачів. В даному випадку, скорочення – це не занепад, а перехід до нових 

ланцюгів, які, можливо, кращі за попередні.  

Логістичний розвиток – це безупинний процес, в процесі якого формується 

новий ефективний логістичний ланцюг, кращий за попередній. Ці зміни 

обумовлені впливом зовнішнього середовища, структурних техніко-

технологічних характеристик, розвитком та впровадженням сучасних 

інформаційних технологій, використанням інтелектуальних ресурсів та інше. 

Авторське визначення логістичного розвитку товарного ринку є таким: 

логістичний розвиток товарного ринку – безперервний процес кількісно-якісних 

змін у наскрізному матеріальному та пов’язаному з ним інформаційного та 

фінансового потоках, процес оптимізації структури ринкового ланцюга, його 

якісно нова трансформація, що дозволяє забезпечити розширене відтворення 

товароруху в ринку на засадах узгодження економічних інтересів суб’єктів 

господарювання, держави й споживачів. 

Отже, логістичний розвиток – це процес формування ефективного 

логістичного ланцюга ринку ПЯП, трансформація його структури в напрямі 

розбудови (активізації) ланок переробки та зберігання продукції, що дають змогу 

забезпечити розширене відтворення товароруху в ринку та оптимізувати загальну 

додану вартість. В залежності від об’єкту та результату в табл. 1.3 наведено види 

логістичного розвитку. При цьому, розвиток можливий лише за наявності різного 

виду потенціалу. 

Термін «потенціал» походить віл латинського слова «potentia», що в 

перекладі означає сила, потужність та приховані можливості. В економічній теорії 

немає єдиного статичного визначення поняття «потенціал». Учені для розкриття 

його природи та властивостей використовують різні підходи: ресурсний, 

організаційний, маркетинговий, стратегічний, процесний, структурний та інші. 

Логістичний потенціал є невід’ємною складовою ресурсного потенціалу як 
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окремих суб’єктів господарювання (мікрорівень), так і товарного ринку в цілому 

(макрорівень). 

Таблиця 1.3 
Види логістичного розвитку* 

Вид логістичного 
розвитку Об’єкт розвитку Результат 

Потоковий Потік (інформаційний, 
матеріальний, фінансовий) 

Нова сировина, новий продукт, 
скорочення часу на передачу та 

доставку 

Ланковий Ланка логістичного ланцюга 
Скорочення ланцюга за 
відсутності ланок або 

розширення 

Ланцюговий Ланцюг Розширення або скорочення 
ланок логістичного ланцюга 

Системний Логістична система 
Нова технологія управління, 

виробництва, розподілу, 
просування 

Посередницький Посередники та їх мережі Розширення або скорочення 
каналів збуту 

*Розроблено автором 

На наш погляд, потенціал на мікро- та макрорівнях (ринок) можна розглядати 

у різних проміжках часу: 

- минулому, тобто ретроспективний аналіз та сукупність накопичених 

можливостей, їх становлення та розвиток; 

- сьогоденні, що характеризує розмежування використаних можливостей 

та показує запас та практику нереалізованих резервів; 

- майбутньому, орієнтованому на вивчення, аналіз та впровадження 

невикористаних раніше ресурсів. 

С.В. Мочерний трактує потенціал як «наявні в економічного суб’єкта 

ресурси, їх оптимальна структура та вміння раціонально використовувати їх для 

досягнення поставленої мети» [17]. Але для реалізації цілей діяльності потрібні 

ресурси, тобто «основні елементи виробничого потенціалу, які має в 

розпорядженні система і які використовуються для досягнення конкретних цілей 

економічного розвитку» [17]. Пізніше науковці почали виділяти різні види 

потенціалу, давати їм характеристику, впроваджувати у практичну діяльність. 

В економічній теорії види потенціалу учені класифікують за низкою ознак 

(таблиця 1.4), а саме: за середовищем виникнення, рівнем агрегованості оцінки, 
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можливістю управління, спрямованістю діяльності підприємства, галузевою 

ознакою, ступенем реалізації потенціалу, функціональною сферою діяльності. 

Таблиця 1.4 

Класифікація потенціалу за головними ознаками 
Ознаки класифікації Види потенціалу 

1. За середовищем виникнення:  внутрішній; 
 зовнішній  

2. Залежно від рівня 
агрегованості оцінки: 

 світового господарства 
 національної економіки 
 галузевий 
 регіональний 
 територіальний 
 підприємств 

3. За можливістю управління:  

 суб’єктивний 
 керований 
 регульований 
 контрольований 

4. З огляду на спрямованість 
діяльності підприємства: 

 експортний 
 імпортний 

5. За галузевою ознакою: 

 промисловий 
 науковий 
 будівельний 
 транспортний 
 сільськогосподарський 
 сфери обслуговування тощо 

6. Залежно від ступеня 
реалізації потенціалу: 

 фактичний (досягнутий, реальний) 
 перспективний (майбутній) 

7.За функціональною сферою  
діяльності: 

 виробничий 
 торговельний 
 інноваційний  
 маркетинговий 
 кадровий 
 техніко-технологічний 
 управлінський 
 мотиваційний 
 комунікаційний 
 логістичний 

8. За ланками логістичного 
ланцюга ринку 

 постачальницької ланки 
 сировинної ланки 
 переробної ланки 
 зберігаючої ланки 
 розподільчої ланки 
 споживчої ланки 

*Складено автором з використанням джерел [17-19] 

 

Невід’ємною складовою економічного потенціалу виступає логістичний. 

Поняття «логістичний потенціал» виникло порівняно недавно, в першій половині 
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XX століття. Його поява пов’язана з необхідністю визначення властивостей 

суб’єкту господарювання, ринку, регіону чи держави виконувати свої логістичні 

функції.  

Вітчизняні та іноземні науковці в своїх працях виділяють в основному різні 

варіанти впливу на матеріальний потік, залишаючи поза увагою можливість 

впливу на стратегію розвитку суб’єктів ринку. Головні трактування категорії 

«логістичний потенціал» наведено в таблиці 1.5. Проаналізуємо основні з них. 

Так, Н.П. Кузнєцова пропонує оптимізувати нові форми управління систем 

поставок, формувати інноваційні логістичні ланцюги. С.А. Уваров розглядає 

логістичний потенціал, як різні види взаємодії між логістичними системами в 

процесі виробничо-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розподілу, 

обміну та споживання готової продукції. В цьому середовищі створюється 

логістичний потенціал економіки. С. Гриценко основну увагу приділяє здатності 

ринкового суб’єкта оптимізувати структуру ресурсів і раціонально їх 

використовувати. Це говорить про те, що логістичний потенціал не передбачав 

стратегічної складової управління. Першочергово поняття логістичного 

потенціалу охоплювало тільки кількісну складову, а з часом почало включати і 

якісну сторону логістичних процесів. Проаналізувавши визначення логістичного 

потенціалу різних авторів, робимо висновок, що вони різнопланові, і кожний 

науковець закладає в трактовку свій зміст (табл. 1.5). 

Відтворювальний підхід до інтерпретації категорії «логістичний потенціал» 

наявний у визначенні Шинкевича М.В., який акцентує увагу на здатності 

логістичної системи створювати додану вартість у всіх ланках логістичного 

ланцюга. Таке трактування, на наш погляд, є найбільш близьким до визначення 

логістичного потенціалу товарного ринку, формування та реалізація якого 

орієнтовані на нарощування доданої вартості у складових ланках логістичного 

ланцюга для забезпечення розширеного відтворення товароруху в ринку. При 

цьому логістичний ланцюг агропродовольчого ринку представляє собою лінійно-

упорядковану сукупність взаємопов’язаних ланок з переміщення товарно-мате- 
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Таблиця 1.5  

Сутність логістичного потенціалу у трактуванні різних авторів* 

Автори Трактування логістичного потенціалу 

О.М. Горяйнов 
[20, с. 113] 

Логістичний потенціал – максимальна продуктивність 
(функціональна здатність) системно інтегрованих підрозділів  

Н.П. Кузнецова 
[21, с. 73] 

Логістичний потенціал – здатність економічного суб'єкта для 
досягнення поставлених цілей оптимізувати нові форми управління 
системами поставок, формувати інноваційні логістичні ланцюги 
(мережі) і канали збуту  

С.О. Уваров 
[22] 

Різні види взаємодії (транзакцій) між логістичними системами в 
процесі виробничо-господарської діяльності підприємства, 
розподілу, обміну та споживання готової продукції. У цьому 
середовищі створюється логістичний потенціал національної 
економіки. 

С. Гриценко 
[23, с. 135] 

Логістичний потенціал – здатність економічного суб'єкта при 
наявності сприятливих умов оптимізувати структуру ресурсів і 
раціонально їх використовувати для досягнення поставленої мети  

І.О. Проценко 
[24, с. 112] 

Логістичний потенціал – сукупність факторів логістичної 
діяльності, що дають можливість реалізувати стратегічні цілі 
підприємства 

І.В. Петенко 
[25, с. 88] 

Логістичний потенціал – здатність реалізовувати логістичні 
функції з максимально можливим кінцевим результатом і 
мінімально необхідними витратами  

Маренкова Г.О. 
[26] 

 

Логістичний потенціал – це сукупність ресурсів, що забезпечують 
здатність підприємства до ефективного здійснення логістичних 
операцій і можливість для досягнення поставлених цілей з 
оптимальними витратами 

М.В. Шинкевич, 
[27, с. 163] 

Логістичний потенціал визначається як здатність логістичної 
системи створювати (концентрувати) додану вартість усередині 
системи (в усіх ланках виробничо-логістичного ланцюга). 

А.А. Пилипенко, 
[28, с. 163] 

Логістичний потенціал – можливість і спроможність досягнення 
цілей ланками логістичної системи за умови наявності певного виду 
ресурсів 

*Складено автором з використанням джерел [20-28]. 

 

ріальних цінностей (сировина – готова продукція – складування – товарна партія – 

розподіл – реалізація – споживання), яка реалізує відтворювальну функцію 

товароруху в ринку. Структура та кількість ланок логістичного ланцюга залежить 

від специфіки процесів відтворення певного товарного ринку.  

Подальша специфікація логістичного потенціалу товарного ринку, на наш 

погляд, можлива у двох напрямках. Перший пов'язаний із видовим поділом 

ринкового логістичного потенціалу за ланками ланцюга. Так, логістичний 

потенціал вітчизняного ринку плодово-ягідної продукції включатиме сукупність 



 38 
логістичних потенціалів його ланок, а саме: постачання матеріальних ресурсів, 

виробництва продукції, складування й доробки товару, розподілу й реалізації 

продукції, утилізації та переробки відходів. Другий напрям пов’язаний із 

виділенням у складі логістичного потенціалу товарного ринку двох 

взаємопов’язаних складових – ресурсної та підвищення конкурентоспроможності 

[18, с. 27]. При цьому потенціал підвищення конкурентоспроможності включає 

управлінську (ефективне використання ресурсів) та інституційну (формування 

сприятливого інституційного середовища для ринкової логістики) компоненти. 

Враховуючи результати проведеного дослідження, авторське визначення 

категорії «логістичний потенціал агропродовольчого ринку» є таким: 

сукупність ресурсів, управлінських засобів і взаємодій між ними у межах 

логістичного ланцюга, що мають здатність до забезпечення постійно 

повторюваного обігу й перетворення товарно-матеріальних цінностей для 

нарощування доданої вартості у ланках ринкового ланцюга» [29]. 

Логістичний потенціал агропродовольчого ринку характеризується низкою 

властивостей, а саме: складністю, здатністю до розвитку, адаптивністю, 

унікальністю, компонентністю, пріоритетом якості, цілісністю (рис. 1.2). 

 
Рисунок 1.2. Властивості логістичного потенціалу агропродовольчого ринку* 

*Розроблено автором 
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Складність передбачає наявність основних (ключових) ланок та зв’язків між 

ними, які визначають довжину логістичного ланцюга товарного ринку, його 

будову, організацію та управління, і розглядаються в єдиному цілому. Ринковий 

логістичний ланцюг характеризується неоднорідністю ланок, різноманітними та 

ієрархічними взаємозв'язками між ними. Сприйняття та використання суб’єктами 

ринку нових наукових розробок, ідей та підходів до управління та формування 

логістичним ланцюгом визначає здатність до розвитку. Адаптивність 

логістичного потенціалу – це здатність за будь-якої структури логістичних ланок 

забезпечити потреби ринку. Завдяки унікальності індивідуальна побудова 

логістичного ланцюга змінює ресурсну і організаційну структуру товарного 

ринку. Ринковий ланцюг складається із певної кількості частин, які називаються 

ланками, що є проявом такої властивості, як компонентність. Здатність поділу 

логістичного ланцюга на ланки і навпаки визначає цілісність потенціалу. 

Пріоритет якості надає стабільність впровадженню потенціалу у мінливих умовах 

на всіх рівнях управління та реалізації кінцевого продукту. 

Логістичний потенціал агропродовольчого ринку формується під впливом 

різних чинників, таких як: законодавча база, економічна політика держави, 

інноваційний розвиток, сприятливий інвестиційний клімат, купівельна 

спроможність та рівень життя населення країни. У ході дослідження для 

розкриття сутності логістичного потенціалу на мікро- та макрорівні пропонуємо 

використовувати відтворювальний підхід, який орієнтує управління товарорухом 

на забезпечення розширеного відтворення ресурсів у ланках ринкових 

логістичних ланцюгів.  

Управління логістичним потенціалом доцільно розглядати на рівні окремих 

суб’єктів та товарного ринку в цілому. Метою логістичного управління на 

мікрорівні є максимізація прибутку суб’єктів шляхом оптимізації трансформації 

матеріального потоку, на макрорівні – оптимізація доданої вартості ринкових 

логістичних ланцюгів. Управління ринковими ланцюгами вартості передбачає 

визначення неефективних ланок логістичних ланцюгів, їх впливу на параметри 

товарного ринку та обґрунтування інструментів його відтворювального розвитку. 
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Ланцюги агропродовольчих ринків можна класифікувати за низкою ознак, 

головні з яких представлено в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 

Класифікація ланцюгів агропродовольчих ринків** 

№ Класифікаційна 
ознака Види ланцюгів 

1. За територіальними 
межами ринку 

• Локальний (місцевий); 
• регіональний; 
• внутрішньодержавний (національний); 
• міждержавний (світовий); 

2. За характером 
використання 
товарних потоків 

• продовольчі; 
• для виготовлення інших видів товарів; 
• кормове (фуражне); 
• для задоволення нехарчових потреб (наприклад, виготов-

лення препаратів для медицини із рослинної, тваринної, 
харчової сировини і т.д.); 

• промислове; 

3. 

За видами сировини 
для виготовлення 
товарів  

• ланцюг ринку продуктів рослинного походження; 
• ланцюг ринку продуктів тваринного походження; 
• ланцюг ринку риби та морепродуктів; 
• ланцюг ринку продуктів з дикорослої сировини; 

4. За рівнем техно-
логічної обробки 
вихідної сировини: 

• ланцюг ринку консервованих продуктів; 
• ланцюг ринку виробів із борошна (випікання); 
• ланцюг ринку попередньо оброблених продуктів (сушка, 

в’ялення, мочення тощо); 
5. За видами продуктів • ланцюг ринку овочів та фруктів тощо; 

• ланцюг ринку м’яса і м’ясопродуктів; 
• ланцюг ринку молока і молокопродуктів; 
• ланцюг ринку дикорослої продукції; 
• ланцюг ринку жирів; 
• ланцюг ринку риби риби та морепродуктів; 
• ланцюг ринку цукру; 
• ланцюг ринку зерна та бобових продуктів; 
• ланцюг ринку кондитерських виробів; 
• ланцюг ринку хлібобулочних виробів тощо; 

6. За ступенем 
логістичного 
розвитку ринкового 
ланцюга 

• високорозвинений ланцюг; 
• середньорозвинений ланцюг; 
• низькорозвинений ланцюг; 

*складено за даними [30]. 
**розробка автора. 

 

За ступенем логістичного розвитку пропонуємо виокремити три типи 

ринкових ланцюгів:  
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1) Високорозвинений, орієнтований на виробництво та розподіл товару 

кінцевого споживання з максимальною доданою вартістю; 

2) Середньорозвинений ЛЛ містить у структурі недостатньо розвинені 

ланки, функціонування яких не забезпечує оптимізацію ланцюгової доданої 

вартості; 

3) Нерозвинений ЛЛ, у складі якого відсутня одна або декілька ланок, що 

генерує втрати доданої вартості в ринковій системі. 

Ланцюг ринку ПЯП відноситься до нерозвиненого типу з причини низького 

рівня розвитку ланки зберігання, доробки та розподілу продукції, відсутності 

мережі ОРСП в Україні. Існуючий ланцюг ринку ПЯП України є неефективним з 

причини наявності декількох посередницьких ланок та логістичного відторгнення 

індивідуальних виробників, що виробляють майже 85 % продукції, від 

прибуткових ланок зберігання й збуту продукції. За посередницькими каналами 

реалізується понад 65 % ПЯП, водночас за переробним напрямом – близько 25 % 

продукції. У структурі ринкового ланцюга виникає логістичний «розрив» 

товарно-фінансових потоків між індивідуальним сектором аграрної ланки і 

наступними ланками ланцюга, що обумовлює його неефективність та 

неспроможність забезпечити розширене відтворення товароруху в ринку. 

Логістичний ланцюг ринку ПЯП має такі 5 базових ланок (рисунок 1.3) [31]: 

постачання матеріальних ресурсів; виробництво продукції; складування, доробка 

продукції; розподіл, реалізація продукції; утилізація відходів. 

Перша ланка – постачальницька – забезпечує товаровиробників необхідним 

насінням та матеріально-технічними ресурсами для вирощування плодово-ягідної 

продукції. Друга ланка – аграрна – вирощування плодово-ягідних культур. На 

даний час продукція суб’єктів індивідуального сектору ринку складає понад 80 %, 

а корпоративного – менше 20 %. Третя ланка передбачає складування та доробку 

плодово-ягідної продукції шляхом заморожування, сушіння та ін. Але, на даний 

час, вона не повністю реалізована через відсутність необхідної кількості 

овочесховищ та камер заморожування, ліній переробки плодів та ягід. Великі 

підприємства, за наявності обладнання для зберігання плодово-ягідної продукції, 
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мають можливість реалізувати товари в сприятливі періоди та отримувати 

максимальний прибуток. 

 
 

Рисунок 1.3. Структура логістичного ланцюга ринку плодово-ягідної продукції 

[авторська розробка] 

 

Особисті селянські господарства, які у 2017 р. виростили 83,7 % плодово-

ягідних культур [32], через відсутність належних умов зберігання втрачають 

значну частину продукції та доданої вартості. Індивідуальним аграрним 

виробникам не під силу будівництво складських приміщень з регульованим 

температурним режимом.  

Емпіричні дослідження [33, 34] свідчать, що у логістичному ланцюзі 

плодово-овочевої продукції, виробленої індивідуальними господарствами, 

відсутня ланка складування, доробки, пакування та формування товарних потоків 

продукції. На практиці це призводить до логістичного «розриву» товаропотоків 

ринку між ланками виробництва й розподілу, зростання логістичних втрат малих 

виробників плодово-овочевої продукції внаслідок нерівноправних відносин з 

посередниками та суб’єктами інших ланок, зокрема переробними 

підприємствами й торговими мережами, зростання імпортних товаропотоків. 

Нівелюванню даного логістичного «розриву» сприятиме розбудова у регіонах 
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України мережі фрукто- та овочесховищ, створення логістичних центрів з 

доробки та розподілу товарних потоків плодово-овочевої продукції, 

налагодження прямих зв’язків із вітчизняними переробними підприємствами та 

торговими об’єктами. Перелічені заходи передбачають розбудову ланки 

складування й доробки продукції, яка має принципове значення для формування 

ефективного логістичного ланцюга ринку плодово-овочевої продукції. 

Четверта ланка – розподіл та реалізація продукції, передбачає два напрями 

товароруху: (1) реалізація на внутрішньому ринку переробним підприємствам і 

населенню; (2) експорт продукції. П’ята ланка – утилізація відходів, передбачає 

збір та переробку відходів, їх повторне використання у виробництві. Для 

ефективного функціонування даної ланки необхідне впровадження відповідного 

комплексу заходів поводження з відходами. Сучасні технології переробки та 

повторного використання орієнтовані на розбудову логістичних ланцюгів та 

оптимізацію ринкової доданої вартості. 

  

1.2. Методологічний підхід до оцінки ефективності логістичних ланцюгів 
агропродовольчих ринків 

 

Методологія ринкової логістики базується на 3-х підходах: 

відтворювальному, регуляторному та концепції сталого розвитку (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4. Схема наукових підходів у системі принципів формування 

ринкових ланцюгів та зв’язків між ними* 
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Суть відтворювального підходу полягає у забезпеченні розширеного 

відтворення таких ресурсів, як товарні, інформаційні та фінансові, як у окремих 

ланках ланцюга, так і у ринковому ланцюзі в цілому. Особлива увага приділена 

нарощуванню (відтворенню) доданої вартості за рахунок формування товарних 

потоків у вигляді сировини та матеріалів, які направляються на переробку та 

забезпечують реалізацію переробної продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках. 

Регуляторному підходу відводиться роль регулювання основних ринкових 

процесів, до яких належать трансформаційні процеси, формування та розвиток 

ринкових ланцюгів. Важливе місце у ринковій логістиці відводиться державі, яка 

приймає активну участь у просуванні товару на ринки, проявляє зацікавленість у 

розбудові ринкових ланцюгів для стабілізуючого впливу головних параметрів 

ринку (цінових, товарних, часових, інвестиційних, інноваційних та ін.). 

Одним із орієнтирів досягнення добробуту країни Цілями сталого розвитку 

(далі – ЦСР) передбачені такі напрями, як стале економічне зростання, ефективне 

управління та розбудова стійкості [35]. Так як основою економічного зростання 

буде модель «зеленої економіки», то передбачатиме екологічно безпечні та 

ресурсозаощадливі процеси та технології. Передбачаються зміни у структурі 

експорту, які направлені на відмову від сировини для первинної переробки 

продуктів та перехід до виробництва продуктів та послуг з високою доданою 

вартістю. «Зелена логістика» досить молодий науковий напрям, під яким 

розуміють використання новітніх технологій, сучасного обладнання, яке 

дозволить скоротити забруднення навколишнього середовища та ефективно 

використовувати логістичні ресурси [36]. 

17 Цілей сталого розвитку активно впроваджуються у всі сфери економічної 

діяльності, навіть у логістичну. Тому доцільно буде розглянути групу екологічних 

принципів в системі принципів, які формують ринкові ланцюги і зв’язки між 

ними та їх ланками. Тільки екологічна та ресурсозаощадлива ринкова 

матеріалопровідна система може відповідати екологічним параметрам.  

Основна мета ринкової логістики – це забезпечення розширеного відтворення 

товароруху і оптимізація доданої вартості в ринкових ланцюгах і притаманна 

досліджуваним підходам [37]. Синтез даних підходів та принципів формування 
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ринкових ланцюгів, зв’язків між їх ланками надає можливість розглянути основні 

напрями розбудови матеріалопровідної системи в ринку і виступає науковим 

підґрунтям для розробки методології оцінки та управління нею. 

Методологічні основи логістики ринку у поєднанні з концептуальним та 

методичним базисами, запропоновані автором, представлені на рис. 1.5. 

К о н ц е п т у а л ь н и й  б а з и с 
Теорії відтворення ресурсів, регулювання товарних ринків, сталого розвитку 

Мета: оцінка функціонування та розвитку ланцюгів ринку ПЯП за допомогою системи 
кількісно-якісних показників, визначення проблемних місць у товарорусі, як методичний 
базис прийняття управлінських рішень щодо регулювання логістичного розвитку ринку 
Завдання: 
1. Оцінка стану формування, функціонування та розвитку ланцюгів ринку ПЯП. 
2. Визначення логістичних «розривів» потокових процесів ринку та їх причин. 
3. Дослідження причинно-наслідкових зв’язків між показниками. 
4. Розширена інтерпретація показників, логістичних процесів і тенденцій ринку. 
5. Узагальнюючий висновок про стан функціонування ланцюга, перспективи його розвитку. 

Групи принципів формування ефективних логістичних ланцюгів ринку 
1. Відтворювальні: 

1.1. Оптимізація 
матеріальних потоків 
1.2. Збалансованість 
матеріальних потоків 
1.3. Повернення фінансових 
й інформаційних потоків у 
базові ланки ланцюга 

2. Регуляторні: 
2.1. Пріоритетність 
економічних інтересів 
держави 
2.2. Цілеспрямованість 
2.3. Ефективність 
2.4. Зворотного зв’язку 

3. Сталого розвитку: 
3.1. Мінімізація втрат ресурсів 
3.2. Замкненість циклів 
3.3. Ринкова інклюзія 

М е т о д и ч н и й  б а з и с 
Методичні положення оцінки функціонування та розвитку ланцюгів ринку. Етапи оцінки: 

1. Ідентифікація релевантного ринку: товарні, територіальні та часові межі ринку, ємність, 
структура та головні суб’єкти ринку. 

2. Оцінка функціонування та розвитку ринкових ланцюгів за допомогою груп показників: 
2.1. Відтворювальна група: динаміка показників доданої вартості та логістичних витрат, їх 

ресурсної та ланкової структури, показники якості логістичного обслуговування в ринку. 
2.2. Показники сталого розвитку: частка післязбиральних втрат у виробництві культур, 

індекс утворених відходів в ланцюгу, суб’єктна структура виробництва продукції, та ін. 
2.3. Регуляторна група: відтворювальний, податковий, соціальний, логістичний ефекти від 

впровадження заходів і механізмів державного впливу на процеси товароруху в ланцюгах ринку. 
3. Якісний аналіз причинно-наслідкових зв’язків, що визначають характер потокових 

процесів в ринку; узагальнення результатів оцінки. 
Пріоритети державної політики в ринковому вимірі,  

стратегічні орієнтири логістичного розвитку ринку ПЯП 
Механізми державного регулювання логістичного розвитку ринкового ланцюга 

1. Адміністративні   3. Інституційні 
2. Фінансово-економічні 4. Інформаційні 
Рисунок 1.5. Структурна схема методичних положень щодо оцінки ефективності 

функціонування логістичних ланцюгів агропродовольчих ринків* 
*Розробка автора 
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Мета, завдання та об’єкти управління ринковою логістикою представлені на 

рис. 1.6. 

 
Рисунок 1.6. Мета, завдання та об’єкти управління ринковою логістикою 

Складено за даними [37]. 

 

При аналізі відтворювального і регуляторного підходів та концепції сталого 

розвитку пропонуємо виділити 3 групи принципів, за допомогою яких будуть 

формуватись ринкові ланцюги (див. рис. 1.5). Щоб оцінити ефективність 

ринкових ланцюгів пропонуємо 3 групи показників відповідно до підходів, які 

дозволять провести оцінку функціонування та розвитку ринкових ланцюгів, 

проаналізувати зв’язки між ланками ланцюга, визначити вплив держави на 

формування ринкового ланцюга. Проведений аналіз дозволить оцінити стан 

логістичних ланцюгів і слугуватиме основою для впровадження 

адміністративного, фінансово-економічного, інституційного та інформаційного 

механізмів при плануванні та розробці ринкової політики країни. Невід’ємною 

складовою методології логістики є групи принципів функціонування ринкових 

ланцюгів, які за складом та характеристикою узагальнені в таблиці 1.7. 
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Таблиця 1.7 

Групи принципів формування ринкових ланцюгів товарних ринків  

Підхід Принципи Характеристика 

 
В

ід
тв

ор
ю

ва
ль

ни
й 

1. Збалансо- 
ваність матері- 
альних потоків 

Пропорційність розширеного відтворення товароруху в 
ринкових ланцюгах. Забезпечення пропорційності відтворення 
між ланками ринкового ланцюга, пропорційності матеріальних 
і фінансових потоків, просторових і часових параметрів 
товаропросування і т.д. 

2. Оптимізація 
матеріальних 
потоків 

Цілеспрямоване управління наскрізним матеріальним потоком і 
ефективна трансформація ринкового ланцюга для розширеного 
відтворення товароруху в ланцюгу та нарощування ринкової 
доданої вартості 

3. Повернення 
фінансових по- 
токів 

Надходження фінансових потоків у складові ланки ринкового 
ланцюга для забезпечення розширеного відтворення товароруху 
як у межах ланок, так і в загальному матеріалопровідному 
ланцюгу 

 
Ре

гу
ля

то
рн

ий
 

1. Пріоритет- 
ність 
економічних 
інтересів 
держави 

Формування та управління ринкового ланцюга здійснюється не 
з позиції економічних інтересів окремих суб’єктів ланок, а 
держави, як носія інтересів суспільства; даний принцип є 
головним і в прийнятті управлінських рішень щодо цільового 
впливу на об’єкти регулювання 

2. Цілеспрямова- 
ність 

Цільовий вплив регуляторних заходів держави на логістичні 
«розриви» товарного ринку для їх нівелювання (або зменшення), 
та на провідні ланки ринкового логістичного ланцюга 

3. Ефективність Цільова орієнтацію регуляторних заходів на кінцевий 
економічний ефект – максимізацію створюваної ринкової 
доданої вартості в ринковому ланцюзі 

4.Зворотного 
зв’язку 

Позитивна зворотна реакція ринкового ланцюга на механізми й 
інструменти цільового державного регулювання 

С
та

ло
го

 
ро

зв
ит

ку
 

1. Мінімізація 
втрат ресурсів 

Мінімізація втрат матеріальних ресурсів у процесі їх руху за 
ланками ринкового ланцюга, у т.ч. скорочення втрат 
продовольства у ринковому ланцюзі 

2. Замкненість 
циклів 

Формування замкнених ринкових ланцюгів для забезпечення 
вторинної переробки матеріалів і максимального повторного 
використання (рециклінг) 

3. Ринкова інклю- 
зія 

Забезпечення вільного доступу малих і середніх виробників до 
ринкового ланцюга, зокрема, до ланки розподілу й реалізації 
продукції 

Розроблено автором із використанням джерел [38-46]. 

 

Головні етапи процесу оптимізації наскрізних матеріальних потоків у 

ринковому ланцюзі представлені на рис. 1.7. 
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Рисунок 1.7. Основні етапи процесу оптимізації наскрізних матеріальних потоків 

Складено автором із використанням джерел [6, 38, 40]. 
 

До найскладнішого процесу відноситься оптимізація структурної будови 
ринкового ланцюга, яка орієнтована на досягнення основної цілі 
матеріалопровідного ланцюга та забезпечується (потребує) оптимальним 
управлінським впливом держави на основні ланки за допомогою принципів 
регуляторної групи.  

Під оптимізацією структурної будови ринкового ланцюга розуміють 
формування таких ланок, за допомогою яких формується ефективний шлях для 
переміщення матеріальних потоків. Процес такої оптимізації може передбачати 
перелік основних логістичних операцій (рис. 1.8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8. Основні логістичні операції, які забезпечують оптимізаційну 
структуру ринкового ланцюга 

Складено автором із використанням джерел [6, 38, 40] 

Вирівнювання матеріальних потоків, рівномірність потоку між ланками 

О
сн

ов
ні

 л
ог

іс
ти

чн
і о

пе
ра

ці
ї 

Мінімізація кількості пунктів перевантаження для зменшення витрат ресурсів і часу 

Оптимізація відстані між пунктами перевантаження для прискорення руху наскрізних 
матеріальних потоків 

 

 Стимулювання створення відсутніх ланок ринкового ланцюга, подолання логістичних 
«розривів» для відтворювального розвитку певного товарного ринку 

Створення певних резервів пропускної здатності у кожній ланці ринкового ланцюга 
для забезпечення безперервності руху матеріального потоку в умовах зростання ємності 

товарного ринку, різких цінових коливань, зміни кон’юнктури ринку, інституційного 
середовища тощо 
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Структурна будова ринкового ланцюга забезпечує оптимальний підхід до 

потокових процесів, які функціонують у матеріалопровідній системі. При 

розподілі матеріальних потоків між ланками ринкового ланцюга обирається 

найефективніший варіант, при якому розподіляються запаси, внутрішні та 

зовнішні логістичні потоки з урахуванням економічних державних інтересів. Така 

оптимізація та її напрями залежать від логістичних «розривів», які притаманні 

товарним ринкам, та передбачають впровадження регуляторних механізмів 

відповідного вектору державної ринкової політики.  

Під принципом збалансованості матеріальних потоків розглядаємо процес 

збалансованості усіх видів потоків (матеріальних, інформаційних, фінансових) 

ринкового ланцюга в просторі та часі. З позиції відтворювального підходу під 

збалансованістю економічної системи розуміємо можливість забезпечити 

відповідні пропорції між етапами виробництва, розподілу, обміну та споживання. 

Отже, розглядаючи наскрізні матеріальні потоки та їх збалансованість у 

ринковому ланцюзі, вважаємо, що вони забезпечують розширене пропорційне 

відтворення руху товарів в матеріалопровідній системі. Ринкові логістичні 

ланцюги залежні від різних сфер балансування логістичних процесів, основні з 

них представлені на рис. 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9. Сфери балансування логістичних процесів у ринкових ланцюгах 
Складено автором на основі [47] 

Пропорції відтворення між 
ланками ланцюга 

(постачання, виробництва, 
зберігання, доробки, 
розподілу, реалізації, 

споживання, переробки 
відходів) 

 Пропорційність 
матеріальних і 

фінансових потоків у 
ланцюзі 

 

Просторові й часові 
параметри 

товаропросування 
тощо 

 

Якісні й вартісні 
параметри 

матеріальних 
(сервісних) потоків 

Обсяги певних 
видів матеріальних 
(сервісних) потоків 

 

Сфери 
балансування 
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Як показує практика, у ринкових ланцюгах порушуються основні 

відтворювальні співвідношення, які призводять до диспропорції та до 

дисбалансів. Логістичні дисбаланси впливають на загальноекономічні 

дисбаланси. У ринковому ланцюзі простежуються причинно-наслідкові зв’язки 

між відтворювальними дисбалансами, що дозволяють виділити ознаку – ступінь 

впливу на пропорції відтворення – та поділяються на системні, похідні, глибинні 

та локальні. 

Під принципом повернення інформаційних та фінансових потоків 

розглядаємо процес надходження інформаційних та фінансових потоків ланок 

ринкового ланцюга, які забезпечуть розширене відтворення товароруху не тільки 

у ланках, а й у ринковому ланцюзі (див. табл. 1.7). До актуального напряму 

логістики, який розглядає інноваційну стратегію управління матеріалопровідної 

системи є фінансова логістика. Вчені розглядають логістику фінансових потоків 

як складову частину логістики та фінансового менеджменту, саме через 

особливості, які формують, розподіляють та використовують фінансові потоки у 

логістичній системі [48]. Щоб підсилити логістичну складову фінансової 

логістики, необхідно передбачити завдання оптимізації, яке і визначить метою 

фінансової логістики оптимізацію управління фінансовими потоками. 

У ринковій логістиці фінансова складова передбачає забезпечення 

оптимізації потоків фінансів у ринковому ланцюзі та оптимізацію розподілу 

фінансових ресурсів між ланками ланцюга. Мова йде про збалансованість 

фінансових потоків у просторі та часі, формування доданої вартості, інвестицій 

тощо, за допомогою яких досягається розширене відтворення товароруху в 

матеріалопровідному ланцюзі. 

В нашій країні принцип повернення фінансових потоків часто виконується з 

порушеннями. Експерти відносять до «вузьких» місць розбудови логістичних 

ланцюгів вартості вхідні потоки інвестицій, тому що виробничі цикли 

окуповуються тривалий період [49]. З іншої точки зору, якщо розглядати 

український експорт, переважно сировинного напряму, то спостерігаємо 

недоотримання певної частини доданої вартості державою та незавершений 
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виробничий цикл, який призводить до скорочення фінансових обсягів у 

ринковому ланцюзі та до відсутності реінвестування доданої вартості у ланки 

логістичних ланцюгів. 

Відтворювальні принципи (див. табл. 1.7) забезпечують збалансування та 

оптимізацію потоку матеріалів в ринковому ланцюзі, так і у взаємопов'язаному з 

ним потоку інформації, який має прямий та зворотній напрям та поширюється на 

логістичний ланцюг. Для управління потоками інформації ринкових ланцюгів 

використовується внутрішня та зовнішня інформація, яка допомагає прийняти 

своєчасні рішення, щоб досягти мети матеріалопровідного ланцюга, вирішити 

низку завдань тактичного чи стратегічного характеру. Аналітичною базою для 

оцінки стану ринкового ланцюга, прогнозу напрямів його розвитку та 

перетворення, визначення логістичних «розривів» та аналізу заходів 

управлінських механізмів є інформація, яка дозволяє циркулювати 

інформаційному потоці у різних ланках логістичного ланцюга та між його 

суб’єктами [34].  

Особливе значення належить інформаційній логістиці, яка пов’язує 

виробництво, розподіл, обмін та споживання інформацією, тобто інформаційними 

потоками. На даний час інформація є основою для формування та перетворення 

ринкового логістичного ланцюга, його відкритості та здатності до адаптації в 

сучасних умовах господарювання.  

Принцип пріоритетності економічних інтересів держави, належить до 

регуляторного підходу та передбачає формування, трансформацію та розвиток 

ринкового ланцюга на стратегічних товарних ринках. Застосування даного 

принципу дає можливість розбудовувати та керувати логістичними ланцюгами 

товарних ринків, не враховуючи інтересів суб’єктів господарювання, а лише 

держави, головною метою якої є оптимізація загальної доданої вартості в єдиній 

матеріалопровідній системі. Цей принцип лежить в основі прийняття 

управлінських рішень щодо підбору конкретного впливу подолання 

відтворювальних дисбалансів та логістичних «розривів» товарних ринків, вибору 

обґрунтованих механізмів та інструментів для їх подолання, трансформаційних 
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напрямів для діючих та формування нових ринкових ланцюгів. Нажаль, на даний 

час принцип пріоритетності економічних інтересів держави нереалізований, так 

як інтереси сильних суб’єктів (великих корпорацій) враховуються, а дрібних – 

ігноруються. 

До принципу цілеспрямованості відносять регуляторні заходи, за допомогою 

яких держава впливає на логістичні «розриви» ринку та їх скорочення, на ланки 

ринкового ланцюга для безперебійного функціонування та збереження 

відтворювального характеру на певному товарному ринку. Даний принцип 

впроваджується за допомогою системи механізмів державного регулювання, до 

яких належать засоби, важелі, методи та стимули для регулювання економічних 

процесів, які забезпечують реалізацію соціальних, економічних та правових 

функцій. 

Коли держава регулює економічні та логістичні процеси, вона забезпечує 

реалізацію внутрішньої та зовнішньої політики розвитку ринків, особливо 

стратегічних. З іншого боку, держава задовольняє потреби населення, 

забезпечуючи економічну, у т.ч. продовольчу, соціальну, енергетичну, 

зовнішньоекономічну безпеку на національному рівні. Отже, подвійна природа 

цілеспрямованості регулювання поділяється на: (1) інноваційну або сировинну 

модель розвитку економіки – впровадження пріоритету ринкової політики 

держави; (2) підтримку безпеки економіки в умовах глобалізації.  

Механізми регулювання державою створення ефективних ринкових 

ланцюгів гармонійно доповнюють механізм загального регулювання економіки. 

Тому, можемо стверджувати, що загальнодержавні цілі регулювання, які 

притаманні економіці взагалі, та специфічні, властиві ринковому ланцюзі, є 

частиною логістичного регуляторного механізму. При розробці та впровадженні 

регуляторних заходів враховуються змінні внутрішні і зовнішні чинники, які 

впливають на створення та розвиток ринкового ланцюга. 

На вибір механізму регулювання логістичних процесів впливає тип та 

специфіка функціонування товарних ринків у просторі та часі, періоді розвитку, 

характері та глибині логістичних «розривів», відтворювальності ланцюга тощо. 
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Прояв дії регуляторних механізмів у практичному застосуванні буває таких видів: 

інституційний, ціновий, податковий, інвестиційний, екологічний, бюджетний, 

антимонопольний, соціально - економічний та ін. Інституційні та адміністративні 

прояви регулюючих механізмів впливають на ринкові «правила гри», 

регламентують нормативно-правову діяльність господарюючих суб’єктів, 

забезпечують сприятливе інституційне середовище для функціонування 

логістичних ланцюгів. Це проявляється у всіх ринкових ланцюгах. Фінансово-

економічні регуляторні механізми впливають на товарні ринки, що орієнтовані на 

стабільність безпеки економіки в умовах глобалізації. До таких механізмів 

належить використання інструментів бюджетної підтримки, пільгового 

оподаткування, стимулювання інвестиційної привабливості та ін. 

Якщо ринок не може самостійно усунути логістичний «розрив» на допомогу 

приходить держава, яка відновлює збалансований безперервний рух 

матеріального потоку і забезпечує розширене відтворення товароруху у ринкових 

ланцюгах. Такий тип регулювання надає стабілізуючий вплив на 

матеріалопровідний ланцюг, відновлює його міжланкові зв’язки та призводить до 

повернення логістичної цілісності даного товарного ринку. При цьому, 

формуючий вплив на матеріалопровідну систему, передбачає сприяння для 

цілісної структури ринкового ланцюга або поетапне формування нового 

ринкового ланцюга відповідно до цільових орієнтирів та забезпечує його 

ефективного функціонування. 

Ефективність державного регулювання тісно пов’язана з його 

цілеспрямованістю. Під принципом ефективності державного регулювання 

розуміють регуляторні заходи, які направлені на: 1). досягнення економічного 

ефекту (оптимізації створюваної ринкової (ланцюгової) доданої вартості у 

ринковому ланцюзі, скорочення логістичних «розривів» у наскрізному 

матеріальному потоці тощо); 2). створення та розвиток структури державних 

інституцій, цільові орієнтири яких направлені на реалізацію ринкової 

пріоритетної державної політики та раціональне використання бюджетних 

коштів. 
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Інколи, економічний ефект для держави досягається скороченням для 

підприємців певних ланок ринкового ланцюга, тобто простежуються наявні 

розбіжності локальних ефектів з загальним як у ланках, так і у ринковому 

ланцюзі. Прикладом є збільшення товарних потоків переробної ланки внаслідок 

зменшення постачання сировини у ланку реалізації експорту, при цьому 

скоротиться ланкова додана вартість посередників, але збільшиться загальна 

ринкова додана вартість. Для такої оптимізації розподілу логістичних потоків 

першочергово передбачається реалізація економічних інтересів держави в 

логістичному ланцюзі, і, відповідно принципу пріоритетності державних 

інтересів, належить до основного напряму відтворювального розвитку товарного 

ринку. Головна мета ринкової логістики – це ефективність функціонування 

товарного ринку. 

Розбудова, трансформація та регулювання логістичних ланцюгів товарних 

ринків представляє циклічний процес, який включає шість складових і 

представлена на рис. 1.10. На перелічені складові можуть впливати поставлені 

мета та завдання регулювання, державний контроль та коригування механізмів та 

регуляторних заходів, які забезпечують ефективність та позитивну зворотню 

реакцію ринку на управлінський вплив. Гнучкість і адаптивність механізмів 

регулювання забезпечують динамічний розвиток ринкових процесів. 

 
 

Рисунок 1.10. Процес оцінки 
та регулювання логістичних 
процесів ринкових ланцюгів* 
*розробка автора 
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Під принципом зворотного зв’язку розуміємо позитивну зворотну реакцію 

ринкового ланцюга на цільові заходи та механізми державного регулювання. Для 

впровадження цього принципу застосовують моніторинг регуляторних заходів 

держави: постійне спостереження змін впливу управління на матеріалопровідну 

систему конкретного товарного ринку, щоб визначити результативність такого 

впливу, як для господарюючих суб’єктів різних ланок логістичного ланцюга, так і 

для населення та держави. У разі відхилення отриманих показників від цільових 

орієнтирів та за наявності отримання нульового результату чи дестабілізаційного 

ефекту, державою коригуються регуляційні заходи та механізми, які з часом 

знову оцінюються та проводиться черговий моніторинг. 

До основних складових регуляторного процесу відноситься аналіз 

ефективності механізмів та заходів держави (див. рис. 1.10), за допомогою якого 

обирається найефективніший захід чи інструмент регулювання для ринкового 

ланцюга.  

Особлива увага приділяється формуванню екологічних ринкових ланцюгів, в 

ланках яких суб’єкти господарювання враховують негативний вплив на зовнішнє 

середовище та зводять його до мінімуму. За допомогою принципів сталого 

розвитку розглядаємо матеріалопровідний ланцюг у інтегрованій екологістичній 

системі, у якій всі процеси екологічно безпечні. Врахуємо несумісність принципів 

ринкових ланцюгів та екодеструктивного впливу на навколишнє середовище. 

Саме тому екологічний напрямок ринкової логістики, як науки, буде сприяти 

подальшому її дослідженню [50]. 

Під принципом мінімізації втрат матеріальних ресурсів, які циркулюють у 

ланках ринкового ланцюга (див. табл. 1.7), доцільно розглянути друге завдання 

12-ї Цілі сталого розвитку «Відповідальне споживання й виробництво», якою 

передбачено скорочення втрат продовольства у виробничих та збутових 

ланцюгах. У Національній доповіді передбачено два показники: частка 

післязбиральних втрат у загальному виробництві зернових культур, а також 

овочів і баштанних культур [35]. Пропонуємо розширити товарну групу за 

рахунок включення до її складу плодово-ягідної продукції й винограду, а також, 
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окрім частки післязбиральних втрат, оцінити її зміни порівняно з базовим 

періодом (2005 р.) і цільовим показником 2020 р. 

Під принципом замкненості циклу (див. табл. 1.7) розуміємо замкнені ринкові 

ланцюги, функціонування яких передбачає вторинну переробку матеріалів та їх 

повторне використання (рециклінг). Цільовим орієнтиром є реверсивна (обернена) 

логістика, яка відображає сутність даного принципу і застосовується при 

управлінні оберненими ланцюгами постачань (Back Supply Chain Management – 

BSCM). Іноземні вчені під реверсивною логістикою розуміють процес 

планування, впровадження та контролю матеріальних потоків, що повертаються із 

ланок споживання й обігу в ланки продукування, в результаті зворотного 

розподілу готової продукції, шкідливих, пошкоджених, прострочених і 

використаних товарів і тари, та інформаційних потоків з метою відновлення їх 

вартості [51, с. 74-75]. Обернений логістичний потік виступає об’єктом 

управління реверсивної логістики, основу якого формують такі процеси як: 

повернення; вилучення та відкликання; модернізація; ремонт і обслуговування; 

рецинклінг; утилізація [44, с. 39]. 

Реверсивна логістика є складовою частиною традиційної логістики. 

В процесі поєднання традиційної та реверсивної логістики втілення знаходять такі 

категорії як «замкнений» та «циркулюючий» ланцюги постачання. Також 

реверсивну логістику розглядають як складову «зеленої» логістики, яка 

передбачає переробку використаних товарів, особливості пакування, утилізацію 

відходів. Принцип замкненості циклу взаємодіє з принципами сталого розвитку 

[33]. 

Однією із складових «зеленої» логістики є управління відходами. Директива 

Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС Про відходи запропонувала таке 

визначення управління відходами: «збирання, перевезення, оброблення 

(включаючи відновлення та видалення), нагляд за такими операціями і подальший 

контроль, догляд за об’єктами видалення відходів після їх закриття, а також 

діяльність брокерів та дилерів» [51]. П’ять етапів управління відходами 

представлені на рис. 1.11 та рис. 1.12, на якому відображені основні стадії 
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переміщення відходів у ринковому ланцюзі з використанням функціонального 

підходу [45, с. 89]. 

 
Рисунок 1.11. Етапи управління 

відходами* 
* Укладено за даними [52] 

Рисунок 1.12. Стадії руху відходів у 

логістичному ланцюзі* 
*Укладено за даними [45] 

 

Для визначення стану розбудови ланки утилізації відходів у ринкових 

логістичних ланцюгах необхідною є оцінка процесів поводження з відходами, яка 

пов’язана з другим завданням 12-ї ЦСР – зменшення обсягу утворення відходів і 

збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на основі 

інноваційних технологій та виробництв. Для оцінки стану його досягнення у 

Національній доповіді передбачено індикатор частки спалених та утилізованих 

відходів у загальному обсязі утворених відходів, цільові значення яких складають 

35 % в 2020 р., 45% в 2025 р., та 55 % в 2030 р. [35, с. 92-93]. Тому, щоб визначити 

зміни у ланці утилізації, для розрахунку даного індикатора, першочергово 

потрібно проаналізувати (визначити) сучасний стан поводження з відходами.  

При формуванні «зелених» ринкових ланцюгів планується мінімізація 
екологічних ризиків та створення безпечних і екологічних ланок ланцюга ринку. 
Тому, критерій максимального скорочення відходів виробництва враховується 
при виборі постачальників сировини та матеріалів. При розбудові «зелених» 
ринкових ланцюгів мають враховуватись особливості максимального 
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використання тари, упаковки та відходів для вторинної переробки, організації 
екологічного та безпечного складування товарів та матеріалів, оптимальних 
маршрутів транспортування та скорочення кількості запасів. Якщо немає 
можливості переробити відходи, то для формування замкнених логістичних 
ланцюгів впроваджуються інноваційні технології та у виробництві 
використовуються переважно екологічні та безпечні пакувальні матеріали. 

Під принципом ринкової інклюзії розуміється вільний доступ малих та 
середніх товаровиробників до ринкового ланцюга, а саме, до розподільчої ланки 
та ланки реалізації. (див. табл. 1.7). На даний час відсутнє єдине визначення 
поняття «інклюзія» та єдиний погляд на інклюзивний процес. В перекладі 
інклюзія означає включення або залучення і передбачає зацікавленість усіх 
громадян у економічному зростанні країни та у справедливому розподілі 
отриманих результатів. Міжнародні організації виділяють такі підходи до 
визначення походження інклюзивного розвитку: перший передбачає продуктивну 
зайнятість, залучення трудових ресурсів до ефективної економічної діяльності; 
другий – рівноправний розподіл отриманих доходів. Основні параметри 
інклюзивного зростання передбачають не лише приріст ВВП, а й розвиток 
людського капіталу, подолання бідності, охорона навколишнього середовища. 
Для інклюзивності розвитку економіки важливими є конкуренція, економічна 
безпека та якість управління. Це підтверджує досвід розвинених країн [46]. І тут 
простежується зв’язок з категоріями ринку. 

Ринкова інклюзія передбачає активну участь суб’єктів господарювання, 
особливо малих та середніх, у логістичних процесах, які формують рівноправні 
взаємозв’язки між товаровиробниками, справедливий підхід до перерозподілу 
прибутку між усіма ланками ринкового ланцюга та забезпечення розширеного 
відтворення товароруху. Ринкова інклюзія у ланках ринкового ланцюга 
неоднакова, на її прояв впливає тип ринку та його структура, методи державного 
впливу та ін. Інклюзивний принцип розвитку ринків дуже часто порушується і 
спостерігається у таких випадках: високі бар’єри входу на ринок, зловживання 
ринковою владою, відстороненість дрібних суб’єктів від перерозподілу доходів, 
обмежений доступ малих суб’єктів до логістичної інфраструктури та ін. [53]. 
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1.3. Методичні положення оцінки ефективності функціонування логістичних 

ланцюгів плодово-ягідного ринку України 

 
Методичні положення оцінки функціонування та розвитку ринкових 

ланцюгів передбачають такі етапи:  

1. Ідентифікація релевантного ринку: товарні, територіальні та часові межі 

ринку, ємність, структура та головні суб’єкти ринку. 

2. Оцінка функціонування та розвитку ринкових ланцюгів за допомогою 

груп показників: 

2.1. Відтворювальна група: динаміка показників доданої вартості та 

логістичних витрат, їх ресурсної та ланкової структури, показники якості 

логістичного обслуговування в ринку. 

2.2. Показники сталого розвитку: частка післязбиральних втрат у 

виробництві культур, індекс утворених відходів в ланцюзі, суб’єктна структура 

виробництва продукції, та ін. 

2.3. Регуляторна група: відтворювальний, податковий, соціальний ефекти від 

впровадження заходів і механізмів державного впливу на процеси товароруху в 

ланцюгах ринку. 

3. Якісний аналіз причинно-наслідкових зв’язків, що визначають характер 

потокових процесів в ринку; узагальнення результатів оцінки. 

Згідно Методики визначення монопольного (домінуючого) становища 

суб’єктів господарювання на ринку ідентифікація релевантного ринку включає 

визначення: товарних, територіальних та часових меж ринку, ємності, структури 

та головних суб’єктів ринку [54]. Ідентифікацію ринку ПЯП більш детально 

проведено у другому розділі. 

Етапи формування системи показників оцінки функціонування та розвитку 

ринкових ланцюгів тісно пов’язані з концептуальним базисом і графічно 

представлені на рис. 1.13. Щоб досягти основної мети ринкового ланцюга – 

розширеного відтворення товароруху – пропонуємо дані показники об’єднати у 3 

групи, які досить близькі до відтворювального, регуляторного підходів та 
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концепції сталого розвитку. Дані підходи взаємопов’язані між собою і 

передбачають одну мету – оптимізацію доданої вартості у ринковому ланцюзі 

[34].  

Оцінка функціонування ринкових ланцюгів дає можливість порівняти 

фактичні величини показників та нормативні, встановити причини та наслідки, їх 

зв’язки між індикаторами та, за допомогою комплексного підходу, сформувати 

висновок, визначивши напрями та інструменти для вирішення основних проблем 

логістичного розвитку ринкового ланцюга (див. рис. 1.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.13. Етапи формування системи показників для оцінки 

функціонування та розвитку ринкових ланцюгів* 
*розробка автора 

 

Важливим етапом оцінки є аналіз інституційного середовища, який 

забезпечує ефективне створення та функціонування ринкових ланцюгів, оцінку 

інституційного забезпечення для суб’єктів господарювання як в кожній ланці, так 

і в цілому ланцюзі. 

Мета – розширене відтворення товароруху в ринку 
Критерій ефективності – оптимізація загальної ринкової доданої вартості 

 

Відтворювальний підхід Концепція сталого розвитку Регуляторний підхід 

Показники формування 
та структури доданої 

вартості, ЯЛО 

Показники сталого розвитку 
ринкової логістичної 

системи 

Показники 
ефективності 

регуляторних заходів 

Механізм стимулювання розвитку базових ланок ринкових, заходи усунення 
логістичних «розривів» у ринкових ланцюгах 

Показники оцінки ефективності регулювання ринкових ланцюгів 

Система оцінки функціонування та розвитку ринкових ланцюгів, встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків між показниками, оцінка інституційного середовища 

Комплексний 
підхід 

Регуляторний підхід 



 61 
Щоб зменшити різні типи логістичних «розривів», рівень їх впливу на 

функціонування ринкових ланцюгів, держава розробляє та впроваджує ряд 

заходів для зменшення «розривів», розраховує оцінку функціонування та 

розвитку ланцюгів ринку на основі регуляторного підходу. Важливим є зворотний 

зв’язок, за допомогою якого корегуються регуляторні механізми між отриманою 

оцінкою функціонування ланцюгів ринку та заходами, які впроваджує держава 

(див. рис. 1.13). 

На основі комплексного підходу до оцінки функціонування та розвитку 

ланцюгів ринку будемо застосовувати групи показників, які згруповані у 3 групи: 

1 група – відтворювальна (табл. 1.8; 1.9; 1.11; 1.12), 2 група – сталого розвитку 

(табл. 1.13, 1.14) та 3 група – регуляторна (табл. 1.15), в яких більш детально 

описані ці показники, а саме: підгрупа, в яку вони входять, їх характеристика та 

формула для розрахунку. 

Таблиця 1.8  

Система показників для оцінки динаміки та структури доданої вартості 

в ринкових ланцюгах* 
 

Підгрупа Показники Характеристика Формула розрахунку 
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1.1. Ланкова 
додана вартість 
(ДВЛ) 

Відображає реальний внесок 
кожної ланки в створення 
доданої вартості в 
ринковому ланцюзі 

ДВЛ = АЛ + ЗПЛ + ПЛ  
де АЛ – амортизація необоротних 
активів ланки;  
ЗПЛ – заробітна плата 
працівників ланки;  
ПЛ –ланковий прибуток. 

1.2. Ринкова 
додана вартість 
(ДВР) 

Загальна величина 
новоствореної вартості в 
логістичному ланцюзі 
товарного ринку 

ДВР = ДВЛ1 + ДВЛ2 +… ДВЛn, 
де ДВЛ1, ДВЛ2, ДВЛn – ланкові 
додані вартості, створені в ланках 
1-n ринкових ланцюгів 

1.3. Частка ДВ у 
випуску 
продукції (ЧДВ) 

Питома вага ДВ (ланкової та 
ринкової) у випуску 
продукції (певної ланки або 
ринкового ланцюга в 
цілому) 

ЧДВл = ДВЛ / Вл; 
ЧДВр = ДВр / Вр, 
де Вл, Вр – випуск продукції (у 
вартісному виразі) ланки, 
ринкового ланцюга 

1.4. Рентабель-
ність продукції 
(послуг) 

Величина прибутку на 1 грн. 
витрат на виробництво 
продукції (послуг) ланки 

Рл = Пл / ВТл, 
де Пл – прибуток від реалізації 
продукції (послуг) певної ланки 
ринкових ланцюгів 
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Продовження табл. 1.8 

 
1.5. Частка  
прибутку (ЧП 

Частка прибутку у доданій  
вартості, створюваній 
певною ланкою ринку 

ЧП = Пл / ДВл, 
де Пл – ланковий прибуток. 

1.6. Частка 
амортизації (ЧА) 

Частка витрат на 
відновлення необоротних 
активів певної ланки 
ринкового ланцюга 

ЧЛ = АЛ / ДВл, 
де Ал – амортизація необорот- 
них активів певної ланки ЛЛТР 

1.7. Частка 
заробітної плати 
(ЧЗП) 

Частка особистих доходів 
працівників; величина 
витрат на оплату праці для 
створення 1 грн. ДВЛ 

ЧЗП = ЗПЛ / ДВл, 
де ЗПл – заробітна плата пра- 
цівників певної ланки ЛЛТР 

1.8. Ланкова 
структура 
логістичних 
витрат 

Частка ланок ланцюга у 
загальній сумі ринкових 
логістичних витрат 

ЧЛ1 = ЛВЛ1 / ЛВР;  
ЧЛ2 = ЛВл2 / ЛВР;  
= ЛВлn / ЛВР. 

1.9. Ланкова 
структура ДВ 

Частка ланок ланцюга у 
ринковій доданій вартості 

ЧЛ1 = ДВЛ1 / ДВР;  
ЧЛ2 = ДВл2 / ДВР; 
ЧЛn = ДВлn / ДВР 

*Розроблено автором із використанням джерел [55-58]; 
 

Перша група показників представлена 3 підгрупами: 

– оцінка динаміки показників доданої вартості (табл. 1.8); 

– оцінка логістичних витрат (табл. 1.9); 

– показники якості логістичного обслуговування в ринку (табл. 1.11 та 1.12). 

Основний критерій ефективного функціонування ринкових ланцюгів 

передбачає оптимізацію ланцюгової доданої вартості, оцінку показників, за 

допомогою яких вона формується, перерозподіл та структуру і є основним блоком 

оцінки функціонування та розвитку ринкового ланцюга. 

До другої підгрупи віднесені показники, за допомогою яких можливо оцінити 

динаміку логістичних витрат (далі – ЛВ), їх частку у випуску продукції, додану 

вартість як у кожній ланці, так і у ринку (див. табл. 1.9). Особлива роль у 

розрахунку показників ефективності логістичних систем на різних рівнях 

належить логістичним витратам, розрахунок яких є досить складним через 

недостатність інформації або її відсутність. У науковому світі існують різні думки 

по визначенню сутності ЛВ, основні з них представлені в табл. 1.10. 
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Таблиця 1.9  

Система показників для оцінки логістичних витрат у ринкових ланцюгах* 

Підгрупа Показники Характеристика Формула розрахунку 
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2.1. Ланкові 
логістичні 
витрати (ЛВЛ) 

Відображає величину 
витрат на виконання 
логістичних функцій 
кожної ланки ланцюга 
товарного ринку 

ЛВЛ = МЛ + ОПЛ + СЗЛ + АЛ +ІВЛ, 
де: МЛ – матеріальні витрати на 
виконання логістичних функцій; 
ОПЛ – витрати на оплату праці 
персоналу, що виконує логістичні 
функції; СЗЛ – витрати на соціальні 
заходи; АЛ – амортизація 
транспортних засобів, складів та 
адміністративних приміщень 
логістичного призначення; ІВЛ – 
інші витрати логістичної 
діяльності. 

2.2. Ринкові 
логістичні 
витрати (ЛВР) 

Загальна величина 
логістичних витрат у 
логістичному ланцюзі 
товарного ринку 

ЛВР = ЛВЛ1 + ЛВЛ2 +… ЛВЛn, 
де ЛВЛ1, ЛВЛ2, ЛВЛn – ланкові 
логістичні витрати в ланках 1-n 
ринкових ланцюгів 

2.3. Частка ЛВ 
у випуску 
продукції 
(ЧЛВ) 

Питома вага ЛВ 
(ланко-вих та 
ринкових) у ви-
пуску продукції 
(певної ланки або 
ринкового ланцюга в 
цілому) 

ЧЛВл = ЛВЛ / Вл; 
ЧЛВр = ЛВр / Вр. 

2.4. Частка ЛВ у 
загальних 
витратах (ЧЛВз) 

Обсяг логістичних 
витрат, що припадає на 
1 грн. витрат на 
виробництво продукції 
(послуг) певної ланки 
ринкових ланцюгів 

ЧЛВз = ЛВл / ВТл, 
де ВТл – витрати на виробництво 
продукції (послуг) певної ланки 
ринкових ланцюгів 

2.5. Частка ЛВ у 
доданій вартості 
(ЧЛВдв) 

Логістична складова 
новоствореної вартості 
кожної ланки ринкових 
ланцюгів 

ЧЛВдв = ЛВл / ДВл 

*Розроблено авторами із використанням джерел [55-59] 
 

Таблиця 1.10  

Контент-аналіз поняття логістичних витрат 
№ Автор Визначення логістичних витрат 

1. 
 

Новопісна 
Є.В. 

Складова частина загальних витрат підприємства, що є витратами, які 
супроводжують рух матеріального потоку, тобто формуються 
паралельно з ним, для виконання головної задачі функціонування 
логістичної системи – доставки товару в потрібне місце, в потрібній 
кількості, за певний термін і при заданому рівні витрат [60, с. 124].  

2. Савенкова Т. І. 

Витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій (розміщення 
замовлень на поставку продукції, закупівля, складування продукції, 
внутрішньовиробниче транспортування, проміжне зберігання, 
зберігання готової продукції, відвантаження, зовнішнє 
транспортування та ін.), а також витрати на персонал, обладнання, 
приміщення, складські запаси, передачу даних про замовлення, 
запаси, поставки [61, с. 22].  
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Продовження табл. 1.10 

3. Моїсеєва Н.К. 

Грошове вираження використаної робочої сили, засобів і предметів 
праці, фінансові витрати та різні негативні наслідки форс-мажорних 
подій, які обумовлені просуванням матеріальних цінностей (сировини, 
матеріалів, товарів) на підприємстві і між підприємствами, а також 
підтриманням запасів [62, с. 16].  

4. Родников А. 
Витрати на виконання логістичних операцій (складування, 
транспортування продукції, збір, зберігання і передавання інформації 
про замовлення, запаси, поставки та ін. [63, с. 123]. 

5. Крикавський 
Є.В. 

Сума витрат на управління та реалізацію логістичних процесів в 
окреслених межах переміщення матеріальних потоків [64].  

6. Окландер 
М.А. 

Витрати, що пов’язані з рухом і зберіганням товарно-матеріальних 
цінностей, починаючи від вибору постачальника і закінчуючи 
доставкою готової продукції та обслуговуванням споживача, витрати, 
зумовлені виконанням логістики [65].  

7. Міротіна Л.Б. 

логістичні витрати – це витрати на елементарні і комплексні 
логістичні операції, втрати від іммобілізації засобів, витрати на 
логістичне адміністрування, збитки від недостатньої якості 
логістичного менеджменту і сервісу [66].  

8. Струк Н.Р. 

Один з основних економічних інструментів інтегрованого управління 
матеріальним потоком на різних етапах виробничо-комерційного 
циклу в організаційних системах і забезпечення ефективності 
створюваних логістичних формувань [67].  

9. Гурч Л. М.  Витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій [6].  

10. Сумець О.М. 

Витрати на виконання у логістичній системі усіх логістичних 
активностей, що пов’язані безпосередньо з логістичними потоками в 
межах визначеного простору й часу [68, с. 22]. 
Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття матеріальних, 
фінансових, трудових та інформаційних ресурсів, що забезпечують 
просування матеріальних активів у межах логістичної системи або 
ланцюга поставок [69].  

Розроблено автором із використанням джерел [6, 60-67, 68, 69] 

 

Контент-аналіз даного визначення дозволив проаналізувати різні підходи 

вчених до визначення сутності ЛВ, які розглядаються в процесі виконання 

логістичних операцій. Найбільш придатним для ринкової логістики, на наш 

погляд, є визначення, яке запропонував О.М. Сумець.  

Теорія логістики налічує велику (різнобічну) класифікація ЛВ за певними 

ознаками, а саме [68, с. 189-190]: 

1) за функціональним призначенням;  

2) за елементами витрат; 

3) відношенням до логістичної системи (внутрішні, зовнішні та змішані ЛВ); 

4) за обсягами логістичної діяльності – постійні й змінні ЛВ; 
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5) за джерелом виникнення – власні витрати суб’єктів та витрати 

логістичного аутсорсингу. 

Дана підгрупа визначає 5 елементів ланкових логістичних витрат, відображає 

суми, за рахунок яких виконуються логістичні функції кожної ланки ланцюга 

ринку (див. рис. 1.14; табл. 1.9).  

 
Рисунок 1.14. Елементи ланкових логістичних витрат ринкового ланцюга 

Складено автором за даними [67, 68] 

 

Логістичні витрати ринку визначаються сумою елементів ланкових ЛВ. Щоб 

оцінити ступінь впливу ЛВ на функціонування та розвиток ринкових ланцюгів, 

вибір шляхів його підвищення, важливо розрахувати частку логістичних витрат у 

сумі загальних витрат суб’єктів господарювання у складових ланках ланцюга. 

Практика показує, що даний індикатор у різних секторах національної економіки 

має відповідне значення (до 30 % –харчова промисловість, до 10 % – 

машинобудування) та державами ( Польща - не більше 10 %, Україна – близько 

30 %) [68, с. 11, 24]. 

Відтворювальна група включає в себе показники якості логістичного 

обслуговування (далі – ЯЛО), властиві усім типам ринків та специфічні 

параметри, за допомогою яких визначаються особливості процесів відтворення та 

товароруху на певному ринку (табл. 1.11). 
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Оцінка рівня логістичного обслуговування передбачає порівняння очікуваних 

параметрів для споживача при реалізації товарів або послуг та максимальний 

рівень очікувань споживача відносно отриманих товарів або послуг, за 

допомогою яких і визначається рівень якості обслуговування. Саме тому, кожний 

показник має дві складові оцінки – очікування споживача та фактична. Різниця 

цих показників дозволяє визначити розбіжність, тобто оцінити рівень 

задоволеності споживачів [69, с. 182]. 

Таблиця 1.11 

Система показників 

для оцінки якості логістичного обслуговування в ринкових ланцюгах* 
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1.1.Рівень задоволення внутрішнього (промислового й 
споживчого) попиту в державі 

 
 

Якісно-
кількісна оцінка 

[60]: 
Дуже низька (0 

– 0,20) 
Низька (0,21-

0,35) 
Середня (0,36-

0,65) 
Висока (0,66-

0,80) 
Дуже висока 
(0,81-1,00) 

1.2. Наявність сировини та товару 
1.3. Гнучкість ринкових ланцюгів (здатність реагувати на 
зовнішні впливи) 
1.4. Надійність логістичного обслуговування в ринкових 
ланцюгів (виконання договірних зобов’язань) 
1.5. Безперебійність постачань сировини й товару 
1.6. Ступінь задоволення споживачів за часовими параметрами 
1.7. Корисність логістичного обслуговування в ринкових 
ланцюгах 
1.8. Рівень використання інноваційних логістичних технологій 
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Визначаються особливостями процесів відтворення й 
товароруху певних ринків 
Приклади: 
2.1. Для ринку плодів та ягід 
 достатність запасів плодів та ягід для внутрішнього 
споживання; 
 доступність товаровиробників до плодосховищ, місць для 
зберігання; 
 співвідношення якість/ціна послуг морозильних камер та 
холодильників. 
2.2. Для ринку свіжих плодів та ягід/переробної продукції 
(кінцеве споживання населенням): 
 асортиментна диференціація товарів; 
 співвідношення якість/ціна продукції; 
 якість торгівельного обслуговування споживачів 
 наявність необхідної кількості товарів. 

*Розроблено із використанням джерел [69, 70]. 
 

Ринкові ланцюги мають різну будову, необхідну кількість ланок та свою 

логістику для певного товару, тому при формуванні показників, які передбачають 
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оцінку якості логістичного обслуговування, необхідно враховувати ці 

особливості.  

Підгрупа загальних показників ЯЛО включає 8 параметрів (див. табл. 1.11). 

До основних з них належать показники, які дають оцінку задоволення 

внутрішньому попиту держави (оцінка збалансованості кількісно-якісних 

показників попиту та пропозиції відповідних видів товарів), наявність сировини 

та товару (забезпечення необхідною кількістю товару на певний календарний рік), 

гнучкість ринкових ланцюгів, тобто оперативне реагування на зміни зовнішнього 

середовища. Надійність логістичного обслуговування передбачає виконання 

договірних зобов’язань у визначений термін та залежить від безперебійного 

постачання сировини та товару на ринок. Інноваційна роль належить розвитку 

сучасних технологій в зберіганні товару, переробці та упаковці (наприклад, 

«холодна логістика», шокова заморозка та ін.). 

Друга підгрупа специфічних показників формувалась на основі 

регуляторного підходу (рис. 1.13) і передбачає поділ сегментів споживання на 

промислове та кінцеве, а також процеси відтворення та логістики відповідного 

товарного ринку (табл. 1.11). Наприклад, для ринку плодів та ягід до групи 

специфічних показників включено достатність запасів плодів та ягід для 

внутрішнього споживання, доступність товаровиробників до плодосховищ та 

місць для зберігання, співвідношення якість/ціна послуг морозильних камер та 

холодильників. Ринок товарів кінцевого споживання, а саме, свіжих плодів та ягід 

та продуктів їх переробки передбачає оцінку специфічних показників, а саме: 

потенційний очікувань населення і включають, зокрема, асортимент товарів, 

співвідношення якість/ціна продукції, якість торгівельного обслуговування та 

наявності необхідної кількості товарів [34]. 

Оцінка якості логістичного обслуговування в ринкових ланцюгах передбачає 

3 етапи (рис. 1.15): 
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Рисунок 1.15. Етапи оцінки логістичного обслуговування 

Складено автором із використанням джерел [47, 69] 

 

Методи експертних оцінок дуже поширені і часто використовуються в 

наукових підходах для прогнозування ситуацій в майбутньому або для визначення 

сучасного стану певного об’єкту з подальшим його аналізом за допомогою 

анкетних опитувань. Логістика не виняток. Тому, для визначення «розривів» між 

очікуваною і отриманою послугою, проводиться анкетування, до якого 

залучаються фахівці, керівники та працівники, які є суб’єктами логістичних 

ланцюгів та з залученням споживачів відповідних послуг. Етапи проведення 

методу експертних оцінок відображено на рис. 1.16. 

 
Рисунок 1.16. Етапи проведення методу експертних оцінок 

Складено автором із використанням джерел [71] 
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Перед початком розробки анкет для опитування необхідно розрахувати 

показники значущості, які будуть відповідати кожному показнику якості 

логістичного обслуговування для певного конкретного ринку.  

За результатами проведеного аналізу логістичних тенденцій ринку ПЯП в 

Україні було обґрунтовано коефіцієнти значущості як загальних, так і 

специфічних показників якості логістичного обслуговування (табл. 1.12).  

Таблиця 1.12 

Коефіцієнти значимості показників якості логістичного обслуговування 

в ринкових ланцюгах (на прикладі ринку ПЯП) 

 
Показники якості логістичних послуг 

Сегменти споживання 

Промислове: 
ринок плодів  

та ягід 

Кінцеве: 
ринок свіжих плодів 
та ягід та продуктів 

їх переробки 

Загальні показники якості логістичного обслуговування в ринкових ланцюгах 
1.Рівень задоволення внутрішнього (промислового й 
споживчого) попиту в державі 0,16 0,16 

2. Наявність сировини та товару 0,11 0,14 
3. Гнучкість ринкових ланцюгів (здатність 
реагувати на зовнішні впливи) 0,13 0,13 

4. Надійність логістичного обслуговування в 
ринкових ланцюгах 0,12 0,11 

5. Безперебійність постачань сировини й товару 0,09 0,10 
6. Ступінь задоволення споживачів за часовими 
параметрами 0,08 0,09 

7. Корисність логістичного обслуговування в 
ринкових ланцюгах 0,06 0,06 

8. Рівень використання інноваційних логістичних 
технологій 0,07 0,09 

Специфічні показники якості логістичного обслуговування в ринкових ланцюгах 
8. Достатність запасів плодів та ягід для 
внутрішнього споживання 0,09 Х 

9. Доступність товаровіробників до плодосховищ, 
місць зберігання та переробки; 0,08 Х 

10. Співвідношення якість/ціна послуг морозильних 
камер та холодильників 0,07 Х 

11. Асортиментна диференціація товарів Х 0,06 

12. Співвідношення якість/ціна продукції Х 0,10 
13. Якість торгівельного обслуговування споживачів Х 0,05 

Сума значень 1,00 1,00 
*Розроблено автором на основі [34, 37, 49, 56]. 
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Для одиничних та узагальненого індикаторів логістичних послуг, які будемо 

використовувати в ринкових ланцюгах, пропонуємо використати шкалу якості 

Харрінгтона [70], за якої дані показники прирівнюються до значень від 0 до 1. 

Інтегральної оцінка якості логістичних послуг – це сума значень кожного 

показника з урахуванням коефіцієнтів вагомості.  

Для збільшення обсягу отримання достовірної інформації, перш за все базові 

анкети потрібно адаптувати для працівників товарно-логістичної системи, так 

званих експертів, для яких необхідно передбачити можливість доповнення 

системи показників якості логістичного обслуговування.  

Оцінка 1 та 2 групи показників функціонування та розвитку ринкових 

ланцюгів (див. табл. 1.8, 1.9 та 1.13, 1.14) дає можливість здійснювати 

порівняльну оцінку фактичних значень індикаторів з їх значеннями попередніх 

періодів та використовувати в процесі розширеного трактування визначених 

результатів базових та ланцюгових індексів. Оцінка показників 3 підгрупи 

передбачає порівняльний аналіз цільових або нормативних значень, застосування 

способів і методів якісної оцінки. Більш детально характеристику та значення 

показників 3 підгрупи узагальнено в таблиці 1.13 та 1.14. 

Проведений аналіз завдань ЦСР та їх індикаторів визначив ряд показників, 

які розглядаються у логістичному вимірі та закладені у 2-й «Подолання голоду, 

розвиток сільського господарства» та 12-й ЦСР «Відповідальне споживання та 

виробництво» (табл. 1.13 та 1.14). 

Перша підгрупа показників для оцінки сталого розвитку представлена низкою 

індикаторів, які дозволяють порівняти стан виконання 2, 3 та 4-го завдань 2-ї ЦСР, 

які адаптовані для України [35]. Їх доповнення дозволяє оцінити потужність руху 

матеріальних потоків та співставити рівень цін у логістичних ланцюгах 

агропродовольчих ринків. Це такі індекси, як: виробництво аграрної та харчової 

продукції, які можливо порівняти між собою, а також і з цільовими значеннями 

індикаторів 2025 р. Національної доповіді [35], частка переробної промисловості в 

аграрному експорті, індекс споживчих цін основних груп продуктів харчування 

(див. табл. 1.13). За допомогою даних індикаторів визначається потужність 
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матеріальних потоків у сировинній і переробній ланках ринкових ланцюгів, рівень 

цінових змін та ступінь впливу на розвиток споживчої ланки. 

Другу ЦСР «Подолання голоду, розвиток сільського господарства» 

розглядаємо у ринково-логістичному вимірі, який передбачає виконання 3-го 

завдання і повинен забезпечувати рівний доступ дрібних товаровиробників до 

виробничих ресурсів, ринків збуту, щоб збільшити додану вартість та зайнятість 

населення. [35].  

Розрахунок суб’єктної структури виробництва певних видів аграрної 

продукції з позиції корпоративного та індивідуального секторів ринку дозволить 

проаналізувати особливості перерозподілу товарних позицій між різними за 

розміром товаровиробниками та оцінку структурних змін. Через відсутність 

статистичних даних про особисті селянські господарства та рівень їх 

рентабельності, розрахунок їх доходу можна визначити порівнянням цін на аграрну 

продукцію різних категорій виробників. Даний аналіз цін між суб’єктами 

індивідуального та корпоративного секторів визначить перспективний напрям для 

перерозподілу доданої вартості в ринковому агропродовольчому ланцюзі, надасть 

можливість доступу індивідуальним товаровиробникам до усіх ланок ринкових 

ланцюгів, рівня доходності та відтворювальної спроможності, характеризуючи при 

цьому впровадження 3-го завдання 2-ї ЦСР у вітчизняну практику господарювання. 

Таблиця 1.13 

Система показників для оцінки сталого розвитку ринкових ланцюгів* 
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1.1. Індекс 
аграрної продукції 

[35, c.20]. 

Відношення обсягів виробництва 
аграрної продукції звітного 

періоду до аналогічного 
показника базового періоду 

(2005р.) 

Порівняння з цільовим 
значенням індикатора 2025 

р. [35, c.21]. 

1.2. Суб’єктна 
структура 

виробництва 
агропродукції  

Структура виробництва 
агропродукції у розрізі 

корпоративного та 
індивідуального секторів 

(сировинна ланка ринкових 
ланцюгів) 

Оцінка динаміки 
структурних змін 

1.3. Рівні цін агро- 
продукції за кате- 

горіями 
виробників 

Рівні цін агропродукції у розрізі 
корпоративного та 

індивідуального секторів 
(сировинна ланка 

ринкових ланцюгів) 

Співвідношення рівнів цін в 
індивідуальному та 

корпоративному секторах 
сировинної ланки ринкових 

ланцюгів 
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Продовження табл. 1.13 

  
 

1.4. Індекс  
виробництва  

харчових 
продуктів, % 

[35, c. 20]. 

Відношення обсягів виробництва  
харчових продуктів звітного 

періоду до аналогічного 
показника 

базового періоду (2005р.) 

Порівняння з цільовим зна- 
ченням індикатора 2025 р. 

[35, c.21]. 
Порівняння з базовим 

індексом аграрної продукції 
1.5. Частка пере- 

робної продукції в 
аграрному 
експорті, % 
[35, c. 20]. 

Частка продукції харчової 
промисловості та переробки 
аграрної сировини в експорті 

груп 1-4 УКТЗЕД, % 

Порівняння з цільовим 
значенням індикатора 2025 

р. [35, c.21]. 

1.6. Індекс 
споживчих цін [35, 

c. 20]. 

Індекс споживчих цін на 
продукти 

харчування (середньорічний) за 
основними групами продуктів, 

% 

Порівняння з цільовим зна- 
ченням індикатора 2025 р. 

[35, c.21]. 

*Розроблено із використанням джерел [35] 
 

З точки зору ринково-логістичного виміру пропонується об’єднана група 

індикаторів другої підгрупи показників для оцінки 2 та 4 завдань 12-ї ЦСР 

«Відповідальне споживання та виробництво» (див. табл. 1.14). Дана підгрупа 

представлена чотирма індикаторами, з яких перший передбачає зменшення втрат 

товарів у виробничих та збутових ланках ринкового ланцюга та забезпечує 

виконання 2-го завдання ЦСР, [35, с. 92], а тому і має логістичну направленість. 

Національною доповіддю передбачено частку післязбиральних втрат у загальному 

виробництві зернових культур, овочів і баштанних культур [35], втім, 

запропонований розрахунок аналогічного індикатора плодово-ягідних культур на 

основі даних балансів продовольчих ресурсів дозволить розраховувати індикатор 

на державному та на регіональному рівні. 

Наступні індикатори забезпечують вирішення 4-го завдання 12-ї ЦСР, які 

направлені на скорочення обсягу відходів та збільшенням частки їх переробки або 

повторного використання за допомогою сучасних інноваційних технологій. Ці 

індикатори можливо розраховувати у ланках логістичного ланцюга і у ринковому 

ланцюзі: індекс утворених відходів в ринкових ланцюгах, індекс і частка спалених 

і утилізованих відходів у ринковому ланцюзі (див. табл. 1.14).  
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Таблиця 1.14 

Система показників для оцінки тенденцій сталого розвитку ринкових ланцюгів* 

Підгрупа Показники Характеристика Цільові значення 

В
ід

по
ві

да
ль

не
 с

по
ж

ив
ан

ня
 т

а 
ви

ро
бн

иц
тв

о 
 

(Ц
С

Р 
12

) 

2.1. Частка 
післязбиральних втрат 

у виробництві 
культур, % [35, c.92]. 

Частка післязбиральних 
втрат (%) у загальному 

виробництві: 
− зернових культур; 
− овочів та баштанних 

культур; 
− плодово-ягідних 

культур**. 

Порівняння з цільовим 
значенням індикатора 

2025 р. [35, c. 93]. 

Оцінка динамічних змін 
індикаторів 

2.2. Індекс утворе- 
них відходів в 

ринкових 
ланцюгах 

Базисний індекс обсягів 
утворених 

відходів в ланковому та 
ринковому вимірі 

Оцінка динаміки змін, 
порівняння із 

секторальними 
індикаторами 

2.3. Індекс спале- 
них і утилізованих 

відходів в ринкових 
ланцюгах 

Базисний індекс обсягів 
спалених 

і утилізованих відходів в 
ланковому та ринковому 

вимірі 

Оцінка динаміки змін, 
порівняння із 

секторальними 
індикаторами 

2.4. Частка спалених і 
утилізованих відходів 
в ринкових ланцюгах 

Частка спалених й 
утилізованих 

відходів в загальному 
обсязі утворених 

відходів в ланковому й 
ринковому вимірі 

Порівняння з цільовим 
значенням індикатора 

2025 р. [35, c. 93]. 

*Розроблено із використанням джерел [35]; 
**Індикатор запропоновано автором. 
 

Невід’ємною складовою методологічних положень оцінки функціонування та 

розвитку ринкових ланцюгів є регуляторний підхід, який включає в себе систему 

регуляторних принципів, таких як цілеспрямованість [47] на окремі ланки 

ринкових ланцюгів з метою відтворювального розвитку ринкових ланцюгів або 

забезпечення розширеного відтворення товароруху в ринку та оптимізації 

загальної ринкової доданої вартості.  

Держава впливає на окремі ланки та логістичні «розриви» ринкових ланцюгів 

за допомогою механізмів державного регулювання, які передбачають систему 

засобів, важелів, методів і стимулів, за допомогою яких держава регулює 

економічні процеси, забезпечує реалізацію соціально-економічних і правових 

функцій [72]. До регуляторних механізмів належать інституційні, фінансово-

економічні, адміністративні та інформаційні. Вони передбачають впровадження 

пріоритетних та стратегічних напрямів державної політики для логістичного 

розвитку товарних ринків. Таким чином, державні механізми окремих ланок 
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ринкових ланцюгів є складовою загального механізму регулювання економіки 

[37].  

Механізм регулювання логістичних процесів залежить від типу й специфіки 

функціонування товарного ринку у просторово-часових координатах, періоду 

розвитку, характеру й глибини логістичних «розривів», відтворювальної 

ефективності ланцюга тощо.  

Регуляторні механізми проявляються у різних напрямах, які націлені на: 

інституційну, антимонопольну, цінову, бюджетну, податкову, інвестиційну, 

екологічну, соціально-економічну та ін. політику. Інституційні та адміністративні 

механізми регулювання, нормативно-правові акти передбачають формування 

інституційного середовища для ефективного функціонування ринкових 

логістичних ланцюгів. А бюджетна підтримка, пільгове оподаткування, державна 

підтримка, стимулювання інвестиційної привабливості, застосування відповідних 

цільових інструментів, які перш за все, орієнтовані не тільки на ланки товарних 

ринків, а й на розвиток яких національної економічної безпеки.  

В таблиці 1.15 узагальнено систему показників для оцінки регулювання та 

розвитку ланок ринкового ланцюга, представлених двома групами показників, за 

допомогою яких можна оцінити економічні та соціальний ефекти. При цьому, 

економічний ефект складається з відтворювального, логістичного та податкового 

ефектів, які будуть досягнуті після впровадження регуляторних механізмів.  

Зауважимо, що економічний ефект можна розглядати у дохідному та 

витратному вимірі. При цьому, до дохідних ефектів відносяться відтворювальний 

та податковий, а до витратних – логістичні ефекти (табл. 1.15).  

Перша група показників оцінки функціонування та розвитку ринкових 

ланцюгів показує зміни, які характеризуються загальними ринковими 

показниками логістичного ланцюга, а саме: доданої вартості, логістичних витрат, 

частки прибутку, амортизації та заробітної плати працівників, в процесі реалізації 

відповідних регуляторних механізмів або заходів. Основними показниками, за 

допомогою яких оцінюється державний вплив на відтворювальні і потокові 

процеси товарного ринку, є відтворювальний і логістичний ефекти (рис. 1.17). 
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Таблиця 1.15 

Система показників для оцінки регулювання базових ланок ринкових ланцюгів  
[авторська розробка] 

Група Показники Характеристика Формули розрахунку 
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1.1.Відтворювальний 
ефект від 
впровадження 
регуляторних заходів 
(ЕВ) 

Приріст доданої вартості у 
ланках ринкових ланцюгів після 
реалізації регуляторних заходів. 
Відображає ступінь впливу 
заходів регулювання на 
відтворювальні процеси ринку 

ЕВ = ДВ2 – ДВ1, де 
ДВ1, ДВ2, – ринкова додана 
вартість до та після 
реалізації регуляторних 
заходів і механізмів 

1.2. Логістичний 
ефект від 
впровадження 
заходів (Ел) 

Скорочення логістичних витрат у 
ланках ринкових ланцюгів у 
результатів впровадження 
регуляторних заходів держави. 

ЕЛ = ЛВ1 – ЛВ2, де 
ЛВ1, ЛВ2, – ринкові логіс-
тичні витрати до та після 
реалізації регуляторних 
заходів і механізмів 

1.3. Податковий 
ефект від 
впровадження 
заходів (ЕП) 

Приріст податкових надходжень 
у ланках ринкових ланцюгів 
після реалізації регуляторних 
заходів 

ЕП = П2 – П1 , де 
П1, П2 – загальні податкові 
надходження від суб’єктів 
ринкових ланцюгів до та 
після реалізації заходів 
держави 

1.4. Соціальний 
ефект від 
впровадження 
заходів (ЕС) 

Приріст заробітної плати праців- 
ників у ланках ринкових 
ланцюгів після впровадження 
регуляторних заходів та 
механізмів 

ЕС = З2 – З1, де 
З1,З2, – заробітна плата 
працівників до та після 
впровадження регуляторних 
заходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.17. Види ефекту та їх характеристика 
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Відтворювальний - визначає приріст загальної доданої вартості в 
ринковому ланцюзі після впровадження регуляторного механізму або 
заходу. 

Логістичний - вимірює величину скорочення загальних логістичних 
витрат у результаті регуляторного впливу на базові ланки ринкових 
ланцюгів. 

 

Податковий ефект визначає приріст податкових надходжень від суб’єктів 
ринкових ланцюгів після впровадження регуляторних заходів держави і є 
кількісним виміром її економічних інтересів. 

 

Соціальний ефект визначає соціальний результат від регуляторної 
діяльності держави в ринкових ланцюгах. Як багатогранна категорія, 
соціальний ефект характеризує підвищення якості життя та добробуту 
суспільства, покращення умов праці, збереження (зростання) робочих 
місць тощо. Для його кількісного виміру в методичних положеннях 
запропоновано використати приріст заробітної плати працівників у 
ланках ринкових ланцюгів після впровадження регуляторних механізмів 
та заходів. 
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Щодо управлінського впливу на основні ланки ринкових ланцюгів, то він 

може супроводжуватись скороченням доданої вартості у посередницькій чи 

збутовій ланці, але при цьому зростати у інших ланках – сировинній чи 

переробній.  

В цілому, методичні положення оцінки функціонування та регулювання 

окремих ланок ринкових ланцюгів надали можливість контролювати раціональне 

використання бюджетних коштів, фінансувати пріоритетні напрями розвитку, 

вибирати ефективні механізми та заходи регулювання із запропонованої 

сукупності, передбачувати їх вплив та показники. Система показників для оцінки 

регулювання ланок ринкових ланцюгів включає 4 показники, які пов’язані зі 

зміною ринкової доданої вартості до та після впровадження регуляторних заходів. 

Інформаційна база для розрахунку показників – офіційні дані Державної служби 

статистики України, її міністерств і відомств, інформаційно-аналітичних служб і 

агентств тощо. 

Оцінка функціонування та розвитку ринкових ланцюгів є частиною 

управління, яка дозволяє вибирати найбільш ефективні заходи та інструменти для 

логістичних ланцюгів товарних ринків. Прогнозування варіантів розвитку 

ринкових ланцюгів дозволяє розрахувати декілька сценаріїв поводження та зміни 

кінцевих показників функціонування та розвитку ринкових ланцюгів після 

впровадження регуляторних механізмів та заходів. Найбільш оптимальний 

варіант дозволить вибрати ефективний механізм регулювання, підвищить ступінь 

стабілізуючого впливу на потокові процеси ринку та забезпечить розширене 

відтворення товароруху та оптимізацію ланцюгової доданої вартості.  
  

Висновки до розділу 1 

 

1. За результатами контент-аналізу категорій «розвиток» та «логістика», 

існуючих підходів до визначення поняття «розвиток», запропоноване авторське 

визначення категорії «логістичний розвиток ринку ПЯП», а саме: процес 

формування ефективного логістичного ланцюга ринку ПЯП, трансформація його 

структури в напрямі розбудови (активізації) ланок переробки та зберігання 
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продукції, що дають змогу забезпечити розширене відтворення товароруху в 

ринку та оптимізувати ланцюгову додану вартість. Розкрито сутність таких 

наукових підходів до поняття «розвиток», як філософський, природний, 

економічний і логістичний. 

2. Узагальнено класифікацію логістичного потенціалу за головними 

ознаками, визначено його властивості по відношенню до агропродовольчих 

ринків. Запропоновано видовий поділ логістичного потенціалу за ланками 

ринкового ланцюга. На основі відтворювального підходу запропоновано 

авторське визначення категорії «логістичний потенціал агропродовольчого 

ринку», а саме: поєднання ресурсів, управлінських засобів і взаємодій між ними, 

що мають здатність до забезпечення постійно повторюваного обігу й 

перетворення товарно-матеріальних цінностей для оптимізації доданої вартості у 

ринкових ланцюгах. Виділено дві взаємопов’язані компоненти логістичного 

потенціалу товарного ринку (ресурсну та підвищення конкурентоспроможності), 

обґрунтовано його властивості.  

3. Систематизовано та доповнено класифікацію ланцюгів агропродовольчого 

ринку за ознакою рівня логістичного розвитку, відповідно до якої виділено три 

типи ланцюгів: (1) високорозвинений, орієнтований на виробництво та розподіл 

товару кінцевого споживання з максимальною доданою вартістю; 

(2) середньорозвинений, містить у структурі недостатньо розвинені ланки, 

функціонування яких не забезпечує оптимізацію ланцюгової доданої вартості; 

(3) нерозвинений, в структурі якого відсутня одна або декілька ланок, що 

призводить до втрат доданої вартості. 

4. Обґрунтовано теоретико-методичний підхід до оцінки функціонування та 

розвитку логістичних ланцюгів агропродовольчих ринків на основі синтезу трьох 

підходів: відтворювального, регуляторного та концепції сталого розвитку. 

Відтворювальний підхід є методичним базисом ринкової логістики; він 

передбачає забезпечення розширеного відтворення товароруху в ринку, 

оптимізацію ланцюгової доданої вартості. Відповідно до даних підходів автором 

запропоновано три групи принципів формування ефективних логістичних 
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ланцюгів ринку ПЯП України. До складу відтворювальної групи ввійшли такі 

принципи:  оптимізація матеріальних потоків, збалансованість матеріальних 

потоків, повернення фінансових й інформаційних потоків у базові ланки ланцюга. 

Регуляторну групу сформували принципи - пріоритетність економічних інтересів 

держави, цілеспрямованість, ефективність, зворотного зв’язку.  До складу групи 

принципів сталого розвитку ввійшли принципи: мінімізація втрат ресурсів, 

замкненість циклів, ринкова інклюзія. 

5. Розроблено методичні положення оцінки функціонування та розвитку 

логістичних ланцюгів ринку ПЯП, відмінними рисами яких є ідентифікація 

релевантного ринку, розширена процедура оцінки за трьома групами показників 

(відтворювальна, сталого розвитку та регуляторна) у відповідності до принципів 

формування ефективних ринкових ланцюгів. Оціночна складова методичних 

положень включила множину ринково-логістичних індикаторів, серед яких: 

динаміка показників доданої вартості й логістичних витрат у ланковому та 

ланцюговому вимірі, їх ресурсна й ланкова структура, показники якості 

логістичного обслуговування ринку ПЯП, показники сталої логістики, що 

визначають стан впровадження завдань Цілей сталого розвитку (ЦСР) 2 

«Подолання голоду, розвиток сільського господарства» та 12 «Відповідальне 

споживання та виробництво» в ринково-логістичному вимірі. 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЛОГІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПЛОДОВО-

ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 

2.1. Ідентифікація релевантного ринку плодово-ягідної продукції 

 

Плодово-ягідний ринок України в наш час є одним з динамічно зростаючих 

аграрних ринків, продукція якого забезпечує продовольчу безпеку країни. 

Більшість областей мають сприятливі природні умови для вирощування плодово-

ягідних культур. В аграрному секторі України товарне виробництво плодово-

ягідної продукції (ПЯП) є найперспективнішим. За останні роки зростає 

внутрішній і зовнішній попит на свіжу плодову та ягідну продукцію на протязі 

року.  

Товарний ринок називається релевантним, якщо у ньому визначені головні 

параметри меж ринку: товарні, часові та територіальні. Для визначення меж 

товарного ринку застосовують Методику визначення монопольного 

(домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку [54] (далі – 

Методика). Товарні межі ринку формуються групою взаємозамінних товарів або 

товарних груп, тобто споживач легко може перейти від споживання одного товару 

до іншого. Показниками взаємозамінності виступають: споживчі властивості, 

якісні показники, умови використання, ціна та інші. 

Товарні межі ринку ПЯП – формують 4 групи культур: зерняткові, 

кісточкові, горіхоплідні (волоський горіх) та ягідники (Додаток А). Виноград 

формує окрему групу ягідних культур і має свою специфіку процесів відтворення, 

зокрема, головним продуктом його переробки є вино, яке утворює окремий ринок, 

відмінний від плодового. Тому, у даному дослідженні, товарні межі ринку ПЯП 

не включатимуть виноград. Слід відзначити, що у статистичній звітності виноград 

виокремлений у самостійну товарну групу, що не входить до ПЯП [73]. 

Територіальні (географічні) межі ринку визначаються мінімальною 

територією, за межами якої придбання взаємозамінних товарів є недоцільним та 
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неможливим. В даному випадку враховуються фізичні та технічні характеристики 

товарної групи, усі види обслуговування, цінова політика, місце розташування та 

інші [54].  

Часові межі ринку формують проміжок часу, протягом якого між продавцями 

і споживачами утворюється товарний ринок зі сталою структурою. Як правило, це 

календарний рік. 

Товарні ринки характеризуються ємністю та ступенем відкритості ринку 

(СВР). СВР відображає питому вагу товарів або товарних груп, які були ввезені з-

за географічних (територіальних) меж ринку у загальному обсязі ринку. Згідно 

даної Методики [54], якщо СВР менше 40 %, то територія держави є 

територіальними (географічними) межами ринку. СВР більше 40 % є ознакою 

відкритості загальнодержавного ринку і потребує додаткового дослідження щодо 

впливу іноземних продавців, постачальників та виробників на становище, яке 

займають суб’єкти господарювання на цьому ринку. 

Плодово-ягідну продукцію складають групи зерняткових, кісточкових, 

горіхоплідних культур та ягідників. Яблука, груші та айва, горобина, мушмула 

формують групу зерняткових, серед яких яблука складають найбільший відсоток 

виробництва і займають основне місце в плодовому асортименті.  

Група кісточкових - слива, вишня, черешня, абрикос, персик, кизил, алича. 

Лідерами цієї групи є вишня та слива. Перспективним є кизил, площі насаджень 

якого з кожним роком зростають. Розвиток горіхівництва в Україні з кожним 

роком зростає. Першість серед горіхоплідних культур (насаджень) отримали 

фундук та волоські горіхи [74]. 

До ягід відносяться суниці, полуниці, малина, смородина, аґрус, обліпиха та 

інші. В останні роки популярності набирають нові ягідні культури, такі як лохина, 

обліпиха та ірга. У 2018 році у закладці молодих садів лохині виділили 518 га 

[74]. У цієї ягоди великі експортні перспективи, як свіжої, так і замороженої. 

Канада має досвід вирощування ірги, ягоди якої переробляють на джеми, сиропи, 

сушать або заморожують. 
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Період достигання плодів та ягід різний, в залежності від сорту та природних 

умов. ПЯП за строками достигання поділяється на літні (ранні), осінні та зимові 

сорти.  

Кожна група плодів ділиться на першу та другу помологічну групи. За якістю 

– на товарні ґатунки: вищий, перший, другий та третій. 

ПЯП можна споживати у свіжому, замороженому, сушеному та 

переробленому вигляді. З певної частини плодів та ягід виготовляють пюре, 

варення, джеми, компоти, соки та іншу продукцію. 

Плоди та ягоди по УКТЗЕД відноситься до двох груп: II – Продукти 

рослинного походження та IV – Готові харчові продукти. В свою чергу групи 

діляться на підгрупи (рис. 2.1). За КВЕД 2010 плоди та ягоди поділяються на 

секції, розділи, групи та класи (рис. 2.2). 

Український ринок плодово-ягідної продукції відноситься до категорії 

державних ринків за сукупністю ознак, що визначають його територіальні межі. 

Ступінь відкритості ринку підтверджують розрахунки таблиці 2.2. В залежності 

від поставленої мети, інформаційної бази, аналітичних досліджень товарні межі 

ринку можуть змінюватись.  

Ринок плодово-ягідної продукції характеризується показником ємності та 

ступенем відкритості. У 2018 році ємність ринку ПЯП була рекордною і склала 

3208 тис. тон. В Україні обсяги виробництва ПЯП в 2019 р. досягли 2,11 млн. т, 

збільшившись порівняно з 2011 р. на 11,8 % за рахунок зростання урожайності 

культур (на 27,3 %), що стало можливим завдяки впровадженню інноваційних 

технологій (табл. 2.1). При цьому площі плодово-ягідних насаджень перманентно 

скорочуються (на 23,3 %) внаслідок вибуття старих садів та недостатності 

інвестицій на закладку нових садів. Особливістю аграрної ланки ринкового 

ланцюга є домінування індивідуального сектору, що об’єднує фермерські й 

особисті селянські господарства, у виробництві ПЯП: у звітному році на його 

частку припало 88,1 % державного виробництва ПЯП, решту ніші (11,9 %) 

зайняли агропідприємства корпоративного сектору.  
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Рисунок 2.1. Класифікація плодів та ягід по УКТЗЕД в Україні 

Джерело [75] 
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Рис. 2.2. Класифікація плодів та ягід за КВЕД 2010 в Україні 

Джерело [76] 
Таблиця 2.1 

Базові показники розвитку плодово-ягідного ринку України, тис. т* 

Показники 
Роки 2019 р. 

у % до 
2011 р. 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Площа насаджень, 
тис. га 255 239 235 224 226 228 195,5 76,7 

2. Виробництво ПЯП 1896 1999 2153 2007 2048 2571 2118,9 111,8 
у т.ч. індивідуальний 
сектор 1635 1723 1809 1732 1790 2150 1867,6 114,2 

у % до виробництва 86,2 86,2 84 86,3 87,4 83,6 88,1 Х 
3. Урожайність, ц/га 84,9 95,2 104,5 101,9 103,1 128,4 108,1 127,3 
4. Імпорт ПЯП 901,9 703,3 498,3 609,2 658,5 709,7 700,5 77,7 
у % до виробництва 47,6 35,2 23,1 30,4 32,2 27,6 33,1 Х 
5.Експорт ПЯП, тис. т 105,7 69,8 66,2 83,6 90,6 112,6 132,3 125,1 
у % до виробництва 5,6 3,5 3,1 4,2 4,4 4,4 6,2 Х 
6. Ємність ринку ПЯП 2692 2633 2585 2533 2616 3168 2687,1 99,8 
7. Ступінь відкритості 
ринку, % (4/6) 33,5 26,7 19,3 24,1 25,2 22,4 26,1 Х 

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [32] 
 

Незважаючи на тенденцію скорочення імпорту ПЯП (на 22,3 %), його обсяги 

залишаються досить значними – 700,5 тис. т або 33,1 % від обсягів виробництва, 

обумовлюючи істотний ступінь відкритості ринку для міжнародної торгівлі – 
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26,1 % в 2019 р. (див. табл. 2.1). Експорт ПЯП у 5 разів менший його імпорту і 

складає 132,3 тис. т або 6,2 % від обсягів виробництва. Частка імпорту у 

внутрішньому споживанні складає 22,4 %, що свідчить про високу потужність 

руху імпортних товаропотоків у ринковому ланцюгу ПЯП.  

Суб’єкти ринку плодово-ягідної продукції за організаційно-правовою 

формою поділяються на юридичних та фізичних осіб. Група юридичних осіб 

представлена сільськогосподарськими підприємствами, а фізичні особи – 

фермерськими господарствами та господарствами населення. 

«Сільськогосподарське підприємство – це підприємство, основною діяльністю 

якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів 

(послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на 

давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських 

товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, 

поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів 

сукупно» [77].  

«Фермерське 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, у тому числі в оренду, для 

ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського 

виробництва, особистого селянського господарства» [78]. 

«Господарства населення – домогосподарства, що здійснюють 

сільськогосподарську діяльність як з метою самозабезпечення продуктами 

харчування, так і з метою виробництва товарної сільськогосподарської продукції. 

Ця категорія включає домогосподарства у сільській місцевості, домогосподарства 

у міський місцевості (включаючи колективні сади та городи), а також фізичних 

осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять свою діяльність у 

галузі сільського господарства без створення юридичної особи» [79].  

Статистика не в повній мірі фіксує кількість галузевих підприємств, які 

виробляють плодово-ягідну продукцію. За даними асоціації «Укрсадпром», в 
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Україні функціонує близько 1500 підприємств. Кількість підприємств, пов’язаних 

з садівництвом, близько 1800, із яких приблизно 200 розсадників та майже 110 

підприємств переробної сфери та консервації [74]. 

Дослідженнями автора встановлено, що за 1990-2018 рр. відбулися 

структурні зміни у ринковому ланцюзі ПЯП в напрямі переорієнтації руху 

внутрішніх товаропотоків із переробної до посередницької ланок, що 

супроводжувалося втратою доданої вартості як аграрних виробників, так і 

переробних підприємств. За статистичними даними, у 1990 р. за переробним 

каналом було реалізовано виробниками 86,8 % ПЯП, у 2015 рр. – 24,3 %, водночас 

частка посередницького «іншого» збутового каналу зросла з 4,4 % в 1995 р. до 

64,7 % в 2015 р. За 2016-2018 рр. статистичне спостереження за каналами 

реалізації продукції не проводилося, однак, врахувавши стійку тенденцію до 

зростання непрозорого «іншого» каналу, можна спрогнозувати приріст його 

частки до 70 % за рахунок зменшення питомої ваги переробного збутового 

каналу. 

В економіці України важливу роль відіграє зовнішня торгівля. 

Перспективною групою товарів сільського господарства є плодово-ягідна 

продукція, попит на яку з кожним роком зростає. Так, за період 2011-2019 рр. 

експортні потоки плодів та ягід змінились. Частка яблук зросла з 34,6 % до 

38,6 %, інших плодів з 0,75 % до 3,5 %, горіхів з 36,7 % до 43,5 %, питома вага 

динь та кавунів скоротиласьз 21,9 % до 11,6 %, абрикос з 5,2 % до 2,7 % 

(Додаток Б). 

Основними покупцями горіхів стали Грузія та Білорусь (52,94 % та 23,53 % 

відповідно), бананів – Грузія (53,85 %), фініків та інжиру – Казахстан (33,33 %), 

цитрусових –Туреччина (85,04 %), яблук та груш – Білорусь (39,75 %), абрикос – 

Білорусь (80,42 %). Основним напрямом експорту переробної групи ПЯП стали 

США – консервовані з цукром овочі, плоди та горіхи (45,45 %), вареня, джеми, 

мармелад (35,52 %), консервовані овочі, плоди та горіхи (57,32 %) та США і 

Польща по плодовим та овочевим сокам (22,07 % і 19.89 % відповідно) 

(Додаток В). 
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В 2019 році наша країна експортувала ПЯП на 17 % більше, ніж у 2018 р. та 

на 25 % порівняно з 2011 р. Зростання експорту показали і волоські горіхи, 

збільшивши кількісні показники з 38,9 тис. тон (2011 р.) до 57,5 тис. тон у 2019 

році. В 2019 році у структурі експорту плодово-ягідної продукції найбільшу 

частку склали зерняткові культури – 38,6 % (51 тис. т) та горіхи 43,5 % 

(57,5 тис. т). 

Імпортні потоки ПЯП у 2019 році в порівнянні з 2011 рр. зменшились на 

22,4 % (та на 1 % порівняно з минулим роком) за рахунок скорочення імпортних 

поставок яблук на 75 % (та їх збільшенням у 2019 р. у 6 раз в порівнянні з 

минулим роком), цитрусових на 36% (на 22 % порівняно 3 2018 р.) та інших 

горіхів на 32% порівняно з 2011 р. та на 1% - з 2018 р. (Додаток Г).  

У 2019 році головними імпортерами ПЯП стали: горіхів В’єтнам (66,04 %), 

США (68,9 %), бананів Еквадор (47,8 %) і Коста-Рика (33,16 %), фініків Перу 

(18,14 %) та Коста-Рика (13,46 %), цитрусових Туреччина та Єгипет (55,96 % і 

14,46 %), яблук Польща та Нідерланди (43,11 % та 20,62 %),абрикос Греція та 

Іспанія (58,15 % та 25,77 %). Основним напрямом імпорту переробної групи ПЯП 

стали такі країни: Нідерланди – консервовані з цукром овочі, плоди та горіхи 

(43,14 %), Індія – вареня, джеми, мармелад (10,53 %), Туреччина та Таїланд – 

консервовані овочі, плоди та горіхи (30,96% та 18,24%), Бразилія та Нідерланди 

по плодовим та овочевим сокам (24,09 % і 19.63 % відповідно) (Додаток В). 

На ПЯП та продукти їх переробки Законом України «Про митний тариф 

України» встановлені ставки імпортного мита (Додаток Д): на горіхи волоські у 

шкарлупі та без шкарлупи – 10 %, фісташки у шкарлупі та без шкарлупи – 5 %, на 

фініки, інжир свіжий або сушений, ананаси, авокадо – 3 %, на кавуни з 1 квітня до 

30 листопада – 20 %, для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня – 10 %, на 

інші з 1 квітня до 30 листопада – 10 %, для грушевого сидру, насипом, з 1 серпня 

до 31 грудня – 10 %, для інших з 1 грудня до 31 березня – 5 %, а з 1 квітня до 30 

листопада – 10 %, айва – 10 %, абрикоси, вишня кисла, нектарини, сливи та терен 

– 5%, суниці та полуниці – 17 %, малина, смородина чорна або червона, брусниця, 

хурма – 20 %. На продукти переробки плодів, ягід та горіхів – суниці та полуниці, 
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вишні з вмістом цукру понад 13 мас. % та інші – 10 %, консервовані для 

тимчасового зберігання і не придатні для безпосереднього використання в їжу: 

вишні та черешні, абрикоси та апельсини – 20 %, сушені яблука – 20 %, персики 

та груші – 12 %. 

Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші частини рослин, консервовані з 

доданням цукру (глазуровані, зацукровані або просочені цукровим сиропом) з 

вмістом цукру понад 13 мас. % – вишня та черешня – 20 %, пюре та пасти сливові 

в первинних упаковках, масою нетто понад 100 кг, призначені для промислового 

оброблення з вишень і черешень, полуниць і суниць, малини – 10 %, сік яблучний 

з додаванням та без додавання цукру – 10 %, сік грушевий – 10 %, сік з вишень та 

черешень – 10 %, суміш яблучного та грушевого соків – 10 %. 

Нульова ставка ввізного мита встановлена на банани свіжі або сушені, 

апельсини солодкі свіжі, грейфрути, помело, лимони, лайми, яблука з 1 грудня до 

31 березня, ківі, сушені абрикоси та чорнослив, горіхи в упаковках понад 10 кг – 

кокосові, лісові та мигдаль. 

Проведений аналіз товарної структури імпорту ПЯП в Україну (табл. 2.2) 

засвідчив домінування цитрусових та бананів − 38 % і 36 % в 2019 р. відповідно. 

Водночас, від’ємне сальдо мають такі товарні групи, як абрикоси, вишні, черешні 

(УКТЗЕД 809), плоди сушені (813), варення й джеми (2007), плоди й горіхи, 

приготовлені іншим способом (2008), для виробництва яких Україна має 

достатній природно-ресурсний потенціал. Імпорт саме цих товарів може бути 

заміщений вітчизняною ПЯП та продуктами її переробки, виготовлених, зокрема, 

і багатофункціональними кооперативами. 

З таблиці 2.2 видно, що групи «Їстівних плодів та горіхів» і «Продуктів 

переробки овочів та фруктів» мають негативне сальдо. У структурі експорту 

група інших горіхів, свіжих або сушених займає більше половини експортних 

операцій - 50,17 %, а у імпорті – 4,55 %. Дині та кавуни свіжі складають 1,14 % та 

0,71 % у структурі експорту та імпорту відповідно. Яблукам, грушам та айві 

припадає 6,94 % у структурі експорту та 2,19 % – у імпорті. 
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Таблиця 2.2 

Сальдо зовнішньої торгівлі України плодами та продуктами їх переробки в 2019 р. 

Код 
УКТЗЕД Товарні позиції 

Імпорт Експорт Сальдо, 
тис. 
дол. тис. дол. Структура, 

% Тис. дол. Структура, 
% 

8 Їстівні плоди та 
горіхи, всього, у т.ч. 511000 100 229566 100 -281434 

801000000 Горіхи кокосові, 
бразильські, кеш'ю 11645 2,28 21 0,01 -11624 

802000000 Інші горіхи 23247 4,55 115176 50,17 91929 
803000000 Банани та плантайни 142098 27,81 16 0,01 -142082 

804000000 
Фініки, інжир, 
ананаси, авокадо, 
гуаява, манго  

36082 7,06 4 0,00 -36078 

805000000 Цитрусові  183751 35,96 78 0,03 -183673 
807000000 Дині, кавуни і папайя 3630 0,71 2620 1,14 -1010 
808000000 Яблука, груші та айва 11215 2,19 15943 6,94 4728 

809000000 
Абрикоси, вишні, 
черешні, персики, 
сливи 

43975 8,61 2920 1,27 -41055 

810000000 Інші плоди, свіжі 41071 8,04 11907 5,19 -29164 

811000000 Плоди та горіхи, сирі 
або варені, морожені 5402 1,06 78114 34,03 72712 

813000000 Плоди сушені 8884 1,74 2767 1,21 -6117 

20 

Продукти пере-
робки овочів і 
фруктів, всього, у 
т.ч. 

96513 100 117550 100 21037 

200600000 
Овочі, плоди, горіхи 
консервовані з 
цукром 

836 0,87 94 0,08 -742 

200700000 Варення, джеми, 
желе,мармелад 8661 8,97 3796 3,23 -4865 

200800000 

Плоди, горіхи, 
приготовлені або 
консервовані іншим 
способом 

54863 56,85 16113 13,71 -38750 

200900000 
Соки з плодів чи 
овочеві, неброджені 
без спирту 

32153 33,31 97547 82,98 65394 

*Розраховано за даними Державної фіскальної служби України [80] 

 

На зміну балансу експортно-імпортних операцій вплинули поставки 

тропічних фруктів, а саме цитрусових на суму 183 млн. дол., які у структурі 

імпорту склали майже 36 % та бананів – на 142 млн. дол., яких було ввезено 28 % 

від імпортних товарів (табл. 2.3). Якщо розглядати продукти переробки овочів та 
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фруктів, то найвищий показник припадає на соки з плодів та ягід (83 %) у 

експортних операціях і складає майже половину у імпортних (33,3 %). 

Таблиця 2.3 

Логістичні особливості, тенденції та проблеми розвитку  

плодово-ягідного ринку України* 

Логістичні особливості Логістичні тенденції Логістичні проблеми 
1. Швидкопсувний характер більшості ПЯП 
2. Особливі умови (підвищені витрати на 
транспортування, зберігання та реалізації 
продукції, пов’язані з дотриманням вимог до 
температурного режиму, термінів постачань на 
ринок, підтримка споживчих властивостей 
продуктів) 
3. Обмежені терміни споживання продукції, в 
т.ч. сезонні (переважно в літній період), пікові 
(період максимального попиту), доповнюючі 
(часова послідовність зміни попиту на 
продукцію). 
4. Підвищена залежність від кліматичного 
фактору 
5. Підвищені вимоги до розподілу ПЯП, високі 
логістичні витрати цієї ланки 
6. Інтенсивний товарообіг продукції  
7. Значна доля логістичних витрат, пов’язаних 
постачаннями товарів по імпорту (цитрусові, 
банани тощо)  

1. Скорочення площ 
насаджень. 
2. Домінування в 
аграрній ланці 
дрібнотоварного 
виробництва 
3. Високий рівень 
післязбиральних 
втрат продукції у 
ланцюгах ринку  
4. Критичний рівень 
імпортної ПЯП у 
вітчизняній 
торговельній мережі. 

1. Наявність 
посередницьких 
ланок у структурі 
ланцюга 
2. Недостатність 
фруктосховищ для 
зберігання ПЯП у 
регіонах, цінові 
втрати виробників 
3. Обмежений доступ 
індивідуальних 
виробників до ланки 
розподілу й реалізації 
4. Необ’єктивний 
перерозподіл доданої 
вартості між ланками 
ланцюга 

*Розробка автора. 
 

Вплив пандемії на розвиток експортно-імпортних операцій призвів як до 

негативних, так і позитивних змін. Розірвані логістичні ланцюги, зупинка 

виробницва, карантинні обмеження на кордонах та в країні обумовили 

необхідність пристосування учасників ринку до нових умов функціонування. В 

першу чергу, на ринку залишаться крупні компанії, які за рахунок заощаджень 

минулих років переживуть кризу та зможуть збільшити свою частку на ринку, а 

дрібні та середні – залишать ринок логістичних послуг або збережуть своє 

існування через злиття, об’єднання чи поглинання.  

На даний час суб’єкти господарювання пристосовуються до різних змін, а 

деякі, навіть, випереджають їх, використовуючи нову техніку та технології, нові 

підходи, методики, стратегії, ресурси та знання. Для виживання, розвитку та 
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функціонування на ринку логістичних послуг учасники ринку все частіше 

використовують IT - технології, онлайн-платформи, сучасні методи доставки та 

технології зберігання [81, 82].  

Сучасний розвиток агропродовольчих ринків України характеризується 

кризовими явищами, пов’язаними з вкрай низьким рівнем державної підтримки 

продовольчого сектору, фрагментарністю та розмитістю програм розвитку 

окремих ринків, відсутністю стратегічного бачення їх ролі у виході України на 

шлях сталого розвитку [83]. Аналогічні негативні умови притаманні ринку ПЯП, в 

складі якого до проблемних питань відносяться: скорочення площ насаджень, 

високий рівень післязбиральних втрат продукції, переважання дрібнотоварного 

виробництва, проблема зайнятості тощо, (табл. 2.3). 

В значній мірі наявність вище перелічених проблем обумовлена відсутністю 

науково-методичних підходів та заходів щодо дослідження даного ринку в якості 

цілісної логістичної системи. Наслідком такої ситуації є необґрунтовано 

підвищені витрати на просування продукції на ринок та реалізацію продукції 

кінцевим споживачам. Одним із факторів такого негативного стану є відсутність 

уявлення щодо логістичних особливостей відтворювального процесу товароруху.  

Розглянемо ці особливості більш змістовно. 

Особливість ринку ПЯП полягає у швидкопсувному характері більшості 

продукції, що виробляється. В першу чергу, це стосується ягідної продукції, що 

істотно впливає на весь ланцюг товароруху, в першу чергу, на умови збору 

врожаю, наступного його транспортування, зберігання, розподілу та збуту. 

Умовою забезпечення споживчих властивостей продукції виступає дотримання 

наскрізного температурного та часового режимів переміщення продукції по 

ланках логістичного ланцюга. Роль логістики у вирішенні даного питання полягає 

у регулюванні взаємозв’язків цих параметрів в межах ринкового ланцюга. Дане 

завдання потребує залучення певних логістичних інструментів з наскрізного 

планування товарних потоків на засадах гнучкого реагування на можливі 

негативні впливи на споживчі властивості товару. З метою усунення можливих 

втрат роль логістики полягає у залученні сучасного технологічного обладнання з 
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охолодження товарних партій продукції, орієнтації ланцюгів на максимізацію 

збуту та задоволення споживачів у високоякісній продукції.  

Особливість ринку полягає в обмежених термінах споживання ПЯП. 

Виділяють сезонні періоди споживання, пікові періоди та періоди послідовних 

змін попиту на продукцію. 

Сезонні терміни споживання характеризують загальну тривалість 

споживчого попиту, коли до товару має місце споживчий інтерес. Переважно цей 

термін охоплює літній період та початок осіннього періоду. У цей період 

відзначаються прогнозовані обсяги попиту, цінові коливання та інші показники 

ринкової кон’юнктури. В узагальненому вигляді попит можна представити у 

вигляді кривої, яка має зростаючий характер на початку продажів, стабілізації 

продажів в середині періоду та скорочений характер наприкінці сезону.  

В межах сезонних споживань продукції спостерігається для кожного виду 

ПЯП пікові періоди максимального споживчого попиту. Пікові періоди полягають 

у нарощуванні обсягів продажів, який, як правило, має короткостроковий термін 

проявів. Цей термін формується зі сполучення двох факторів: максимальної 

споживчої цінності товару та максимальних обсягів його наявності на ринку при 

мінімальних цінах реалізації.  

Особливість пікових періодів полягає в можливих їх накладання за окремими 

товарами, в тому числі, взаємозамінними товарами. В першу чергу, це стосується 

товарів ягідної групи (малина-суниця, аґрус-смородина, суниці-полуниці тощо). 

В результаті пікові періоди споживчого попиту дещо можуть його нівелювати для 

одних товарів та збільшувати – для інших товарів. Тобто, пікові періоди 

формують додаткові витрати на забезпечення логістичних умов результативної 

реалізації продукції. Пікові періоди визначають основну результативність 

сезонного періоду реалізації продукції. Чим коротший сезонний період, тим більш 

значущим виглядає піковий період, а відповідно – роль логістики у його 

забезпеченні. 

В складі обмежених термінів споживання ПЯП в останні часи посилилась 

така особливість виходу продукції на ринок, яка полягає у послідовній зміні видів 
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та географії товарних постачань. В результаті традиційно існуючі часові терміни 

збуту продукції суттєво розширюються майже на весь рік. Створюються умови 

для запровадження безперервного конвеєрного режиму логістичного 

відтворювального процесу в ринку. Так, сезонний період групи баштанних 

культур (дині, кавуни), які вирощуються в Україні, охоплює переважно другу 

половину літа та початок осені. Одночасно, після цього періоду спостерігається 

імпорт цих видів товарів з країн з теплими кліматичними умовами (країн 

Середземномор’я, Північної Африки та ін.). Таким чином, особливістю логістики 

ринку можна визначити:  

а) різні обсяги товарних постачань; 

б) географічні зміни у складі ланок логістичних ланцюгів; 

в) посилення логістичних витрат з товарних постачань в ситуації пікових 

періодів реалізації продукції. 

Логістичною особливістю плодово-ягідного ринку є переважання дрібних та 

середніх обсягів товарних постачань. Це створює додаткові складнощі для 

наскрізного планування товаропотоків. Їх велике різноманіття в сполученні з 

централізованими формами збуту (оптово-роздрібні ринки, супермаркети) 

вимагають не тільки налагодження процедур безперервних постачань, а також 

забезпечення відсутності конфліктних ситуацій в процесі переміщення продукції 

в результаті чого мають місце значні втрати споживчих властивостей. Як свідчить 

статистика, в середньому до 15 % продукції псується в процесі постачань. У 

зв’язку з цим, актуальним стає питання укрупнення чисельних дрібних потоків у 

великі товарні партії з наступним централізованим розподілом між споживачами. 

Таку функцію мають виконувати розподільчі центри. До особливих ознак їх 

функціонування слід віднести існування в їх складі охолоджувальних 

потужностей, центрів короткострокового наскрізного планування постачань в 

межах всього ланцюга, плідної координації розподільчого центру, як з 

товаровиробниками, так і оптово-роздрібними мережами. Крім того, на 

розподільчий центр мають накладатись додаткові вимоги, пов’язані з 

прогнозуванням майбутнього споживчого попиту, формуванням власної доробки 
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продукції (сортування, фасування, маркування тощо), функціонування в його 

складі незалежної лабораторії перевірки якості продукції. Також, розподільчий 

центр повинен мати гнучку структуру, яка має бути спроможною обслуговувати 

інші групи товарів у міжсезонний період. Визначальну роль у функціонуванні 

розподільчих центрів має грати фактор – їх місце розташування. Якщо, по 

відношенню до плодової групи продукції фактор швидкопсувності не відіграє 

переважної ваги та дозволяє локалізувати такі центри поблизу місць споживання 

(в першу чергу, поблизу великих міст), то по відношенню до групи ягідних 

товарів – повинен переважати принцип тяжіння до сировинних зон. В результаті, 

ефективність таких центрів буде полягати у прискоренні товароруху продукції, 

збільшенню загального товарообігу в ринку, забезпечення необхідної якості 

продукції, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товарів та ін. 

Серед особливих умов функціонування ринку ПЯП слід звернути увагу на 

такий негативний фактор, як значне скорочення земельних ділянок під плодово-

ягідними культурами. Дана тенденція оказує певний вплив на функціонування 

логістичних ланцюгів. Скорочення масивів плодово-ягідних культур, збільшення 

їх точкової локалізації сприяє необґрунтовано додатковим витратам на 

забезпечення зв’язків між ланкою збирання продукції та ланкою їх наступної 

консолідації, оскільки згідно нормативів, середня відстань фруктосховищ від 

сировинних зон не повинна перевищувати 20 км. За таких умов логістичні 

витрати на постачання мають зростати майже у двічі за рахунок низького рівня їх 

централізації. До цього слід також додати, що дана негативна тенденція 

ускладнює можливості товаровиробників користуватись відповідним набором 

логістичних послуг, які необхідні для результативного задоволення споживчого 

попиту. В результаті, виникає ситуація з функціонування зайвих ланок 

логістичних ланцюгів, пов’язаних з повсюдним використанням посередницьких 

структур. Така практика скорочує закупівельні ціни на продукцію у 2-3 і вище 

рази у порівнянні з ринковими цінами їх реалізації, що призводить до цінового 

диспаритету [84, 85]. 
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2.2. Сучасні тенденції та логістичні проблеми розвитку українського ринку 

плодово-ягідної продукції  

 

На даний час в Україні зберігається усталена товарна структура виробництва, 

і більшість підприємств все частіше орієнтується на тенденції світового ринку, а 

саме: удосконалення маркетингової діяльності у каналах збуту, розвиток та 

використання сучасних технологій з вирощування, зберігання та переробки 

продукції, диверсифікації сортового складу тощо. 2018 рік став рекордним для 

України щодо виробництва ПЯП. Обсяг виробництва плодово-ягідної продукції 

досягнув 2,6 млн. тонн, що майже на 30 % більше, ніж у 2017 році (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Динаміка й структура виробництва ПЯП в Україні, тис. т 

Продукція 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 у 
% до 

2010 р. 

1. Плоди і ягоди, всього 1746,5 2152,8 2007,3 2048,0 2571,3 2118,9 121,3 
1.1. У т.ч. зерняткові плоди 1048,5 1360,0 1261,8 1248,0 1653,0 1317,0 125,6 
у % до виробництва 60,0 63,2 62,9 60,9 64,3 62,2 Х 
1.2. Кісточкові плоди 492,9 547,6 509,8 564,5 652,9 539,3 109,4 
у % до виробництва 28,2 25,4 25,4 27,6 25,4 25,5 Х 
1.3. Культури ягідні 117,6 130,1 127,7 126,8 138,3 136,7 116,2 
у % до виробництва 6,7 6,2 6,5 6,2 4,9 6,5 Х 
2. Горіхоплідні 91,1 115,1 108,0 108,7 127,2 125,9 138,2 
2.1. У т.ч. горіх волоський 87,4 115,1 108,0 108,7 127,2 125,9 144,1 
у % до виробництва 5,2 5,3 5,4 5,3 4,9 5,9 Х 

*Розраховано за даними Державної служби статистики України [32] 

 

В 2019 році виробництво плодів та ягід в Україні склало 21,2 млн. тонн, що 

на 21,3 % вище рівня 2010 року. За досліджуваний період спостерігається 

зростання обсягів усіх товарних груп продукції. При цьому найбільший темп 

приросту характерний для зерняткових (25,6 %), культур ягідних (16,2 %) та 

горіхоплідних (38,2 %, в тому числі горіх волоський – 44,1 %) (табл. 2.4). З 2015 

по 2017 роки спостерігається незначне скорочення виробництва плодів, ягід та 
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горіхів, пов’язане з політичним становищем у країні та відокремленням частини її 

територій.  

У залежності від організаційно-правової форми господарювання можна 

поділити ринкових суб’єктів на корпоративний та індивідуальний сектори ринку.  

До корпоративного сектору входять СГП: у своєму виробництві використовують 

найману працю, намагаються мінімізувати витрати та максимізувати прибуток. 

Індивідуальний сектор – фермерські господарства та господарства населення, 

метою діяльності яких є задоволення власних потреб. Суб’єктну структуру 

виробництва ПЯП розглянемо у корпоративному та індивідуальному розрізі 

(табл. 2.5).  

Таблиця 2.5  

Суб'єктна структура виробництва ПЯП в Україні  

(у розрізі корпоративного та індивідуального секторів) тис. т. 

Сектори 
Роки 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 
1. Корпоративний сектор 
(Сільськогосподарські 
підприємства) 

249,8 343,4 275,0 258,3 421,4 251,30 

2. Індивідуальний сектор, усього, в 
т.ч. 

1496,7 1809,4 1732,3 1789,7 2149,9 1867,6 

2.1. Фермерські господарства 37,0 68,3 95,5 75,5 135,2 99,80 
2.2. Господарства населення 1459,7 1741,1 1636,8 1714,2 2014,7 1767,80 
Усього: 1746,5 2152,8 2007,3 2048,0 2571,3 2118,90 

Структура виробництва (суб'єктний розріз), % 
1. Корпоративний сектор 
(сільськогосподарські 
підприємства) 

14,3 16,0 13,7 12,6 16,4 11,86 

2. Індивідуальний сектор, усього, в 
т.ч. 

85,7 84,0 86,3 87,4 83,6 88,14 

2.1. Фермерські господарства 2,1 3,2 4,8 3,7 5,3 4,71 
2.2. Господарства населення 83,6 80,9 81,5 83,7 78,4 83,43 
Усього: 100 100 100 100 100 100 
*Розраховано за даними Державної служби статистики України [32] 

 

У 2019 році частка корпоративного сектору у загальному виробництві склала 

11,86 % (251,3 тис. т), а індивідуального сектору – 88,14 % (1767,8 тис. т). З 2010 

року спостерігається тенденція зниження питомої ваги корпоративного сектору з 
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14,3 % до 11,86 % у 2019 р. за одночасного зростання частки індивідуального 

сектору з 85,7 % до 88,14 %. У 2019 р. частка фермерських господарств зростає з 

2,1 % до 4,71 %. Це обумовлено збільшенням споживчого попиту, зацікавленістю 

господарств населення у вирощуванні та збуті ПЯП, а також наданням державної 

підтримки. 

Велику роль у виробництві ПЯП відіграють господарства населення, які 

забезпечують 83,4 % плодово-ягідної продукції, серед якої: зерняткових – 75,9 %, 

кісточкових – 96,8 %, горіхоплідних – 99,1 % та ягідників – 89,1 % (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Видова і суб'єктна структура виробництва плодів та ягід в Україні в 2019 р. 

Види продукції 

Видова структура Суб'єктна структура 

Усі категорії СГП Госп. населення 

Тис. т % Тис. т % Тис. т % 

Плоди і ягоди, всього 2118,90 100,0 351,00 16,6 1767,9 83,4 
1. Зерняткові, всього, у 
т.ч. 1317 62,2 317,50 24,1 999,5 75,9 

1.1. Яблука 1154 54,5 312,00 27,0 842 73,0 
1.2. Груша 155,3 7,3 5,50 3,5 149,8 96,5 
1.3. Айва 7,7 0,4 0,10 1,3 7,6 98,7 
2. Кісточкові, всього, у 
т.ч. 539,3 25,5 17,50 3,2 521,8 96,8 

2.1. Слива 181,1 8,5 4,30 2,4 176,8 97,6 
2.2.Вишня 167,5 7,9 3,70 2,2 163,8 97,8 
2.3. Черешня 68,6 3,2 3,40 5,0 65,2 95,0 
2.4. Абрикос 83,7 4,0 1,30 1,6 82,4 98,4 
2.5. Персик 24,2 1,1 4,70 19,4 19,5 80,6 
3. Горіхоплідні 
(волоський горіх) 125,9 5,9 1,10 0,9 124,8 99,1 

4. Ягідники, всього, у т.ч. 136,7 6,5 14,90 10,9 121,8 89,1 
4.1. Суниці і полуниці 62,6 3,0 7,30 11,7 55,3 88,3 
4.2. Малина й ожина 35,5 1,7 3,70 10,4 31,8 89,6 
4.3. Смородина 26,6 1,3 1,30 4,9 25,3 95,1 
4.4. Аґрус 8,1 0,4 0,00 0,0 8,1 100,0 
*Розраховано за даними Державної служби статистики України [32] 

 

В загальній структурі виробництва зерняткові займають 62,2 %, кісточкові – 

25,5 %, горіхоплідні – 5,9 % та ягідники – 6,5 %. Найбільш поширеними видами 
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продукції є яблука (54,5 %), груша (7,3 %), слива (8,5 %), вишня (7,9 %). У 

виробництві ПЯП спостерігається домінування індивідуального сектору – 

господарств населення (83,4 %) над сільськогосподарськими підприємствами 

(16,6 %). У 2019 році індивідуальний сектор виробляв 97 % груш, 98 % слив, 98 % 

вишні, 95 % черешні, 98 % абрикос та 89 % ягідних культур. Ягідний ринок в 

Україні повністю не сформувався, тому продукція споживається 

домогосподарствами та може бути реалізована з поля або на продовольчих 

ринках. Виробництво ягід у 2019 році збільшилось на 16,2 % в порівнянні з 2000 

роком (табл. 2.6). Лідерами даної групи є суниці та полуниці (88 %). 

Горіхоплідних було вироблено майже 100 %.  

За останні роки площі плодово-ягідних насаджень залишаються стабільними. 

Площа плодово-ягідних насаджень України складає 224,9 тис. га, з них 195,5 тис. 

га займають насадження у плодоносному віці, з яких 101,1 тис. га належить 

зернятковим і 60,3 тис. га – кісточковим,19,8 тис. га займають ягідники та 

14,5 тис. га – горіхоплідні насадження [86].  

З 2000 року спостерігається негативна тенденція скорочення державних 

площ плодових та ягідних насаджень з 425 тис. га до 225 тис. га (52,9 %) 

(табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Площа плодово-ягідних насаджень в Україні, тис. га 

Площі насаджень 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 у 
% до 

2010 р. 

1. Площа плодово-ягідних 
насаджень 425 255 235 224 226 228 224,9 52,9 

у т.ч. у плодоносному віці 378 223 206 196,7 198,5 200 195,5 51,7 
1.1. Площа зерняткових на-
саджень плодоносному віці 248,1 119,9 111,2 104,7 104,7 105,1 101,1 40,7 

1.2. Площа кісточкових на-
саджень у плодоносному віці 94,1 69,6 62,4 60,9 61 61,1 60,3 64,1 

2. Площа ягідників у 
плодоносному віці 20,2 19,9 19,8 19,8 19,9 20,2 19,8 98,0 

3. Горіхоплідні насадження у 
плодоносному віці 15,6 14,1 13,5 13,3 13,5 13,8 14,5 92,9 

*Розраховано за даними Державної служби статистики України [32] 
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Суттєве скорочення площ плодово-ягідних культур пов’язане з 

використанням нерентабельних малоефективних насаджень, застарілою 

матеріально-технічною базою та недостатністю обсягів інвестування й 

кредитування. Скорочення площ обумовлює негативну динаміку і несе певну 

загрозу вікової та сортової структури, порушуючи процеси розширеного 

відтворення. 

Більше 3 млн. грн. було виділено на підтримку садівництва у 2013 році. У 

2018 році, завдяки діючій державній підтримці, українські садівники посадили 

майже 4 тис. га молодих насаджень. На половину новостворених площ припали 

фундук (1039 га) і волоський горіх (861 га), які мають великі перспективи в цьому 

напрямку, яблуні (608 га), лохина (518 га) та суниці (179 га) [74]. 

В Україні спостерігається тенденція зростання урожайності плодових та 

ягідних культур на 38,2 у порівнянні з 2019 роком за рахунок інноваційної 

діяльності та розвитку науково-дослідних інститутів, станцій та лабораторій. 

Особлива увага приділяється семінарам, конференціям та зустрічам з 

садівництвами для обміну досвідом та впровадженням нових інноваційних 

технологій. 

Зерняткові насадження показали найвищу урожайність у 2018 році – 

157,8 ц/га. У 2019 році – 130,5 ц/га, яка на 49,3 % більша за урожай 2010 року 

(табл. 2.8). На скорочення урожайності вплинули погодні умови та відсутність 

робочої сили. Лідером цієї групи є яблука, які в загальній структурі склали 54,5 % 

(табл. 2.6) [87].  

Постановою КМУ №780 від 11 жовтня 2016 року встановлені рекомендовані 

норми споживання продуктів харчування, серед яких фрукти складають від 55 до 

82 кг на рік в залежності від віку та соціального статусу населення. Ці цифри з 

урахуванням споживання цитрусових та бананів, які перевищують норми їх 

споживання майже у 3 рази. Фонд споживання плодів та ягід в Україні менше 

встановлених раціональних норм і пояснюється низькою платоспроможністю 

покупців, недосконалою ціновою політикою та урожайністю. 
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Таблиця 2.8 

Урожайність плодово-ягідних насаджень в Україні, ц/га 

Насадження 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 у 
% до 

2010 р. 

1. Плодово-ягідні насадження 78,2 104,5 101,9 103,1 128,4 108,1 138,2 

1.1. Зерняткові насадження 87,4 122,4 120,4 119,6 157,8 130,5 149,3 

1.2. Кісточкові насадження 70,8 87,8 83,8 92,3 106,6 89 125,7 

1.3 . Ягідники 59,1 65,6 64,8 63,2 68,4 68,6 116,1 
1.4. Горіхоплідні (волоський 
горіх) 61,6 85,1 79,7 79 90,2 85,2 138,3 

*Розраховано за даними Державної служби статистики України [32] 

 

У 2013 році, за даними Державної служби статистики, була найвища норма 

споживання ПЯП – 56,3 кг. на одну особу, де імпорт дістав максимальної відмітки 

– 1172 тис. т. (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Баланс плодів, ягід в Україні за 2010-2019 рр. (включаючи консервовану та 

сушену продукцію в перерахунку на свіжу) в Україні, тис. тон 

Показники 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 у 
% до 
2010 

1. Зміна запасів на кінець 
року 10 31 24 22 259 -76 -760 

2. Виробництво 2154 2539 2385 2458 3039 2485 115 
3. Імпорт 1130 588 732 819 878 1052 93 
у % до виробництва 52,5 23,2 30,7 33,3 28,9 42,3 Х 
4. Усього ресурсів (1+2+3) 3274 3096 3093 3255 3658 3613 110 
5. Експорт 353 324 283 291 331 433 123 
у % до виробництва 16,4 12,8 11,9 11,8 10,9 17,4 Х 
6.Витрачено на корм та 
втрати 

170 218 213 225 285 231 136 

7. Переробка на вино 548 355 478 497 597 480 88 
8. Фонд споживання 2203 2179 2119 2242 2445 2469 112 
у розрахунку на 1 особу, кг 48 50,9 49,7 52,8 57,8 58,7 122 
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Продовження табл. 2.9 
9. Фонд споживання 
Одеської області 

139 144,2 131,4 137,4 156 153 110 

у розрахунку на 1 особу, кг 58,2 60,2 55 57,6 65,5 64,3 110 
Структура загального споживання, % (+,-) 

1. Експорт 10,8 10,5 9,1 8,9 9,0 12,0 1 
2. Корми та втрати 5,2 7,1 6,9 6,9 7,8 6,4 1 
3. Переробка на вино 16,7 11,5 15,5 15,3 16,3 13,3 -3 
4. Фонд споживання 67,3 70,8 68,5 68,9 66,8 68,3 1 

*Розраховано за даними Державної служби статистики України [32] 

 

Фактичне споживання ПЯП в Україні є значно нижчим раціональних норм, 

що є свідченням наявності внутрішнього потенційного попиту на плоди та ягоди 

вітчизняного виробництва. Для логістики важливим напрямом аналізу є аналіз 

структури реалізації ПЯП за каналами, яка є у Статистичному щорічнику України 

за 2015 рік (ст. 306), однак у наступні роки статистичне спостереження було 

припинено. 

Аналіз структури витрат на виробництво плодових та ягідних культур 

виявив, що найбільша питома частка належить прямим матеріальним та іншим 

прямим та загальновиробничим витратам (табл. 2.10 та 2.11). 

Так, прямі матеріальні витрати у структурі виробництва плодових культур у 

2018 році займають 35,92 %, що на 6,22 менше минулого року (42,14 %) та 

ягідним – 34,7 %, що на 5,47 нижче минулого року (40,17%). 

Спостерігається збільшення статті прямих витрат на оплату праці плодових 

культур на 1,44 (20,3 % порівняно з 18,87 % у 2017 році) та ягідних культур на 

1,69 (29,13 % порівняно з 30,83 % у 2017 році), яке пояснюється їх трудомістким 

вирощуванням.  

Спостерігається збільшення статті інших та загальновиробничих витрат 

плодових на 4,78 (38,99 % та 43,76 % у 2017 та 2018 рр. відповідно) та ягідних 

культур на 3,78 (30,69 % та 34,47 % у 2017 та 2018 рр. відповідно). 
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Таблиця 2.10 

Структура витрат на виробництво плодових культур у сільськогосподарських 

підприємствах України в 2017-2018 рр.* 

Витрати 

Україна, тис. грн. Україна, тис. грн. 

Зміна 
витрат,+/- 2017 р. Структура 

витрат, % 2018 р. Структура 
витрат, % 

1. Витрати – усього 1122047,6 100 1391748,2 100 
2.Прямі матеріальні 
витрати, у т.ч. 472854,5 42,14 499953,9 35,92 -6,22 

- насіння та 
посадковий матеріал 6105,3 0,54 10396,6 0,75 0,20 

- мінеральні добрива 108548,2 9,67 112784,3 8,10 -1,57 
- пальне і мастильні 

матеріали 71032,1 6,33 86611,2 6,22 -0,11 

- решта матеріальних 
витрат 287168,9 25,59 290161,8 20,8 -4,74 

3. Прямі витрати на 
оплату праці 211735,2 18,87 282713,2 20,3 1,44 

4. Інші прямі витрати 
та загальновиробничі 
витрати, ут.ч. 

437457,9 38,99 609081,1 43,76 4,78 

- відрахування на 
соціальні заходи 45151,8 4,02 60049,4 4,31 0,29 

- амортизація 155889,4 13,89 151932,6 10,92 -2,98 
- оплата послуг 

сторонніх організацій 63374,7 5,65 173132,6 12,44 6,79 

- решта інших прямих 
та загальновиробничих 
витрат 

173042,1 15,42 223966,5 16,09 0,67 

*Розраховано за даними [88, 89] 

Таблиця 2.11 

Структура витрат на виробництво ягідних культур у сільськогосподарських 

підприємствах України в 2017-2018 рр.* 

Витрати 
Україна, тис. грн. Україна, тис. грн. 

Зміна 
витрат,+/- 2017 р. Структура 

витрат, % 2018 р. Структура 
витрат, % 

1. Витрати – усього 161779,4 100 172075 100 
2.Прямі матеріальні 
витрати, у т.ч. 64994,6 40,17 59715 34,70 -5,47 

- насіння та 
посадковий матеріал 5989,8 3,70 2353 1,37 -2,34 

- мінеральні добрива 26630,5 16,46 28838 16,76 0,30 
- пальне і мастильні 

матеріали 10224,8 6,32 11339 6,59 0,27 

- решта матеріальних 
витрат 22149,5 13,69 17185 9,99 -3,70 
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Продовження табл. 2.11  

  
3. Прямі витрати на 
оплату праці 47130,3 29,13 53043 30,83 1,69 

4. Інші прямі витрати 
та загальновиробничі 
витрати, у т.ч. 

49654,5 30,69 59317 34,47 3,78 

- відрахування на 
соціальні заходи 9660,3 5,97 10847 6,30 0,33 

- амортизація 20361,5 12,59 25436 14,78 2,20 
- оплата послуг 

сторонніх організацій 7229,3 4,47 10592 6,16 1,69 

- решта інших прямих 
та загальновиробничих 
витрат 

12403,4 7,67 12442 7,23 -0,44 

*Розраховано за даними [88, 89] 

 
Використовуючи офіційні статистичні дані щодо витрат на виробництво 

ПЯП сільгосппідприємствами України (табл. 2.10, 2.11) та розроблені методичні 

положення оцінки функціонування та розвитку логістичних ланцюгів ринку ПЯП 

(розділ 1.3), було розраховано головні індикатори відтворювальної групи (табл. 

2.12 та 2.13). Аналіз доданої вартості плодової продукції у 2018 році скоротилась 

на 126 в.п., при цьому ягідної – збільшилась на 43 в.п.  

Таблиця 2.12 

Динаміка індикаторів доданої вартості та логістичних витрат плодової продукції 

СГП України 

Показники 2017 2018 Динаміка 
змін, +,- 

1. Додана вартість, млн. грн. 892,15 765,73 -126,42 
2.Реалізація продукції, млн. грн. 1428,39 1439,06 +10,67 
3. Частка доданої вартості у виручці від реалізації 
продукції, % 

62,46 53,21 -9,25 

4. Повна собівартість продукції, млн. грн. 1122,06 1391,74 269,67 
5. Рентабельність продукції, % 27,30 3,40 -23,90 
6. Логістичні витрати, млн. грн. 171,63 292,68 121,05 
7. Частка ЛВ у виручці від реалізації продукції, % 12,02 20,34 +8,32 
8. Частка ЛВ у собівартості продукції, % 15,30 21,03 +5,73 
9. Логістична складова доданої вартості, млн. грн. 74,38 83,75 +9,38 
10. Частка ЛВ у доданій вартості, % 8,34 10,94 +2,60 
 *Розраховано за даними [88, 89] 
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Логістичні витрати збільшились на 121 в.п. та 23 в.п. відповідно у плодовій 

та ягідній продукції. Частка логістичних витрат у виручці від реалізації, у 

собівартості та у доданій вартості плодово-ягідної зростає. 

Таблиця 2.13 

Динаміка індикаторів доданої вартості та логістичних витрат ягідної продукції 

СГП України 

Показники 2017 2018 Динаміка 
змін, +,- 

1. Додана вартість, млн. грн. 118,41 161,54 +43,13 
2.Реалізація продукції, млн. грн. 162,83 266,84 +104,01 
3. Частка доданої вартості у виручці від реалізації 
продукції, % 

72,72 60,54 -12,18 

4. Повна собівартість продукції, млн. грн. 87,78 223,30 135,52 
5. Рентабельність продукції, % 85,50 19,50 -66,00 
6. Логістичні витрати, млн. грн. 12,13 35,20 23,07 
7. Частка ЛВ у виручці від реалізації продукції, % 7,45 13,19 +5,74 
8. Частка ЛВ у собівартості продукції, % 13,82 15,77 +1,95 

9. Логістична складова доданої вартості, млн. грн. 8,96 28,23 +19,27 
10. Частка ЛВ у доданій вартості, % 7,56 17,48 +9,91 
*Розраховано за даними [88, 89] 

 

У звітному році частка доданої вартості у виручці від реалізації продукції 

склала 53,2 % для плодової та 60,5 % для ягідної продукції, питома вага 

логістичних витрат у собівартості – 21 % і 15,8 %, частка логістичних витрат у 

доданій вартості – 10,9 % і 17,5 % відповідно. Встановлено тенденцію зростання 

логістичних витрат та скорочення рентабельності виробництва ПЯП в 

сільгосппідприємствах України. Аналіз структури доданої вартості плодової та 

ягідної продукції (рис. 2.4 та 2.4) показав, що в 2017 р. головним її елементом був 

прибуток (34,3 % і 63,4 % відповідно), а в 2018 р. – заробітна плата (44,7 % і 

42,6 %), що обумовлено, зокрема, скороченням рентабельності виробництва ПЯП 

у сільгосппідприємствах. 

Сучасний розмір площ, виробництва та урожайності плодових та ягідних 

насаджень областей України представлено в Додатку Ж. 

 



 104 

 

*Розраховано за даними [88, 89] 

Рисунок 2.3. Структура доданої вартості плодової продукції у СГП України, % 

Найбільша площа плодово-ягідних насаджень належить Вінницькій, 

Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській областям. Одеська область 

знаходиться на дев’ятому місці. В таких областях, як Запорізька, Івано-

Франківська, Кіровоградська, Полтавська, Рівненська та інші спостерігається 

скорочення площ плодово-ягідних насаджень (Додаток Ж) [90]. 

 
Рисунок 2.4. Структура доданої вартості ягідної продукції у СГП України, % 

*Розраховано за даними [88, 89] 

 

Виробництво культур плодових та ягідних по регіонах України зменшилось 

на 17,6 %. Найбільшими виробниками ПЯП є наступні області: Вінницька – 

234,8 тис. т, (11% у загальному обсязі), Чернівецька – 220,9 тис. т, Хмельницька – 
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205,2 тис. т, Дніпропетровська – 154,3 тис. т, Закарпатська – 133 тис. т та інші 

(Додаток Ж). 

Одеська область займає провідне місце в Причорноморському регіоні, де 

55,6 % складає виробництво ПЯП. Причорноморський регіон у державній 

структурі виробництва забезпечує 9,1 % державного виробництва (Додаток З, 

табл. З.1). Причорноморський регіон представлений Одеською, Миколаївською та 

Херсонською областями. Перелічені області займаються виробництвом 

зерняткових, кісточкових, ягідних та горіхоплідних культур. Одеська область є 

лідером по виробництву плодів – 106,8 тис. тонн (Додаток З, табл. З.2), друге 

місце займає Херсонська область – 57,4 тис. тонн і 28 тис. тонн належить 

Миколаївській області [90]. 

Херсонська область є лідером з виробництва ягід – 4,2 тис. тонн (2019 р.) та 

займає друге місце за обсягами виробництва плодів (57,4 тис. тонн). 

Пріоритетною продукцією є яблука, які становлять 30,7 тис. тонн (Додаток З, 

табл. З.2).  

Миколаївська область характеризується найменшими показниками 

виробництва зерняткових та кісточкових у 2019 році, а саме 10,3 та 12,8 тис. тонн 

відповідно. Перевага у виробництві надається яблукам 7,2 тис. тонн, абрикосам – 

4,9 тис. тонн, горіхам – 4,1 тис. тонн (Додаток З, табл. З.2).  

Особливе місце у споживчому кошику займає ПЯП, споживання якої у 

певних областях з кожним роком зростає або скорочується. Фонд споживання 

плодів, ягід та винограду в Причорноморському регіоні в 2019 році склав: у 

Одеській області – 153 тис. тонн, у Миколаївській області – 69,9 тис. тонн, у 

Херсонській області – 53,8 тис. тонн. Фонд споживання плодів, ягід і винограду у 

областях України та фонд споживання плодів, ягід і винограду в розрахунку на 1 

особу в областях України представлено на рис. І.1 та І.2 Додатку І.  

Частка ягід у валовому обсязі сільськогосподарської продукції складає 4 %, а 

обсяги виробництва ягід щороку збільшуються на 10-15 %. За прогнозними 

розрахунками фахівців ринку виробництво можна збільшити до 25 % на рік, тому 

що всі види ягід вирощувати вигідно [91]. 
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2.3. Інституційне середовище функціонування ринку плодово-ягідної 

продукції в логістичному вимірі 

 

Ринок плодово-ягідної продукції уявляє собою один із перспективних 

стратегічних агропродовольчих ринків України. Його особливість полягає у 

підвищеній частці трудовитрат на виробництво продукції, її швидкопсувний 

характер, підвищену залежність від платоспроможного попиту населення. За цих 

обставин проблема формування ефективного інституційно-економічного 

механізму регулювання логістики ринку набуває підвищеної актуальності.  

Особливе значення має певна низка науково-методичних питань, пов’язаних 

з аналізом та обґрунтуванням інституційної складової підвищення ефективності 

використання логістичного потенціалу ринку. Звернення уваги на даний аспект 

проблеми обумовлено, з однієї сторони, відносно швидким зростом ділової 

активності на ринку, зокрема, у таких секторах як: холодна логістика, 

виробництво нових видів плодово-ягідних культур, нарощування експортного 

потенціалу продукції, запровадження інноваційних форм та методів 

інтенсифікації функціонування ринку, а з іншої сторони – недостатньою 

розробкою та впровадженням законодавчих, нормативних та інших документів 

відносно підвищення ефективності логістичного розвитку ринку.  

Формування сприятливого інституційного середовища є однією з важливих 

умов функціонування логістичного ланцюга плодово-ягідного ринку України. 

Механізми регулювання логістичного розвитку даного ринку вбудовані в загальні 

механізми регулювання розвитку аграрного сектору економіки України. Тому для 

визначення компонентів та особливостей механізмів логістичного розвитку ринку 

ПЯП необхідно провести дослідження інституційного середовища агросфери 

України у контексті формування ефективного логістичного ланцюга  ринку ПЯП. 

На сучасний стан логістичного розвитку плодово-ягідного ринку впливає 

інституційний базис, до складу якого входить галузева Програма розвитку 

садівництва України на період до 2025 року [92], Концепція розвитку 

фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки 

[93], Дорожня карта ринку ягідництва [94], Закон України «Про оптові ринки 
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сільськогосподарської продукції» [95] та інші нормативно-правові документи 

(рис. 2.5) (Додаток К). 

 
Рисунок 2.5. Складові інституційного середовища плодово-ягідного ринку України 

*Розроблено автором із використанням джерел [96-101] 
 

Розглянемо основні етапи та визначимо послідовність розвитку 

інституційного базису ринку ПЯП в Україні.  

У 2008 році була затверджена галузева Програма розвитку садівництва 

України на період до 2025 року (далі – Програма) [92]. В ній обґрунтовано 

основні переваги українських земель та здатність вирощувати на них плодово-

ягідних культури. На даний час не в повній мірі використовується природно-
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ресурсний потенціал країни, а звужений тип відтворення насаджень призводить 

до скорочення їх площ та зниження урожайності. 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення підприємств не відповідає 

сучасним вимогам. У ланці розподілу та реалізації відсутні організовані місця 

продажу – оптові та оптово-роздрібні ринки. У Програмі наголошено, що якщо 

держава не впровадить певних заходів щодо відродження, підтримки та розвитку 

садівництва, то з часом внутрішній ринок ПЯП буде повністю залежати від 

імпорту. На практиці імпортозалежність ринку ПЯП посилюється. 

Основною метою Програми є підвищення виробництва вітчизняної плодово-

ягідної продукції, розширення її експорту, внутрішнє забезпечення ринку та 

підвищення конкурентоспроможності продукції українських виробників на 

внутрішньому і зовнішньому ринку, організація виробництва екологічно чистої 

плодово-ягідної продукції, обмін досвідом та досягненнями, як на території 

держави, так і за її межами.  

Програмою запропоновані основні шляхи розв’язання проблем садівництва, а 

саме: 

1) раціональне використання потенціалу регіонів та господарств; 

2) розширення мережі спеціалізованих підприємств з виробництва ПЯП; 

3)  оптимального розміщення садів з поліпшенням сортового складу; 

4) пошук споживачів плодово-ягідної продукції на етапі її збору; 

5) державна підтримка структурної перебудови виробництва; 

6)  відшкодування частини витрат на добрива та засоби захисту насаджень. 

Водночас відсутні заходи забезпечення доступу малих товаровиробників до 

прибуткової ланки розподілу та реалізації ПЯП. 

Завдання держави у цій Програмі полягає у подоланні негативних тенденцій 

та забезпеченні сталого розвитку ринку ПЯП. Для їх реалізації Програмою 

передбачено інститути пільгового кредитування для виробників плодів та ягід, 

використання інноваційних технологій в ланках переробки й реалізації продукції 

тощо.  
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Невирішеною залишається проблема залучення інвестицій у розвиток 

садівництва для збільшення площ плодово-ягідних насаджень та формування 

інвестиційних джерел для ефективного використання. Основними джерелами 

залучення інвестицій виступають: нагромадження, амортизаційний фонд, 

іноземні, приватні, фінансовий лізинг. 

У Програмі важливе місце посідають цінові та страхові інструменти 

регулювання ринку. Цінова політика держави у формуванні плодово-ягідного 

ринку займає особливе місце. Її основною метою є розширене відтворення 

ресурсів у виробничій ланці ланцюга шляхом залучення інвестицій, використання 

досягнень НТП, підвищення якості продукції, розбудови ланки розподілу 

продукції та забезпечення доступу до неї індивідуальних господарств.  

В Україні механізм страхування багаторічних насаджень майже відсутній. Це 

обумовлено недовірою до страхових компаній, обмеженістю фінансових коштів 

індивідуальних виробників та високими страховими тарифами для ПЯП. 

Водночас погодні умови виступають основним страховим випадком, а 

страхування урожаю від непогоди дасть можливість частково компенсувати 

збитки. Тому, галузева Програма рекомендує страхувати багаторічні насадження 

усіх форм власності.  

Враховуючи запланований Програмою валовий збір ПЯП, в Україні мають 

функціонувати близько 600 плодосховищ (місткістю від 3 до 5 тис. тонн). 

Науковці виділяють та обґрунтовують найбільш сприятливі зони вирощування 

плодів та ягід, доводять необхідність розміщення ліній з товарної обробки, 

сортування, калібрування та першочергового їх розміщення у регіонах 

вирощування. Регіони, які вирощують зерняткові, планується забезпечити 

холодильниками та цехами з переробки. 

Передбачається, що переробка ПЯП сягатиме 40 % валового збору і буде 

випускати тільки конкурентоспроможну продукцію, відповідної якості та складу. 

Нині половина врожаю в логістичних ланках товарного ринку (ЛЛТР) втрачається 

через нераціональне використання, а держави при цьому втрачає майже 5 млрд. 

грн. щорічно.  
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Розвиток переробної ланки логістичного ланцюга ринку ПЯП, за 

Програмою, ділиться на три етапи:  

1. 2007–2010 рр. – аналіз, розвиток, ремонт та відновлення переробних 

підприємств та технологічних ліній, їх адаптацію до сучасних вимог та 

якості продукції; 

2. 2010–2020 рр. – підготовка до оновлення переробної бази, з високою 

механізацією виробництва, з сучасним обладнанням для випуску 

конкурентоспроможної продукції та висококваліфікованими 

працівниками; 

3. 2020–2025 рр. – вихід на світовий ринок з масовим випуском 

висококонкурентної продукції, з освоєнням нових технологій та 

новітньою технікою. 

Особлива увага приділена переробці відходів плодів та ягід на фруктові 

порошки, кислоти (оцтову, молочну та лимонну), фруктове кормове борошно, 

натуральні барвники, активоване вугілля, олію, мигдалеву пасту та інше, що 

сприятиме формуванню замкнених логістичних ланцюгів аграрного ринку в 

Україні.  

Загалом, реалізація даної Програми орієнтована на збільшення обсягів 

виробництва ПЯП, підвищення урожайності, зростання кількості 

сільськогосподарських підприємств за рахунок фінансового забезпечення, 

ефективного використання трудових ресурсів та створення нових робочих місць, 

розбудову ланки розподілу, складування й доробки товару для ефективного 

функціонування ринкового логістичного ланцюга [92]. 

На реалізацію Програми розвитку та підтримки садівництва необхідно 

21,1 млрд. грн., фінансування якої буде здійснюватись за рахунок коштів 

державного бюджету, власних коштів та залучених. В подальшому 

передбачається поетапний перехід на самофінансування.  

Кабінетом Міністрів України у 2017 році схвалено Концепцію розвитку 

фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки 

(далі – Концепція) [93], яка визначає ключові проблеми аграрного сектору, в тому 
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числі ринку плодово-ягідної продукції, та пропонує шляхи їх вирішення для 

досягнення відтворювального розвитку, а також забезпечення національної 

продовольчої безпеки. Вагома частка аграрної продукції виробляється 

господарствами населення, які мають обмежений доступ до корпоративних 

логістичних ланцюгів ринку. Концепцією передбачено державну підтримку, в 

першу чергу, фермерським господарствам у сільській місцевості, які не мають 

можливості оновити матеріально-технічну базу, використовувати передові 

технології, селекцію, засоби захисту рослин, добрив і які, як правило, обмежені у 

власних коштах. Також значну увагу приділено кооперації. 

Отримати державну фінансову допомогу зможуть цільові групи, які за 

встановленими критеріями будуть мати необхідну площу землі та відповідний 

розмір доходу. Серед напрямів державної підтримки відзначено: 

1) розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства на землях 

фермерських господарств; 

2) виробництво органічної сировини та продукції; 

3) обробка та переробка вирощеної продукції; 

Основні інструменти підтримки передбачають відшкодування частини вартості 

техніки та обладнання для сільськогосподарських робіт, повернення частини витрат 

на закладку багаторічних насаджень та догляду за ними. Очікується, що реалізація 

даної Концепції призведе до збільшення кількості ФГ (земельні ділянки яких не 

перевищують 100 га.) і площ, на яких буде вирощуватись органічна продукція та 

багаторічні насадження. Щорічно планується створювати 15 об’єктів переробки 

сільськогосподарської продукції, підвищувати частку виробництва фермерськими 

господарствами валової продукції [93]. 

Основні інструменти підтримки передбачають відшкодування частини вартості 

техніки та обладнання для сільськогосподарських робіт, повернення частини витрат 

на закладку багаторічних насаджень та догляду за ними. Очікується, що реалізація 

даної Концепції призведе до збільшення кількості фермерських господарств 

(земельні ділянки яких не перевищують 100 га) і площ, на яких буде вирощуватись 

органічна продукція та багаторічні насадження. Щорічно планується створювати 15 
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об’єктів переробки сільськогосподарської продукції, підвищувати частку 

виробництва фермерськими господарствами валової продукції [72]. 

Фінансування витрат на реалізацію Концепції здійснює Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за рахунок 

державних коштів, щорічна сума яких не може перевищувати 1 млрд. грн. 

Реалізація Концепції планується до 2020 року і передбачає розвиток 

сільськогосподарської кооперації та підтримку фермерських господарств.  

В 2019 р. була презентована стратегічна програма розвитку ягідного сектору 

на 2019-2024 рр. – Дорожня карта розвитку ягідництва України [94], основною 

метою якої є визначення шляхів розвитку торгівлі та розширення можливостей 

співпраці з ЄС. Даний проект стартував у 2017 році у шести країнах: Україні, 

Білорусі, Молдові, Вірменії, Азербайджані та Грузії. В нашій країні ягідний 

сектор став пріоритетним напрямом розвитку, якому було надано перевагу ще на 

початковій стадії проекту. Бюджет проекту склав 6 млн. євро, які будуть 

розподілені між країнами-учасниками [94]. 

Основними цілями дорожньої карти є: 

- сертифікація ягідної продукції України згідно стандартів ЄС; 

- збільшення експорту ягідної продукції; 

- підвищення якості та обробки сільськогосподарських культур після збору 

врожаю; 

- реєстрація пестицидів для обробки ягід, сортів рослин та насіння в Україні; 

- розробка освітніх програм; 

- посилення ролі профільних інституцій в Україні (інноваційних, 

технологічних та науково-дослідних напрямів); 

- стратегічний підхід уряду до підтримки розвитку галузі (гарантії державної 

підтримки, створення міжнародного іміджу України, модернізація технологій та 

покращення інфраструктури). 

Впровадження Дорожньої карти передбачається за підтримки Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства 
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інфраструктури, Міністерства фінансів, Асоціації «Ягідництво України», 

«Укрсадпром», «Укрсадвинпром», «Органічна Україна» та наукові інституції [102]. 

Прийнятий у 2009 році Закон України «Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції» (ОРСП) №1561-VI (далі – Закон) визначив 

«правові засади організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської 

продукції в Україні, регулювання відносин, захист прав та інтересів виробників 

сільськогосподарської продукції» [95].  

ОРСП передбачають надання низки послуг, зокрема логістичних: 

- формування партій продукції сільського господарства згідно стандарту; 

- здійснення продажу сільськогосподарської продукції на торгах, аукціонах; 

- надання послуг складування та зберігання, відвантаження та доставки 

продукції сідьського господарства; 

- моніторинг якості продукції сільського господарства; 

- організація перевезення партій продукції сільського господарства; 

-   послуги з реклами; 

- збір, обробка, розповсюдження перевіреної інформації стосовно попиту та 

пропозиції на сільськогосподарську продукцію, та рівня її цін [95]. 

На практиці переважна більшість положень Закону про ОРСП не реалізовано 

в результаті відсутності державної політики розбудови та підтримки мереж 

ОРСП. До проблем створення ОРСП слід віднести: 

- відсутність Порядку та механізму надання земельних ділянок для 

будівництва ринку; 

- відсутність механізму впливу на цінову політику ПЯП; 

- не вирішено питання доступу дрібних товаровиробників до каналів 

реалізації продукції; 

- відсутність нормативно-правової основи планування оптової торгівлі; 

- відсутність стимулів для відкриття оптовими операторами фірмових 

магазинів роздрібної торгівлі та ін. 

В більшості держав до складу власників ОРСП повністю або частково 

входять сільськогосподарські кооперативи. Створення системи збуту ПЯП 
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кооперативами допоможе просуванню сільськогосподарської продукції по ланках 

логістичного ланцюга на ОРСП. 

На підставі проведеного дослідження систематизовано головні проблеми інсти-

туційного регулювання плодово-ягідного ринку, які представлені в таблиці 2.14. 

Таблиця 2.14 

Головні проблеми функціонування формальних і неформальних інститутів, 

державних і профільних інституцій регулювання плодово-ягідного ринку України 
Інститути, 
інституції Складові Проблемні аспекти функціонування 

Формальні 
інститути 

Закон України «Про 
оптові ринки 
сільськогосподарської 
продукції» 

1. Відсутній Порядок та механізм надання земельних 
ділянок для будівництва ринку. 
2. Не вирішено питання доступу дрібних 
товаровиробників до каналів реалізації продукції. 
3. Відсутність нормативно-правової основи 
планування оптової торгівлі. 
4. Відсутність механізму впливу на цінову політику 
ПЯП. 
5. Відсутність стимулів відкриття оптовими 
операторами фірмових магазинів роздрібної торгівлі 
та ін. 

Галузева програма 
розвитку садівництва 
України на період до 
2025 року 

1. Окремим напрямом не виділено заходи 
забезпечення індивідуальних господарств до ланок 
розподілу й реалізації продукції. 
2. Не визначено конкретні механізми взаємодії 
індивідуальних виробників і переробників ПЯП. 
3. Недостатність фінансування ланки зберігання ПЯП 
(фруктосховища). 
4. Недоліки у системі страхування багаторічних 
насаджень (високі тарифи). 

Концепція розвитку 
фермерських господ-
дарств та сільського-
подарської кооперації 
на 2018-2020 роки 

Чіткі тенденції доступу до державної фінансової 
допомоги (площа землі і доход), що звужує коло 
потенційних учасників – індивідуальних господарств 
(ФГ і ОСГ) 

Дорожня карта 
розвитку ягідництва 
України 

Немає логістичних напрямів розвитку вітчизняного 
ринку, який є пріоритетним для цього ринку. 

Регіональні програми 
розвитку АПК 

Фінансування та будівництво регіональних 
фруктосховищ 

Неформальні 
інституції 

Звичаї, традиції, 
менталітет, 
неформальні правила та 
ін. 
 

1. Відсутність довіри до кооперації на селі. 
2. Низький рівень інформаційного забезпечення 
кооперації. 
3. Неорганізованість індивідуальних виробників. 
4. Нерозвинена дорадча діяльність. 
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Продовження табл. 2.14 

Інституції 

Державні інституції 1. Низький рівень співпраці державних і регіональних 
інституцій між собою. 
2. Недостатньо чітко виділені функції регіональних 
Департаментів агропромислового розвитку щодо їх 
участі у розвитку логістики ринку ПЯП. 
3. Неузгодженість діяльності державних і профільних 
інституцій у сфері сприяння розвитку логістики ринку 
плодів та ягід. 

Профільні інституції 1. Реалізація та переробка готової продукції. 
2. Діючий порядок та діючі нормативи надання 
державної допомоги. 
3. Неформальна кооперація садівників для 
формування необхідної партії товару. 
4. Забезпечення гарантованого збуту продукції. 
5. Адаптація українського законодавства до 
міжнародного. 
6. Відсутність доступу сільськогосподарських 
товаровиробників до тендерів на поставку фруктів 
через «Prozorro» 

* складено автором 

Реалізація інституційних заходів залежить від державного фінансування 

відповідних програм. На 2019 рік у Державному бюджеті України закладені 

витрати на державні цільові програми, направлені на розвиток та підтримку 

сільськогосподарських виробників та фермерських господарств, у тому числі 

суб’єктів ринку ПЯП. Допомога надається на безповоротній та поворотній основі 

(табл. 2.15). У 2019 році сума підтримки на безповоротній основі склала 2357 млн. 

грн., що на 55,36% нижче рівня 2017 року, величина підтримки на поворотній 

основі – 1141 млн. грн., що на 35,54 % вище базового рівня. Більш детально наліз 

динаміки даної підтримки за 2017-19 роки нами досліджено та представлено в 

таблиці 2.15. 

У 2018р. розподіл видатків по програмах суттєво відрізняється від 

попереднього року. Пріоритетними напрямами фінансування у сільському 

господарстві стали фермерські господарства, на розвиток яких було виділено 1000 

млн. грн. та 300 млн. грн. на державну підтримку розвитку закладення нових садів 

та ягідників. 

 

 



 116 
Таблиця 2.15 

Функціонування державних програм підтримки підприємств АПК, млн. грн. 

Код 
програми Державні програми підтримки 

Роки 2019р. у % 
до 2017р. 

2017р. 2018р. 2019р. 

Підтримка на безповоротній основі     
2801030 Фінансова підтримка заходів в 

агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів 

300,0 66,0 127,2 42,4 

2801050 Дослідження, прикладні наукові та науково-
технічні розробки, виконання робіт за 
державними цільовими програмами і 
державним замовленням у сфері розвитку 
агропромислового комплексу, підготовка 
наукових кадрів, наукові розробки у сфері 
стандартизації та сертифікації 
сільськогосподарської продукції, 
дослідження та експериментальні розробки 
у сфері агропромислового комплексу 

71,5 77,6 143,0 200,1 

2801180 Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі 

60,0 5,0 5,0 8,3 

2801230 Фінансова підтримка розвитку фермерських 
господарств 

- 1000,0 800,0  

2801350 Державна підтримка розвитку хмелярства, 
закладення молодих садів, виноградників та 
ягідників і нагляд за ними 

75,0 300,0 400,0 533,3 

2801580 Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників 

4774,0 945,0 881,8 18,5 

Всього  5280,5 2393,6 2357,0 44,6 
Підтримка на поворотній основі     

2801460 Надання кредитів  
фермерським господарствам 

65,0 43,1 244,5 376,2 

2801490 Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому  
комплексі на умовах фінансового лізингу 

3,8 3,8 4,8 125,0 

2801560 Формування державного 
 інтервенційного фонду Аграрним 
 фондом, а також закупівлі матеріально-
технічних ресурсів для потреб 
сільськогосподарських товаровиробників 

773,0 894,0 891,7 115,4 

Всього  841,8 940,9 1141,0 135,5 
*Складено автором із використанням джерел [103-105]. 

 

Наприкінці року (№ 1192/3 від 22.12.2018 р.) Мінагрополітики виділило 

додаткові кошти у сумі 100 млн. грн. на державну підтримку розвитку 
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хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за 

ними. 

У 2019р. видатки на підтримку розвитку фермерських господарств в Україні 

скоротились на 20 % (200 млн. грн.), але збільшилась сума кредитів, наданих 

фермерським господарствам майже у 6 раз (з 43,1 млн. грн. у 2018р. до 244,5 млн. 

грн. у 2019 р.). П’ятиразове зростання свідчить про пріоритетність ринку плодів 

та ягід та зростання фінансової підтримки суб’єктів виробничої ланки ринкового 

ланцюга з боку фінансових установ, що свідчить також про перспективність 

розвитку даного бізнесу. На закладку молодих садів, виноградників та ягідників 

виділили на 33,3 % більше, ніж попереднього року (400 млн. грн.). В той же час, у 

2019 році сільгоспвиробники недоотримали підтримки на 7,7 % порівняно з 

попереднім роком.  

Слід звернути увагу на зацікавленість держави у прикладних наукових та 

науково-технічних розробках, у кваліфікованій підготовці кадрів, наукових 

розробках у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, 

на яку у 2019 році виділили 143 млн. грн., що на 84,4 % більше, ніж у 2018 р. 

Інституційному забезпеченню логістичного розвитку ринку ПЯП значна 

увага приділяється в регіонах України. Так, в Одеській області 19 грудня 2018 

року була затверджена Програма розвитку агропромислового комплексу Одеської 

області на 2019-2023 роки «Аграрна Одещина» (далі – Програма) [106]. Основною 

метою Програми виступає розвиток аграрного виробництва, створення 

сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу, який забезпечить 

конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції на зовнішньому та 

внутрішньому ринках.  

Розвиток агропромислового комплексу передбачає, зокрема:  

- розвиток виноградарства та садівництва; 

- розвиток кооперації та створення сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів. 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок: 

- власних коштів товаровиробників; 
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- коштів місцевого бюджету; 

- кредитних ресурсів комерційних банків; 

- інших, не заборонених законодавством, джерел фінансування. 

Плановий бюджет Програми складає 114,2 млн. грн., при чому з місцевого 

бюджету – 92,8 млн. грн. та з інших джерел – 21,4 млн. грн. Програма передбачає 

17 напрямків бюджетної підтримки аграрних товаровиробників, часткове 

здешевлення вартості придбання техніки, машин та обладнання, придбання 

високоякісного насіння, розвиток сільськогосподарської кооперації, органічного 

виробництва та впровадження у виробництво наукових розробок тощо. 

Головною державною інституцією на ринку ПЯП є Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, зокрема департаменти: 

аграрної політики, регуляторної політики та підприємства, міжнародної співпраці 

у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства, захисту національного 

товаровиробника, взаємодії з експортерами та просування експорту та 

директорати: сільського розвитку, розвитку аграрного сектору, конкурентної 

політики, безпечності харчових продуктів та ін. [107]. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України виступає розпорядником бюджетних коштів, а виконавцем бюджетних 

програм – Фонд, який розподіляє кошти по регіонах України фермерським 

господарствам для фінансової підтримки та розвитку. 

У «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» [108] (далі – Порядок) 

затверджений Постановою КМУ № 587 від 15.07.2005 року визначено механізм 

використання бюджетних коштів за програмою «Державної підтримки розвитку 

хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляду за 

ними» передбачено бюджетні кошти на часткове покриття витрат за наступними 

напрямами: 

- проведення робіт із закладення молодих насаджень та догляд за ними; 

- придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур; 

- будівництво холодильників та придбання ліній обробки плодів; 
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- будівництво лабораторних комплексів безвірусного матеріалу 

розсадницькими господарствами та морозильних камер ПЯП; 

- придбання техніки для висушування фруктів.  

Проведений аналіз напрямів використання коштів за даним напрямом 

свідчить про їх часткове використання, що наведено у таблиці 2.16.  

Таблиця 2.16 

Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за програмою «Державна 

підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та 

ягідників і нагляд за ними», за 2018 рік, млн. грн. 

Напрями використання бюджетних коштів 

Затверджені  
у паспорті 
напрями 

використання 

Видатки Відхилення 

Часткова компенсація витрат з придбання  
садивного матеріалу плодово-ягідних 
культур, винограду та хмелю 268,3 260,5 -7,9 
Часткова компенсація витрат з будівництва  
холодильників з регульованим газовим 
 середовищем  123,9 133,9 9,9 
Часткова компенсація витрат з придбання 
ліній товарної обробки плодів 2,4 - -2,4 
Часткова компенсація витрат на 
будівництво камер швидкого 
заморожування плодів та ягід 5,4 - -5,4 
Разом 400,0 394,3 -5,7 

*Джерело [109] 

При цьому кошти даної Програми були використані лише за двома 

напрямами, ще за одним – недофінансування (табл. 2.16). Не використані кошти 

на часткову компенсацію витрат з придбання ліній товарної обробки плодів 

пояснюються відсутністю заявок. Через невиконання відповідних показників 

паспорту сума часткової компенсації витрат на будівництво камер швидкого 

заморожування плодів та ягід залишилась не використаною. 

У 2018 році активізувалась державна підтримка розвитку ринку ПЯП. 

Водночас, 171 господарюючий суб’єкт отримав компенсацію за придбання 

садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю на суму 

262,5 млн. грн. (табл. 2.17)  
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Таблиця 2.17 

Результати реалізації програми «Державної підтримки розвитку хмелярства, 

закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними»  

у 2018 році 

Культури 
Сума 

відшкодування 
млн. грн. 

Площа 
насаджень, 

 га 

% від 
загальної площі 

Загальна площа 
насаджень, га 

1. Зерняткові 70,1 573,7 77,9 736,9 
2. Кісточкові 18,8 294,4 45,1 653,9 
3. Ягідники 85,6 903,6 96,4 937,7 
4. Горіхи 76,2 1900,1 85 2234,7 
*складено автором на основі [109] 

 

Дев’ять суб’єктів господарювання (більшість виробники зерняткових культур) 

частково отримали компенсацію за будівництво холодильників з регульованим 

газовим середовищем ємністю 14060 тонн – загальною сумою 130,5 млн. грн., а це 

майже 74 % загальних витрат будівництва. В холодильниках протягом року буде 

можливість зберігати зерняткові культури і забезпечувати даною продукцією 

внутрішній та зовнішній ринок. Це дозволить підвищити конкуренто-

спроможність ПЯП та підвищити ефективність ринку.  

 За підсумками 2018 року щодо державної підтримки садівництва було 

закладено майже 4 тисячі гектар нових насаджень, а саме: 1039 га фундука, 861 га 

волоського горіху, 608 га яблунь, 518 га лохини. Нові насадження профінансував 

Уряд України шляхом 80 % компенсації вартості саджанців. Фермери з 22 

областей отримали компенсацію на суму 261 млн. грн. Велика кількість учасників 

у Програмі державної підтримки змусила Уряд переглянути суму коштів на 

фінансування програми в сторону збільшення на 91 млн. грн., тобто загальна сума 

державної підтримки склала 391 млн. грн. Обсяг зберігання фруктів та ягід склав 

близько 300 тис. тонн (6 %) [110]. 

Особливістю нашої країни є географічне розташування її в межах різних 

природних зон з чітко вираженою зміною сезонів протягом року. З кожним роком 

суб’єкти аграрного сектору розглядають проблему недостатнього зволоження 
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земель, нерівномірності розподілу опадів та їх дефіцит, яка впливає на 

урожайність плодів та ягід. На даний час популярністю користуються основні 

різновиди зрошення, такі як: поверхневий полив, дощування та крапельне 

зрошення.  

Площа зрошувальних земель в Україні з кожним роком зростає і становить 

15,4 тис. га, що на 48,1 % більше 2010 року і займає 6,8 % загальної площі. 

Оцінити ефективність вирощування плодів та ягід за допомогою поливу 

допоможе показник урожайності, який на зрошувальних площах має досить 

високий рівень (табл. 2.18), який на 25 % вище середнього рівня.  

Таблиця 2.18 

Плодово-ягідні насадження на политих зрошувальних землях 

 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 у 
% до 
2010 

1. Площа насаджень, тис. 
га  10,4 8,0 11,9 12,2 13,8 15,4 148,1 

у % до державної площі 4,1 3,4 5,3 5,4 6,1 6,8 Х 
2. Урожайність, ц/га 138,0 151,7 170,2 140,1 180,1 134,9 97,8 
у % до середнього рівня 176,5 145,2 167,0 135,9 140,3 124,8 Х 
3. Виробництво, тис. т 104,5 94,2 153,8 136,7 194,6 160,6 153,7 

у % до державного 
виробництва 

6,0 4,4 7,7 6,7 7,6 7,6 Х 

*Розраховано за даними Державної служби статистики України [32] 

 

Світова практика розвитку садівництва орієнтована на нові технології, які 

передбачають вирощування карликових сортів дерев із певною кількістю 

насаджень на одному гектарі. А це потребує обов’язкового зрошення. Відсутність 

системи поливу у садівництві призводить до втрати обсягу виробництва плодів та 

ягід, і, як наслідок, фінансових втрат. У 2019 році КМУ було схвалено Стратегію 

зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року [111] (Додаток Л).  

Дані таблиці свідчать, що площі зрошуваних земель, обсяги виробництва та 

урожайність плодово-ягідних культур з кожним роком зростають. У 2019 р. 

площа насаджень у плодоносному віці збільшилась на 48 % порівняно з 2010 р., 

урожайність зменшилась – на 2,2 % (2019 р.) або на 25 % порівняно з минулим 
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роком. Зацікавленість виробників до технологій зрошення обумовлена 

кліматичними умовами, особливостями догляду за сучасними видами та сортами 

плодових та ягідних культур, вищою урожайністю ПЯП на политих землях і, як 

наслідок, їх вищою дохідністю. 

Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року (далі – 

Стратегія) [111] передбачає вирішення ряду питань для підвищення рівня 

використання наявного потенціалу, врегулювання законодавства з питань 

управління водними ресурсами, виділення коштів на фінансування відповідних 

заходів, залучення та реалізації інвестиційних проектів з метою модернізації та 

збільшення площ, які зрошуються. Враховуючи рівень виробництва продукції 

господарствами населення, першочерговою визначено роль зрошення та дренажу 

сільських територій для забезпечення сталого розвитку сільського господарства.  

Будівництво нових зрошувальних систем насамперед передбачається в 

Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Для розвитку сільського 

господарства Стратегія передбачає заходи, які забезпечать збільшення експорту 

українських товарів, нарощування частки доданої вартості сільськогосподарської 

продукції шляхом покращення структури експорту та доступність до зовнішніх 

ринків збуту [111]. 

Для підвищення ефективності функціонування логістичних ланок  ринку 

ПЯП в Україні доцільно розглянути іноземний досвід державного регулювання 

даного ринку.  

Малий та середній бізнес Польщі отримує вагому підтримку держави. 

Фермерам на пільгових умовах надаються кредити на закупівлю 

сільськогосподарської техніки. Польський уряд підтримує господарства, які 

постраждали від погодних умов, передбачивши кредитний портфель у розмірі 

280 млн. євро [112]. 

Урожай ягід Польщі у 2018 році, порівняно з минулим роком, зріс на 17 %, 

але недостатність робочої сили та низькі закупівельні ціни на ягоди змусили 

фермерів частину врожаю залишити на полях. Основними ягідними культурами є 
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суниця садова (196 тис. т), чорна смородина (126 тис. т), аґрус (12 тис. т), малина 

(116 тис. т) та інші ягоди (90 тис. т) [113]. 

У Канаді діють різноманітні програми державної підтримки фермерів: 

національна програма стабілізації чистого доходу (NISA), програма уніфікації цін, 

програма авансових платежів та програма підтримки узгодженого рівня 

виробництва. В країні розроблені та функціонують програми підтримки фермерів 

– початківців, страхування врожаю та програма покриття збитків від шкоди диких 

тварин. Особливості перелічених програм: довгостроковий термін дії угоди (до 20 

років), індивідуальний підхід до надання кредитів та гнучкі умови повернення 

коштів [114]. Малинова індустрія Канади регулюється Радою з розвитку 

виробництва малини: регулюються процеси збирання та переробки, засновані на 

кооперації виробників. Усі логістично-виробничі в ринку процеси – догляд, збір, 

упаковка ягід – механізовані і орієнтовані на випуск 3 основних продуктів: соку, 

джему та заморозка ягід. Близько 85% канадської малини вирощується у 

Британській Колумбії, яка є експортоорієнтованою [115]. 

Іспанія відома багатою практикою захисту інтересів аграріїв, яка передбачає 

купівлю полісу, як окремими виробниками, так і кооперативами. Взаємодія 

держави та приватного сектору покладена в основу функціонування системи 

страхування у країні, яка охоплює всі види сільськогосподарських підприємств. 

Програми підтримки у Іспанії представлені трьома формами: захист від 

катастрофічних ризиків (CAT), купівля страхового покриття (GRP) та нестрахова 

допомога (NAP). Перша програма передбачає отримання мінімальної страховки та 

участь у інших програмах, які фінансуються державою. За даним полісом 

покривається половина врожаю, що становить 55 % ринкової вартості. Окрема 

категорія підприємців може бути звільнена на 2 роки від сплати адміністративних 

послуг, якщо їх дохід не перевищував 20 000 дол. на місяць. 

Цікавою є програма GRP, яка розглядає урожайність не конкретної ферми, а 

середній урожай відповідної культури в окрузі для визначення страхового 

покриття. Виробники отримують компенсацію автоматично, якщо урожайність не 

відповідає середньому рівню. Нестрахова допомога передбачає захист культур, 
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які не попали під дію стандартних програм. Це такі культури, як груші, цитрусові 

та сливи. Якщо збитки складають 35 % і постраждалих декілька ферм, 

починаються виплати на відшкодування збитків [116]. 

У США вектор державної підтримки спрямовано на стимулювання 

виробництва продукції з високою доданою вартістю та впровадження 

інноваційних технологій. У США аграрії мають можливість отримати додаткові 

субсидії та дотації шляхом впровадження на виробництві енергозберігаючих 

технологій, інноваційних проектів. Для переналаштування виробництва на 

виготовлення продукції з доданою вартістю, розробки маркетингової стратегії та 

реклами власної продукції, часткового покриття заробітної плати діє «грант на 

додану вартість» [117]. Щорічно Міністерство сільського господарства США 

витрачає більше 25 млрд. дол. на дотації фермерським господарствам [118]. 

У США діють програми підтримки органічного виробництва, у тому числі 

плодово-ягідного. Велике значення приділяється співпраці з науковими 

університетами, дорадчими службами та товаровиробниками. Для ефективної 

реалізації бізнес-плану укладається договір між переробниками та органічними 

фермами, які будуть реалізувати органічну продукцію протягом двох років при 

державній підтримці. При успішній реалізації органічних товарів супермаркети 

заключають з товаровиробниками угоди на два роки. Такі дії підштовхують та 

поширюють розвиток органічного руху в країні. У відділі органічних товарів 90-

95 % – це продукція власного виробництва [119]. 

В державному регулюванні аграрного сектору США застосовуються такі 

інструменти, як позики, податки, дотації, кредити, ціни та ін. 

Про результати діяльності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України за 2018 рік у напрямі державної підтримки та 

розвитку фермерських господарств і кооперативів говорять суми отриманих 

коштів на компенсацію, підтримку, розвиток та кількість сільгоспвиробників, які 

їх отримали.  

1987 фермерських господарств скористалися частковою компенсацією 

вартості (додаткова 15 %) сільськогосподарської техніки та обладнання 
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вітчизняного виробництва на суму 108,937 млн. грн. Що стосується компенсації 

на придбання вітчизняної техніки (25 %), то загальна сума компенсації склала 

близько 400 млн. грн., яку отримали майже 4 тисячі ФГ. Загалом, учасниками 

програми державної підтримки стали майже 6800 СГП на загальну суму 913 млн. 

грн.  

За насіння 260 ФГ отримали компенсацію на суму 6,456 млн. грн., на 

придбання саджанців близько 32,7 млн. грн. 6 кооперативів отримали підтримку 

на суму 8,575 млн. грн. За підсумками 2018 року програмами підтримки розвитку 

фермерів скористалось 2663 ФГ на загальну суму 132,629 млн. грн. [120, 121]. 

На даний час Україні належить 5-те місце в Європі за обсягом виробництва 

плодів, ягід та овочів. 

Про результати діяльності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України за 2018 рік у напрямі державної підтримки та 

розвитку фермерських господарств і кооперативів говорять суми отриманих 

коштів на компенсацію, підтримку, розвиток та кількість сільгоспвиробників, які 

їх отримали.  

1987 фермерських господарств скористалися частковою компенсацією 

вартості (додаткова 15 %) сільськогосподарської техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва на суму 108,937 млн. грн. Що стосується компенсації 

на придбання вітчизняної техніки (25 %), то загальна сума компенсації склала 

близько 400 млн. грн., яку отримали майже 4 тисячі ФГ. Загалом, учасниками 

програми державної підтримки стали майже 6800 СГП на загальну суму 913 млн. 

грн.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. У дослідженні проведено розширену ідентифікацію українського ринку 

ПЯП за товарними, часовими, територіальними межами ринку, ступенем його 

відкритості, складом основних суб’єктів господарювання. За статистичною 

звітністю, за КВЕД 2010 проведено ідентифікацію товарних меж ринку ПЯП за 
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періодом достигання, якістю, технологією приготування, групами ПЯП, видами 

продукції для експорту/імпорту (за УКТЗЕД), яка стала основою для аналізу 

логістичних тенденцій розвитку релевантного ринку. 

2. Визначено логістичні особливості ринку плодово-ягідної продукції, а саме: 

швидкопсувний характер більшості ПЯП, особливі умови (підвищені витрати на 

транспортування, зберігання та реалізації продукції, пов’язані з дотриманням 

вимог до температурного режиму, термінів постачань на ринок, підтримка 

споживчих властивостей продуктів), обмежені терміни споживання продукції, в т. 

ч. сезонні (переважно в літній період), пікові (період максимального попиту), 

доповнюючі (часова послідовність зміни попиту на продукцію), підвищена 

залежність від кліматичного фактору, підвищені вимоги до розподілу ПЯП, високі 

логістичні витрати цієї ланки, інтенсивний товарообіг продукції, значна доля 

логістичних витрат, пов’язаних постачаннями товарів по імпорту (цитрусові, 

банани тощо); 

3. У ході аналізу встановлено, що особливістю аграрної ланки ринкового 

ланцюга є домінування індивідуального сектору, що об’єднує фермерські й 

особисті селянські господарства, у виробництві ПЯП, на які у звітному році 

припало 88,1 % державного виробництва ПЯП, а решту 11,9 % зайняли 

агропідприємства корпоративного сектору. 

4. Проведений аналіз дозволив визначити основні логістичні тенденції 

розвитку українського ринку ПЯП, основними з яких є: зростання обсягів 

виробництва за рахунок збільшення урожайності культур, скорочення площ 

насаджень, домінування у суб’єктній структурі виробництва індивідуального 

сектору, високий рівень імпорту ПЯП, значний ступінь відкритості ринку, 

критичний рівень частки продажу імпортних плодів і продуктів їх переробки 

через роздрібну торговельну мережу України, що свідчить про погрози 

національній продовольчій безпеці. 

5. На підставі результатів аналізу встановлено головні логістичні проблеми 

плодово-ягідного ринку України, серед яких: наявність посередницьких ланок у 

структурі ринкового ланцюга, через які реалізується близько 70 % продукції; 
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недостатність фруктосховищ для зберігання ПЯП у регіонах, цінові втрати 

виробників; високий рівень післязбиральних втрат продукції у ланцюгах ринку; 

обмежений доступ індивідуальних виробників до прибуткової ланки розподілу й 

реалізації ПЯП; необ’єктивний перерозподіл доданої вартості між ланками 

ланцюга.  

6. У дослідженні проведено оцінку функціонування та розвитку логістичних 

ланцюгів ринку ПЯП, розраховано головні оціночні індикатори, визначено 

динаміку їх змін. Встановлено, що у 2018 році частка доданої вартості у виручці 

від реалізації продукції склала 53,2 % для плодової та 60,5 % для ягідної 

продукції, питома вага логістичних витрат у собівартості – 21 % і 15,8 %, частка 

логістичних витрат у доданій вартості – 10,9 % і 17,5 % відповідно. Встановлено 

тенденцію зростання логістичних витрат та скорочення рентабельності 

виробництва ПЯП в сільгосппідприємствах України. Аналіз структури доданої 

вартості плодової та ягідної продукції показав, що в 2017 р. головним її 

елементом був прибуток (а в 2018 р. – заробітна плата, що обумовлено, зокрема, 

скороченням рентабельності виробництва ПЯП у сільгосппідприємствах. 

7. Досліджено інституційне середовище логістичних ланцюгів ринку 

плодово-ягідної продукції в Україні, встановлено головні проблеми 

функціонування формальних і неформальних інститутів, державних і профільних 

інституцій, зокрема: (1) відсутність порядку та механізму надання земельних 

ділянок для будівництва оптових ринків сільськогосподарської продукції (ОРСП) 

в регіонах; (2) у галузевій програмі розвитку садівництва України на період до 

2025 р. не визначено конкретні механізми взаємодії індивідуальних виробників і 

переробників ПЯП, наявні недоліки у системі страхування багаторічних 

насаджень (високі тарифи); (3) у Дорожній карті розвитку ягідництва України 

відсутні логістичні напрями розвитку ринку, які для нього є пріоритетними; (4) у 

регіональних програмах розвитку АПК відсутнє фінансування будівництва 

фруктосховищ; (5) неузгодженість діяльності державних і профільних інституцій 

у сфері сприяння розвитку логістики ринку плодів та ягід. 
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РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЛОГІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ ПЛОДОВО-ЯГІДНОГО РИНКУ 

 

3.1. Механізми стимулювання формування ефективних кооперативних 

логістичних ланцюгів ринку плодово-ягідної продукції в Україні 

 

У сучасних умовах регулювання логістичного розвитку ринку ПЯП України 

доцільно здійснювати за двома стратегічними напрямами: 

1). стимулювання створення мережі плодово-ягідних кооперативів, передусім 

багатофункціональних; 

2). підтримка розбудови мережі ОРСП у регіонах [122].  

У ході проведеного дослідження встановлено, що існуючі логістичні 

ланцюги ринку ПЯП корпоративного типу є неефективними з позиції реалізації 

економічних інтересів дрібних товаровиробників, держави та споживачів. Відтак, 

постає необхідність у формуванні нових ринкових ланцюгів корпоративного типу, 

які спроможні забезпечити паритетну взаємодію їх учасників та справедливий 

перерозподіл доданої вартості у ланцюгах ринку ПЯП України [123].  

Розвиток кооперативного руху в Україні поширюється і з кожним роком 

зростає кількість сільськогосподарських кооперативів, у тому числі плодово- 

ягідних та горіхових. Згідно Закону України «Про кооперацію», кооператив – 

«юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які 

добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської 

та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших 

потреб на засадах самоврядування» [124] (рис. 3.1). Кооперація передбачає 

об’єднання інтересів учасників для ефективної форми ведення бізнесу, захисту 

майнових інтересів, соціальних прав, збільшення обсягів виробництва та 

прибутку. 

 

 

 



 129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Типи сільськогосподарських кооперативів в Україні  
*складено автором за даними [124;125] 

Переробні 

Заготівельно-збутові Постачальницькі 

 
КЛАСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ ЗА  

 ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ  

Найменування сільськогосподарського кооперативу має містити інформацію про його 
організаційно-правову форму - "сільськогосподарський кооператив" та назву, що складається з 
власної назви та може містити інформацію про вид діяльності сільськогосподарського 
кооперативу. 

Обслуговуючий кооператив утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або 
юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також 
іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі 
кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 
відсотків загального обороту кооперативу. 

Основними видами діяльності сільськогосподарського кооперативу є виробництво, 
переробка, заготівля, закупівля, зберігання, збут, продаж сільськогосподарської продукції, 
постачання засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів та інші види сервісного 
обслуговування членів кооперативу, зокрема надання технологічних, транспортних, 
меліоративних, ремонтних, будівельних послуг, послуг з ветеринарного обслуговування тварин і 
племінної роботи, з бухгалтерського обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування. 

Кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно 
об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою 

задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування  
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Виробничий кооператив утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб для 

спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової 
трудової участі з метою одержання прибутку. 

Споживчий кооператив (споживче товариство) утворюється шляхом 
об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного 
обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, 
виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих 
потреб його членів. 

Сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або 
юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції і добровільно 
об’єдналися на основі членства та на засадах самоврядування для провадження спільної 
господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб 

Багатофункціональні  

Виробничі 

Сервісні 
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За даними Державної служби статистики кооперація в Україні починає своє 

відродження та набирає популярності. Так, у 2019 році було створено на 549 

кооперативів більше, ніж у 2018 році. Кількість сільськогосподарських 

кооперативів за останні декілька років збільшилась (табл. 3.1, 3.2).  

Таблиця 3.1 

Динаміка кількості кооперативів в Україні, од.* 

Види кооперативів 
Рік Зміни 2019 

р. порівняно 
з 2018 р.  2013 2016 2017 2018 2019 

Кооперативи 33664 25763 26460 26975 27524 +549 
з них:       
- виробничий 2459 2321 2306 2248 2222 -26 
- обслуговуючий 20619 17439 18169 18654 19055 +401 
- споживчий 771 730 748 749 753 +4 
- сільськогосподарський 

виробничий 1224 998 997 996 1005 +9 

- сільськогосподарський 
обслуговуючий 947 949 1017 1073 1207 +134 

*Укладено за даними Державної служби статистики України [32]. 

Таблиця 3.2 

Кількість сільськогосподарських кооперативів в Україні  

станом на 01.01.2019 року* 

Область  

Кількість кооперативів, од 
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Вінницька 94 52 42 6 14 3 9 10 24 
Волинська 81 55 26 0 8 10 2 6 23 
Дніпропетровська 106 60 46 12 10 7 9 8 17 
Житомирська 80 50 30 5 10 0 5 10 33 
Закарпатська 96 63 33 3 5 0 15 10 30 
Запорізька 101 52 49 10 10 10 12 7 14 
Івано-Франківська 97 50 47 8 12 9 8 10 21 
Київська 131 66 65 12 16 13 14 10 15 
Кіровоградська 92 50 42 5 10 8 9 10 24 
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Продовження табл. 3.2 

Львівська 87 49 38 14 8 0 6 10 26 
Миколаївська 88 50 38 5 6 8 8 11 29 
Одеська 98 50 48 8 7 6 10 17 35 
Полтавська 92 46 46 4 6 6 16 14 30 
Рівненська 91 50 41 9 8 8 9 7 17 
Сумська 84 60 24 0 9 0 10 5 21 
Тернопільська 87 42 45 8 10 10 8 9 20 
Харківська 96 45 41 6 7 5 11 12 29 
Херсонська 92 52 40 5 11 10 8 6 15 
Хмельницька 94 60 34 0 10 5 9 10 29 
Черкаська 117 62 55 9 16 5 10 15 27 
Чернівецька 86 46 40 11 7 0 12 10 25 
Чернігівська 79 43 36 4 8 3 12 9 25 
Всього 2069 1190 906 144 208 126 212 216 24 

*Складено за даними [126].  

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, на кінець 2017 

року в Україні налічувалось 1125 кооперативів, більша половина з яких 

непрацюючі. Нині в країні налічується 610 працюючих кооперативів (рис. 3.2). 

 

 
Рис. 3.2. Кількість працюючих та непрацюючих кооперативів за регіонами 

України* 

*Складено за даними [127].  
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Лідерами в рейтингу працюючих кооперативів є такі області, як Івано-

Франківська – 72 кооперативи, Черкаська – 67, Київська – 58, Херсонська – 46 та 

Тернопільська – 31 кооператив. Досить висока частка непрацюючих кооперативів 

у Рівненській, Сумській, Вінницькій та Закарпатській областях (див. рис. 3.2). 

Особливої популярності набирають багатофункціональні кооперативи, які 

складають майже половину загальної кількості працюючих кооперативів. 

Обслуговуючі кооперативи представлені такими напрямами діяльності: спільним 

збором урожаю – 146 об’єднань, молочні – 142, спільне вирощування овочів та 

фруктів – 79, м’ясного – 51 та 40 зернових об’єднань (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3. Найпоширеніші напрями кооперативних об’єднань – обслуговуючих 

кооперативів* 

 *Складено за даними [127].  

 

Станом на 01 липня 2019 р. в економіці України функціонувало 27,796 тис. 

кооперативних об’єднань, з них 3,6 % займали виробничі і 4,5 % 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК). Усвідомлення 

індивідуальними господарствами потенційних можливостей обслуговуючої 

кооперації активізувало її процеси в Україні. Так, порівняно з 01 січня 2018 р. 

кількість діючих СОК зросла на 20,5 % і склала в 2019 р. 735 одиниць (таблиця 
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3.3). За 2019 рік найбільший приріст був притаманний плодоовочевим 

кооперативам (на 43 %). 

Таблиця 3.3 

Динаміка та видова структура діючих сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів в Україні * 

Види СОК 2018 рік** 2019 рік*** Зміни (+,-) 
Одиниць % Одиниць % Одиниць % 

Усього, у тому складі: 610 100,0 735 100,0 +125 +20,5 
1. Молочарські 142 23,3 186 25,3 +44 +31,0 
2. З обробітку землі та 
збирання врожаю 146 23,9 162 22,0 +16 +11,0 

3.М’ясні 51 8,4 35 4,8 -16 -31,4 
4.Плодоовочеві 79 13,0 113 15,4 +34 +43,0 
5. Зернові 40 6,6 41 5,6 +1 +2,5 
6. З надання інших 
послуг 152 24,9 198 26,9 +46 +30,3 

*Розраховано автором за даними [128]. 

 

Важливим інструментом регулювання розвитку СОК в Україні є 

відшкодування кооперативам 70 % вартості придбаного обладнання для 

зберігання та переробки агропродукції. В результаті впровадження даного 

регуляторного заходу три плодово-ягідних кооперативи придбали в 2019 р. 16 

одиниць обладнання для створення цехів первинної переробки та зберігання ПЯП 

(охолодження та глибока заморозка) [126]. Відтак, головний вектор регуляторного 

впливу держави спрямовано на цільову підтримку багатофункціональних 

кооперативів, які поєднують декілька видів діяльності та орієнтовані на переробку 

сировини, формуючи таким чином ефективний кооперативний логістичний 

ланцюг [122]. У ньому за рахунок нівелювання посередницьких ланок та 

паритетних взаємодій між суб’єктами досягається більш справедливий розподіл 

доданої вартості та оптимізація ціни товару (рис. 3.4). Слід зазначити, що в 

Україні на частку багатофункціональних і переробних припадає 23,8% і 15,9 % 

діючих СОК відповідно [129]. 
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Рисунок 3.4. Структура існуючого та кооперативного логістичних ланцюгів ринку 

ПЯП в Україні [авторська розробка] 

 

Існуючий ланцюг ринку ПЯП України є неефективним з причини наявності 

декількох посередницьких ланок та логістичного відторгнення первинних 

виробників від ланок зберігання й збуту продукції. Натомість кооперативний 

ланцюг, що пропонується, передбачає більш справедливий розподіл доданої 

вартості між його учасниками на паритетних засадах. Ефективне функціонування 

кооперативного ланцюга досягається за рахунок налагодження паритетних 

зв’язків взаємодії між учасниками як всередині ринкового ланцюга, так і ззовні, 

тобто між ним і різними стейкхолдерами, зацікавленими в розбудові 

кооперативних ланцюгів аграрного ринку, зокрема, переробними підприємствами, 

територіальними громадами, державними й профільними інституціями та ін. 

Зв’язки взаємодії (внутрішні та зовнішні) виступають формою впровадження 

економічних інтересів учасників ринкових логістичних ланцюгів [31, 130]. 
Становлення конкурентоспроможних кооперативних ланцюгів ринку ПЯП 

дозволить їх суб’єктам ефективно взаємодіяти із існуючими ланцюгами 
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корпоративного або посередницького типу на основі економічного партнерства. 
Частину виробленої ПЯП багатофункціональні кооперативи можуть передавати 
на зберігання, доробку, переробку або реалізацію суб’єктам існуючих логістичних 
ланцюгів на паритетних засадах, зберігаючи при цьому достатній рівень 
відтворювальної спроможності (див. рис. 3.4). Іншу частину продукції 
кооперативи можуть реалізувати через мережу ОРСП та їх магазини фірмової 
торгівлі. На нашу думку, інтеграція ОРСП у структуру кооперативного ланцюга 
ринку ПЯП значно підсилить його конкурентоспроможність та дозволить 
поетапно розбудувати прямий (без посередників) канал збуту продукції, 
скоротити імпортозалежність ринку та наростити експортні товаропотоки 
продукції з високою доданою вартістю.  

Реалізація проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» надала можливість створити багато сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. Велика роль у становленні кооперативного 
розвитку належить проекту міжнародної допомоги USAID «Підтримка аграрного і 
сільського розвитку», за яким виробники агропродукції та сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи і їх об’єднання мають можливість отримувати гранти. 
Велику роль у становленні кооперації задля відродження села відіграє 
агрохолдинг «Мрія», який є одним з активістів розвитку кооперації, інвестором та 
популяризує даний рух. З початку 2015 року на підтримку та розвиток кооперації 
агрохолдинг витратив більше 1,5 млн. грн. [131].  

Успішними прикладами української сільськогосподарської кооперації є такі 
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: «Київський», «Файна поляна», 
«Щедрий край» та ін. СОК «Київський» був створений у 2014 році та має 
господарства по всій території України. 50 учасників кооперативу проживають у 
13 областях та мають у своєму обробітку близько 400 га землі, на якій вирощують 
малину, суницю, ожину та порічки на експорт. Членство у кооперативі гарантує 
учасникам збут продукції за вигідною ціною. Підприємців, які мають власну 
земельну ділянку та стартовий капітал, запрошують до лав кооперативу. Новим 
учасникам надаються певні переваги: органічна сертифікація, можливість 
зберігання продукції у холодильниках, закупка добрив зі знижкою, а посадковий 
матеріал за спеціальними цінами та ін. Початківців супроводжують 
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консультаціями по вибору відповідної технології, облаштуванню плантації за 
символічну плату – 10 % вартості врожаю [132].  

У 2015 році 23 учасники у Тернопільській області об’єднались в кооператив 

«Файна поляна». Обробіток починали з 4 га землі, а згодом на 16 га, на якій 

вирощували малину. Кожний учасник має свою землю, на якій вирощує ягоду. 

Учасники кооперативу мінімізують витрати на транспортування за рахунок 

завантаження врожаю в один транспортний засіб. 

СОК «Файна поляна» – це перший кооператив, створений за підтримки 

агрохолдингу «Мрія», який приймав участь у програмі підтримки кооперативів 

департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної адміністрації. 

Агрохолдинг виступив інвестором для закупки саджанців малини та техніки для її 

обробки. Досить важливим моментом був процес навчання учасників 

кооперативу, яке проходило у вигляді семінарів у різних містах України. 

Протягом двох років кооператив отримував допомогу на придбання техніки, 

насосів та ін. У 2018 році у СОК «Файна поляна» побудували кооперативний цех 

– перший в Україні із заморозки ягід, що значно розширив можливості 

формування великих партій і, в свою чергу, збільшення прибутку. На даний час 

кооператив нараховує 60 домогосподарств [127]. 

СОК «Щедрий край» у Тернопільській області, створений у 2016 році, 

спеціалізується на переробці плодово-ягідної продукції на сухофрукти. 

Кооперативне об'єднання створено за підтримки проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду», агрохолдингу «МРІЯ», Старопочаївської 

сільської ради та Тернопільської обласної держадміністрації. З початку створення 

кооператив налічував 17 учасників, але на даний час їх більше 70. За декілька 

років учасники кооперативу закупили сушильну лінію з інфрачервоною 

сушильною камерою, соковий прес та інше обладнання, необхідне для 

виробництва сухофруктів. За добу можливо переробити близько 2,5 тонн 

продукції, яку вирощують його учасники. З’явились і перші замовлення на 

суницю сушену, малину, яблучні чіпси та набори для узвару. У майбутньому 

члени кооперативу планують розширити виробництво та виготовляти яблучний 

сік, фруктові та овочеві мікси [131].  
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Функціонування сільськогосподарських кооперативів в Україні регулюється 

такими нормативно-правовими актами: Податковим Кодексом [77], Законами 

України «Про сільськогосподарську кооперацію» [125], «Про кооперацію» [124], 

«Про споживчу кооперацію» [133], «Стратегією розвитку аграрного сектору 

економіки на період до 2020 року» [134], «Концепцією державної цільової 

програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року» [135] та 

ін. Головні функції державних і профільних інституцій у сфері регулювання 

розвитку кооперації плодово-ягідної продукції систематизовано в Додатку М. 

Нова редакція Закону України від 21.07.2020 №819-IX «Про 

сільськогосподарську кооперацію» має низку переваг та недоліків, які 

узагальнено в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Переваги та недоліки Закону Закону України «Про сільськогосподарську 

кооперацію» 
№ Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» 

Прийнятий від 21.07.2020 

1. 

Ґрунтується на міжнародних нормах, так як готувався разом з експертами ФАО та 
ЄБРР, а також за участю проєкту розвитку кооперативів, який підтримується урядом 
Канади. Тож, він включає найкращий міжнародний досвід, закріпив основні міжнародні 
принципи кооперації, які відповідають загальновизнаним принципам кооперації 
Міжнародного кооперативного альянсу. 

2. 

Ліквідовано усі штучні бар’єри та надаються нові можливості для розвитку 
сільськогосподарських кооперативів. Передбачено перехід до єдиної організаційно-
правової форми — сільськогосподарський кооператив. Членам кооперативу надається 
можливість самостійно обирати види діяльності: виробничий, обслуговуючий, 
переробний чи багатофункціональний, а також форму діяльності — з метою чи без мети 
одержання прибутку. 

3. Законом передбачено, що членом будь-якого сільськогосподарського кооперативу 
можуть бути усі сільгосптоваровиробники, як фізичні, так і юридичні особи. 

4. 

Членам прибуткових кооперативів надається право на отримання дивідендів (раніше 
пайові виплати) і патронажних дивідендів (раніше – кооперативні виплати). Перші є 
пропорційними майновому внеску (вкладу) члена в кооператив, а другі – його обороту з 
кооперативом (тобто, пропорційно розміру операцій з кооперативом). Сьогодні, 
патронажні дивіденди є основою кооперативного руху в розвинених країнах, а у нас 
вони донині повністю були відсутні.  

5. 

Закон запроваджує можливість прийняття рішень сільськогосподарським кооперативом 
з урахуванням додаткової кількості голосів членів, пропорційної до їхньої участі в 
господарській діяльності такого кооперативу, зберігаючи при цьому принцип 
демократичності в управлінні кооперативом шляхом впровадження комплексної 
системи запобіжників (додаткові голоси — на більше від 1/3 загальної кількості голосів 
усіх членів, і в одного суб’єкта – не більше 1/6 загальної кількості голосів усіх членів). 
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Продовження табл. 3.5 

Переваги Закону 
• спрощується ведення господарської 

діяльності кооперативу; 
• полегшується ведення бухгалтерії через 

приведення її термінології до міжнародних 
норм; 

• неприбуткові кооперативи легко 
зможуть отримувати статус неприбутковості із 
чим раніше були проблеми; 

• члени кооперативів самостійно будуть 
визначати, який у них вид діяльності 
кооперативу; 

• отримають можливість переробляти с/г 
продукцію, формуючи додаткову вартість та 
продавати готові товари; 

• залучати інвестиції від бізнесу, 
оскільки членами кооперативу тепер зможуть 
бути не лише фізичні, а й юридичні особи, що 
не дозволялось раніше; 

• дозволить зменшити витрати 
підприємств на виробництво продукції; 
дасть шанс малим та середнім виробникам 
сільськогосподарської продукції конкурувати 
на рівних правах з агрохолдингами; 

• виплачувати отриманий від реалізації 
продукції прибуток учасникам кооперативу 
пропорційно кількості зданої ними продукції; 

• робота кооперативу регулюватиметься 
одним законом, а не кількома, як це було 
раніше, що значно ускладнювало його роботу 
та вимагало додаткових платних 
консультацій; 

• Купувати сільськогосподарську 
продукцію своїх членів, за вигідною ціною, 
встановленою ними самими, що раніше 
заборонялося; 

• формувати великі товарні партії та 
реалізовувати їх, в тому числі експортувати 
за кордон; 

• переробляти сільськогосподарську 
продукцію, формуючи додаткову вартість та 
продавати готові товари; 

• дозволить знизити ціни на продукти 
харчування, бо посередників між споживачем 
та виробником буде прибрано; 

• поліпшить доступ до банківських 
послуг малих та середніх фермерів, які 
об’єдналися в кооперативи; 

• дасть змогу створювати робочі місця, а 
значить покращить добробут нашого 
населення та збільшить виробництво 
сільськогосподарської продукції. 

Недоліки Закону  
(порушення загальновизнаних кооперативних принципів) 

- демократичний контроль з боку членів. 
Пункт 14 статті 16 Закону надає право 
кооперативам передбачати у своєму статуті 
надання членам додаткових голосів 
пропорційно до їхньої участі у господарській 
діяльності. Натомість практика наділення 
членів товариства додатковими привілеями є 
притаманною комерційним структурам, а не 
кооперативам. Фундаментальним же 
принципом кооперації, який вигідно відрізняє 
її від інших форм господарської діяльності, є 
голосування за принципом «один член – один 
голос»; 

- участь членів в економічній діяльності. 
Члени кооперативу розподіляють 
одержуваний прибуток для досягнення однієї 
або всіх з наступних цілей: розвиток 
кооперативу; підтримка інших видів 
діяльності, затверджених членами 
кооперативу; розподіл між членами 
кооперативу. Натомість ухвалений Закон 
дозволяє одержаний прибуток 
перераховувати на дивіденди інвесторам, у 
тому числі асоційованим членам, які можуть 
не мати жодного відношення до кооперативу; 

Відповідно до нової редакції Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» 
сільськогосподарський кооператив є юридичною особою замість об’єднання юридичних осіб 
(переважним чином фермерів), що і є суттю кооперації. При цьому є ризик перереєстрації 
сучасних суб’єктів господарювання в кооперативи з метою одержання бюджетних дотацій (у 
Законі передбачено можливість підтримки кооперативів за рахунок спеціальних державних 
програм), тоді як кооперативні об’єднання, які їх потребують, можуть бути позбавлені такої 
підтримки. 
*Складено на основі [136, 137] 
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Основні пропозиції щодо вдосконалення механізмів і заходів регулювання 

розвитку плодово-ягідної кооперації в Україні узагальнено у таблиці 3.6.  

Авторські пропозиції орієнтовані на підвищення результативності 

функціонування фінансово-економічних, інституційних, інституціональних та 

інформаційних механізмів. 

Таблиця 3.6 

Пропозиції щодо вдосконалення механізмів і заходів регулювання розвитку 

плодово-ягідної кооперації в Україні 
Меха-
нізми Складові Пропозиції щодо напрямів і заходів регулювання 

1 2 3 

Ін
ст

ит
уц

ій
ні

 

Нормативно-правове 
забезпечення діяльності 
сільськогосподарських 
кооперативів 

1. Розробка державної цільової програми підтримки 
розвитку сільськогосподарських кооперативів в Україні 
до 2025 р. 

2. Розробка і прийняття регіональних програм розвитку 
сільськогосподарських кооперативів 

Ф
ін

ан
со

во
-е

ко
но

мі
чн

і Державна підтримка 
створення та розвитку 
сільськогосподарських 
кооперативів 

1. Забезпечення відповідного рівня фінансування 
державних і регіональних програм розвитку 
сільськогосподарських кооперативів, у т.ч. органічного 
напряму. 

2. Контроль цільового використання бюджетних 
коштів. 

3. Моніторинг впливу державної підтримки на 
показники розвитку плодово-ягідної кооперації на 
різних рівнях (державному та регіональному). 

4. Сприяння розвитку і зміцненню економічної 
самостійності сільськогосподарських кооперативів, 
підвищенню ефективності їхньої діяльності. 

5. Сприяння вільній і рівноправній участі 
сільськогосподарських кооперативів на ринках товарів, 
робіт і послуг. 

6. Підготовка висококваліфікованих кадрів для 
системи сільськогосподарської кооперації, розвиток 
мережі кооперативної освіти, проведенню наукових 
досліджень з питань сільськогосподарської кооперації. 

7. Розробка державної цільової програми підтримки 
розвитку сільськогосподарських кооперативів в Україні 
до 2025 р 

Фінансово-кредитне 
регулювання 

1. Розбудова кооперативних логістичних ланцюгів на 
засадах державно-приватного партнерства. 

2. Розвиток кредитної кооперації на основі передового 
світового досвіду та за підтримки ЄС. 

3. Пільгові кредити на придбання обладнання для 
зберігання ПЯП та сучасної техніки 
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Продовження табл. 3.6 

Ін
ст

ит
уц

іо
на

ль
ні

 
Державні інституції 

1. Залучення державних і профільних інституцій до 
процесу формування інформаційних зв’язків між 
учасниками кооперації 

Профільні інституції 

1. Активізувати діяльність ВГО «Союз учасників СОК 
України» 

2. Зміцнення інформаційних зв’язків і взаємодій 
українських і міжнародних профільних інституцій 

3. Вступ до міжнародних кооперативних організацій з 
метою розвитку співробітництва з 
сільськогосподарськими кооперативами інших держав. 

4. Встановлення міжнародних зв’язків з організаціями 
іноземних держав, участь у Міжнародному 
кооперативному альянсі та зв’язки з міжнародними 
організаціями задля розвитку співробітництва учасників 
кооперативного руху у світі, поширення своїх принципів 
і цінностей. 

Ін
фо

рм
ац

ій
ні

 

Взаємодія формальних 
і неформальних 
інституцій 

1. Активізація діяльності сільськогосподарських 
дорадчих служб 

2. Формування регіональних центрів 
сільськогосподарської кооперації 

3. Кадрове забезпечення кооперативного руху 
4. Оцінка стану розвитку кооперативної освіти та її 

вплив на розвиток кооперативу 
5. Залучення до кооперативного руху об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ), громадських організацій, 
які функціонують на селі 

6. Проводити широку інформаційно-роз’яснювальну 
роботу в ЗМІ щодо конкурентних переваг 
сільськогосподарської кооперації; 

7. Сприяти залученню до співпраці з 
сільськогосподарськими дорадчими службами закладів 
аграрної науки та освіти України з метою дослідження 
можливостей впровадження світового досвіду 
інформаційно-консультаційного забезпечення 
функціонування сільськогосподарської діяльності;  

8. Можливість формування дорадчих служб на засадах 
державно-приватного партнерства із залученням 
бізнесових, професійних та громадських організацій. 

9. Державній службі статистики України сформувати 
постійно оновлювану базу даних про розвиток 
сільськогосподарської кооперації та її внесок в 
економіку з розміщенням її у статистичному щорічнику 
«Сільське господарство України». 

*Складено автором 

 

На даний час потенціал сільськогосподарської кооперації залишається 

нереалізованим. Чинники, що стримують розвиток сільськогосподарської 

кооперації представлені на рисунку 3.5. 
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Рисунок 3.5. Чинники, що стримують розвиток сільськогосподарської кооперації 
*Складено автором. 

 

Українське кооперативне законодавство разом з європейськими правовими 

нормами набуває особливого значення. Тому особлива увага приділяється 

кооперативній освіті, під якою розглядається «здійснення заходів щодо навчання 

та підвищення кваліфікації членів сільськогосподарських кооперативів, членів 

органів управління і найманих працівників таких кооперативів у сфері діяльності 

сільськогосподарського кооперативу для підвищення ефективності його 

господарської діяльності» [125]. 

Проєкт Програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів України на 2013-2020 роки, автором якої є ВГО «Союз учасників 

СОК України», рекомендував запланувати в бюджеті України не менше 1 % від 

дохідної частини бюджету на підтримку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів в поєднанні із підтримкою обласних та місцевих бюджетів. Так, 

заплановані обсяги фінансування з державного бюджету на 2019 та 2020 роки 

передбачали 1 млн. грн., а з місцевих бюджетів – 0,3 млн. грн. [138]. Пріоритети 

оновленої аграрної політики передбачають підтримку багатофункціональних 

кооперативів, які поєднують виробництво, зберігання, переробку та збут 

сільськогосподарської продукції, охоплюючи при цьому декілька ланок плодово-

ягідного логістичного ланцюга. 

Недостатня мотивація особистих селянських господарств до об’єднання 

 
Ч 
И 
Н 
Н 
И 
К 
И 

Низький рівень державної підтримки розвитку сільськогосподарської 
кооперації 

Складна процедура отримання державної допомоги 

Низький рівень професійних знань управлінського персоналу 

Адміністративні перепони 

Недовіра членів кооперативів до держави 
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Важливим напрямом розбудови багатофункціональних кооперативів має 

стати бюджетна підтримка, яка передбачатиме створення багатофункціональних 

об’єднань, як на державному, так і регіональному рівні.  

У 2017 році КМУ було схвалено «Концепцію розвитку фермерських 

господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 рр.», яка 

передбачала державну фінансову підтримку одного із основних напрямів – 

розвитку СОК. Програма 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських 

господарств» у 2018 р. дозволила 6 кооперативам скористатися фінансовою 

підтримкою на суму 8,6 млн. грн., яка склала 5,6 % із запланованої суми – 

155 млн. грн. У 2019 році обсяг фінансової підтримки склав 2,8 млн. грн., яку 

отримали тільки 2 кооперативи.  

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 10.04.2020 № 687 «Про затвердження розподілу коштів за бюджетною 

програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників на 

2020 р.», за напрямом «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств», 

яким передбачається фінансування кооперативів, склали 380 млн. грн. 

 

3.2. Роль оптового ринку сільськогосподарської продукції у розбудові 

ефективних ринкових ланцюгів плодово-ягідної продукції та інструменти їх 

стимулювання в українських реаліях 

 

Аграрні реформи в економіці України направлені на підвищення життєвого 

рівня населення, збільшення виробництва та покращення умов зберігання 

сільськогосподарської продукції, призвели до створення різноманітних видів 

суб’єктів господарювання аграрного сектору. Важливу роль зіграв вступ України 

до Світової організації торгівлі, першочерговими завданнями якого були: 

відповідна якість сільськогосподарської продукції, створення нової ринкової 

інфраструктури, функціонування якої призводить до формування нових елементів 

аграрного ринку. Особлива роль відводиться побудові оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, у т.ч. плодово-ягідним.  
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Сьогодні існують різні тлумачення поняття «оптовий ринок 

сільськогосподарської продукції». Так, згідно Закону України «Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції», оптовий ринок сільськогосподарської 

продукції – «юридична особа, предметом діяльності якої є надання послуг, що 

забезпечують здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, і 

якій надано статус оптового ринку сільськогосподарської продукції» [95]. На 

думку Сідєльнікова І., оптовий ринок сільськогосподарської продукції – «це 

господарюючий суб’єкт, основною метою якого є створення сприятливих умов 

для ведення торгівлі покупцями та продавцями великих партій агропродукції. 

Зазвичай це логістичні системи великої площі, які складаються зі складських, 

виробничих, торговельних та офісних об’єктів, мають різні служби та агенції, які 

забезпечують процеси основної діяльності» [139]. Економісти зазначають, що 

оптові ринки сільськогосподарської продукції (ОРСП) – цивілізоване місце 

зустрічі оптових пропозицій аграрної продукції та відповідного попиту, де 

виявляють реальну ціну товару, вирівнюють її коливання, оперативно 

переміщують її потоки [140]. Цікавою є думка В.М. Лисюка, який під оптовим 

ринком сільськогосподарської продукції розуміє елемент інфраструктури, що 

впливає на потоки продовольчих товарів між виробниками та споживачами [141]. 

Сьогодні питання побудови, функціонування, взаємозв’язків та контролю 

оптового ринку сільськогосподарської продукції розкрите частково. Основні 

проблеми, які стримують розвиток ОРСП в Україні, систематизовано на рис. 3.6. 

За останні десятиліття сформувався ланцюг аграрного ринку корпоративного 

типу, в якому основну частину доданої вартості отримують крупні виробники та 

посередники, а дрібні, передусім господарства населення, не мають доступу до 

прибуткової ланки розподілу й реалізації продукції. Також суб’єкти 

індивідуального сектору ринку не в змозі формувати великі партії товару, 

оскільки в них відсутні технології зберігання та переробки, фасування та 

пакування продукції. Особливо гостро ці логістичні проблеми проявляються на 

вітчизняному ринку плодово-ягідної продукції.  
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Рисунок 3.6. Основні проблеми, які стримують розвиток ОРСП в Україні 

[авторська розробка] 

 
У ході проведених досліджень [42, 142] встановлено, що базовим 

логістичним «розривом» потокових процесів ринку ПЯП є обмежений доступ 

індивідуальних господарств, що виробляють 84 % плодів і ягід в Україні, до 

прибуткових ланок зберігання, доробки й реалізації продукції, контрольованих 

посередниками й великими торговельними мережами. Наслідком існуючої 

логістичної відторгненості первинних виробників є порушення їх прямих 

економічних зв’язків із оптовими покупцями, необ’єктивний перерозподіл 

доданої вартості між ланками ринкового ланцюга, надмірна кількість 

посередницьких ланок, через які реалізується близько 70 % ПЯП, критичний 

рівень імпортних плодів і ягід у вітчизняній торговельній мережі, низка 

структурних і цінових дисбалансів, що є свідченням неефективної логістики 

плодово-ягідного ринку України. 

Ефективне функціонування інфраструктури товарного ринку залежить у 

великій мірі від координації діяльності взаємопов’язаних установ та організацій, 

Інфраструктурні: 
- обмежений доступ індивідуальних 
сільськогосподарських 
товаровиробників (фермерських і 
особистих селянських господарств) 
до прибуткової ланки збуту та 
переробки сировини; 
- відсутність альтернативних каналів 
збуту зібраного врожаю, 
нерозвиненість переробного й 
державного каналів, домінування 
посередницького каналу реалізації; 
- технічні бар’єри експорту 
агропродукції дрібних виробників. 

Інституційні: 
- несформованість сприятливого 
інституційного середовища розвитку 
ОРСП; 
- відсутність порядку та механізму 
надання земельної ділянки під забудову 
ОРСП; 
- невисокі закупівельні ціни та відсут- 
ність важелів впливу на механізм 
ціноутворення; 
- обмеженість біржової діяльності та 
відсутність відкритого інформаційно- 
го простору; 
- відсутність прозорого механізму до 
розподілу державних дотацій. 
  

 
 

Інвестиційні: 

- високі витрати на будівництво ОРСП; 
-обмеженість доступу 
сільгоспвиробників до фінансових 
ресурсів через високі процентні ставки. 

Інші: 

- низька якість плодово-ягідної 
продукції та товарний вид; 
- відсутність заготівельних пунктів. 

Проблеми, які 
стримують розвиток 

ОРСП 
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які регулюють, контролюють та приймають активну участь у процесі просування 

товарних потоків від виробників до кінцевих споживачів. Закон України «Про 

оптові ринки сільськогосподарської продукції» трактує інфраструктуру 

оптового ринку сільськогосподарської продукції «як систему 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» [95]. 

Головною метою організації ОРСП є формування оптимальних оптових 

партій сільськогосподарської продукції, їх раціональний розподіл між ланками 

логістичного ланцюга товарного ринку з мінімальними логістичними витратами 

та високою якістю послуг.  

Головним завданням ОРСП є створення сприятливих умов для усіх учасників 

ринку, а саме: виробників сільськогосподарської продукції усіх рівнів, оптових 

посередників та споживачів. Основна функція ОРСП – це поставка та реалізація 

необхідних обсягів агропродовольчих товарів для забезпечення продовольчої 

безпеки країни.  

Сутність економічного, екологічного, соціального та логістичного ефектів від 

створення та розвитку мережі ОРСП представлено на рис. 3.7. 

 
Умовні позначення: 
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Рисунок 3.7. Вектор зростання 
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від створення ОРСП* 
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Економічний ефект від розбудови ОРСП дозволить: 

1. Збільшити податкові надходження до бюджету відповідних за рахунок 

побудови ефективних логістичних ланцюгів сільськогосподарської продукції, 

справедливих цін та однакових умов для всіх учасників ринку, розвитку 

переробної ланки, що призведе до збільшення виробництва, а це, в свою чергу, до 

розширення бази оподаткування. 

2. Зменшити відсоток не зібраної ПЯП, її післязбиральні втрати у 

логістичному ланцюзі ринку. 

3. Підвищити рівень забезпеченості плодами та ягодами області, в яких 

розміщені ОРСП, відтак, знизити показники імпортних товаропотоків або 

частково відмовитись від певних видів продукції. 

4. Збільшити експорт ПЯП за рахунок встановлення та використання 

сучасних технологій зберігання та переробки плодів та ягід. 

5. Вивільнити роздрібні торгові площі у межах певного міста, що дозволить 

зосередити оптову торгівлю на сучасних ринках за його межами. 

6. Підвищити економічну привабливість та інвестиційну зацікавленість до 

ринку з подальшим надходженням коштів. 

7.  Підвищити імідж регіону розміщення ринку. 

8. Звільнити місто від великогабаритного транспорту. 

Екологічний ефект від побудови ОРСП передбачає: 

1. Реалізацію ПЯП високої якості та безпеки, її сертифікацію до 

міжнародних стандартів.  

2.  Виробництво органічної продукції та забезпечення населення країни 

екологічно чистою продукцією. Вихід на зовнішні ринки суб’єктів даного 

напряму дозволить забезпечити збільшення їх прибутку та доданої вартості. 

3. Впровадження нових технологій органічного виробництва для 

підтримання якості ґрунту. 

4. Впровадження сучасних технологій екологічної упаковки. 

5. Раціональне поводження з відходами. 
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6. Зниження вірогідності екологічних ризиків, що, в свою чергу, сприятиме 

збереженню природного середовища. 

Соціальний ефект від створення ОРСП полягає в: 

1. Створенні робочих місць у регіоні (наприклад, ринок «Шувар» – 5 тис. 

робочих місць) завдяки підвищенню обсягу виробництва ПЯП діючими 

сільськогосподарськими підприємствами. 

2. Підвищенні рівня життя за рахунок збільшення доходів населення 

зайнятого у сільському господарстві. Це сприятиме покращенню якості 

харчування та зміцненню здоров’я населення. 

3. Формуванні оптимальних цін на сільськогосподарську продукцію і, як 

наслідок, підвищенні купівельної спроможності населення, що забезпечить 

належний рівень продовольчої безпеки регіону. 

Логістичний ефект розбудови мережі ОРСП передбачає: 

1. Формування нових логістичних ланцюгів плодів та ягід за рахунок 

об’єднання (кооперації) дрібних товаровиробників. 

2. Оптимізацію потокових процесів логістичного ланцюга плодово-ягідної 

продукції за рахунок наближення виробництва сільськогосподарської продукції 

до ОРСП. 

3. Забезпечення розвитку шляхів сполучення між районами виробництва та 

продажу. 

4. Оптимізацію транспортних витрат та визначення оптимальних маршрутів 

доставки ПЯП до місця реалізації. 

5. Відкритість та доступність інформації про кількість, місце розміщення та 

сучасний стан ОРСП, що сприятиме оптимізації інформаційних потоків у 

ринковому ланцюзі. 

6. Скорочення логістичних витрат, максимальна якість при мінімальних 

витратах.  

Для дрібних виробників збут товарів через ОРСП створює умови для 

стабільного продажу продукції оптовим операторам ринку за ринковими цінами в 

результаті задоволення споживачів відносно обсягів товарних партій, якості 
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продукції, строків, періодичності постачань. Забезпечення перелічених умов в 

середньому збільшує вартість продукції на 20-30 %, а рівномірне її постачання 

впродовж сезону продажів додатково підвищує доходи виробників ще на 30-50 %. 

Одночасно ОРСП сприяють скороченню питомих витрат на зберігання та доробку 

продукції завдяки акумулюванню профільних потоків продукції різних 

постачальників та централізованого комплексного їх обслуговування. Досвід 

роботи окремих ОРСП свідчить, що витрати на виконання операцій з 

передпродажної підготовки товарів становлять не більше 2-3 % від кінцевої 

вартості продукції. Це створює певні перспективи дрібним товаровиробникам у 

ціновій конкуренції з іншими каналами постачань.  

В економічній літературі виділяють такі типи оптових суб’єктів розподілу 

сільськогосподарської продукції: оптовий ринок споживчого типу 

(постачальний); оптовий ринок виробничого типу; оптовий ринок змішаного 

типу; аукціони; оптовий продаж типу «Кеш&керрі» та аграрно-маркетинговий 

центр [143]. Більш детально розглянемо ринки споживчого та виробничого типу, 

які на сьогоднішній день знаходяться на стані розвитку, становлення та 

вдосконалення. 

Оптові ринки споживчого типу ще мають назву постачальних або кінцевих 

ОРСП. Особливістю даних ринків є їх розміщення поблизу великих міст та 

розподіл крупних партій продукції для подальшого збуту дрібним суб’єктам 

господарювання, які, в свою чергу, реалізують її для забезпечення підприємств 

громадського харчування, дрібним торговцям тощо. Їх діяльність впливає на 

формування сприятливих цін та забезпечення дрібних споживачів 

сільськогосподарською продукцією. Однією з функцій цього типу ОРСП є вплив 

на реалізацію аграрної продукції в регіоні. через надання торговельних місць, 

інформації про стан ринку тощо. ОРСП споживчого типу також виконує функції 

складування, зберігання та доставки товарів до дрібнооптових та роздрібних 

торговельних точок, оформлення митних документів на товари. 

Розташовуються постачальні оптові ринки зазвичай у великих містах у 

розрахунку – кожне велике місто або міська агломерація має один оптовий ринок. 
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На даному ринку оптові торговці реалізують сільськогосподарську продукцію. 

Інфраструктуру даного ринку складають основні об’єкти, такі як: пакувальні, 

спеціалізовані склади, логістичні склади та допоміжні об’єкти, які забезпечують 

ефективне функціонування ринку. На оптовому ринку важливе місце відводиться 

контрольним службам, які несуть відповідальність за належний збут товарів. На 

ринку можуть бути розташовані відділи митної служби, які оформляють 

специфічні товари. Поряд з оптовим ринком знаходяться експедиторські фірми, 

великі торгівельні мережі розміщують свої логістичні склади та інші об’єкти [140, 

143].  

Оптові ринки виробничого типу отримали ще одну назву – збірні ОРСП, 

основною задачею яких є збір та накопичення продуктів харчування. 

Розміщується даний тип ринку у місцях концентрації виробництва 

сільськогосподарської продукції – у сільській місцевості або невеликих населених 

пунктах, в яких за справедливими цінами організовано скуповується зібраний 

урожай плодів та ягід. На ринку розміщуються складські приміщення, машини 

для сортування, пакування. Особливістю ринку є продаж сільськогосподарської 

продукції з автомобілів. Зібрані партії сільськогосподарської продукції 

перенаправляються на ОРСП споживчого типу, розподільчі центри у 

логістичному складі для супермаркетів, великих торгових точок, переробним 

підприємствам та на експорт. Ініціаторами побудови ОРСП виробничого типу 

виступають виробники, місцева влада або аграрні організації за підтримки органів 

державної влади. [140, 145]. Формування та забезпечення справедливих цін для 

аграрних виробників, у т.ч. господарств населення, є основним завданням 

оптового ринку виробничого типу. Функції оптового ринку виробничого типу 

передбачають: забезпечення сприятливих умов реалізації ПЯП, формування 

оптових партій сільськогосподарської продукції власного виробництва (області, 

району) для подальшої їх реалізації у мережу роздрібної торгівлі, відправки 

надлишків у інші регіони та на експорт; надання послуг із сортування, пакування, 

комплектування продуктів для подальшої відправки. 
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Якщо розглядати інфраструктуру ринку за теорією Бєлявцева М.І. та 

Шестопалової Л.В, то вона складається з п’яти блоків [146]: виробничого, 

персонального, соціально-побутового, екологічного та інституційного. 

Виробничий блок включає заготівлю та збут сільськогосподарської продукції. На 

думку Бєлявцева М.І., основні функції інфраструктури товарного ринку, в т.ч. 

ринку ПЯП, повинні реалізовувати економічні інтереси ринкових суб’єктів, 

організовувати господарські відносини між партнерами та учасниками ринку; 

забезпечувати юридичний, фінансовий, страховий контроль обслуговування; 

вивчати та аналізувати кон’юнктуру ринків товарів, конкурентів, посередників та 

споживачів; встановлювати оптимальні пропорції у виробництві та збуті 

продукції, налагоджувати господарські зв’язки; використовувати можливості 

транспорту, складського господарства для формування стабільної економічної 

системи (рис. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.8. Основні елементи інфраструктури товарного ринку* 

Укладено за джерелом [143, 146]. 
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На формування структури ОРСП впливає ряд чинників: кліматичні, 

територіальні, місцезнаходження суб’єктів господарювання, розміщення об’єктів 

виробничої сфери, особливості технологій переробки та зберігання, рівень 

спеціалізації та концентрації, можливість кооперації та ін. Основна проблема, яка 

постає перед господарствами населення та дрібними фермерами, – це збут та 

реалізація ПЯП у період масового збору та ще й за справедливими цінами. Як 

відомо, ціни в період збору на сільськогосподарську продукцію знижуються, і 

ПЯП – не виняток. Тому господарства населення реалізують надлишки вирощеної 

продукції кінцевим споживачам на звичайних («колгоспних» або стихійних) 

ринках, які розміщуються у межах міста.  

ОРСП потребують великої площі, наявної земельної ділянки та складної 

інфраструктури, тому і розташовуються за межами міста. Одночасно з 

будівництвом ОРСП необхідно формувати сировинну зону певного радіусу та 

навколоринкову систему, яка включатиме заготівельні, збутові, заготівельно-

збутові організації, кооперативи, багатофункціональні кооперативи, маркетингові 

групи або логістично-маркетингові центри, логістичні об’єкти для перевалок 

продукції, термінали накопичення сільськогосподарської продукції з функцією 

зберігання та подальшого розподілу, овоче- і фруктосховища, морозильні камери, 

сортувальну та пакувальну техніку, систему інформації, переробні підприємства, 

фірмові магазини та служби сервісу – страхові компанії, банки, митники, юристи, 

податківці та ін. На оптовому ринку доцільно буде заключати торговельні 

договори вирощування продукції на перспективу. Тому ОРСП має виступати 

зв’язуючою ланкою між виробництвом продукції та її реалізацією.  

Сучасну інфраструктуру ОРСП доцільно розглядати як сукупність 6 

основних зон (рис. 3.9).  

1. Зона продажу сільськогосподарської продукції представлена торговими 

площадками та павільйонами. На цій території ринку відбувається купівля-

продаж сільськогосподарської продукції, яка передбачає оптову, роздрібну, 

оптово-роздрібну реалізацію, торгівлю з автомобілів. У сучасних умовах 

актуальності набирають інтернет-магазини, як складові ринку. 
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2. Складська зона, яка за своїми основними функціями відповідає за 

складування, збереження та товарний вид продукції. До складу цієї зони входять: 

складські приміщення, морозильні камери, овочесховища, холодильники та інше 

обладнання. 

 
Рисунок 3.9. Зонування сучасного ОРСП* 

*Укладено за джерелом [147, 148] 

 

3. Переробна зона має включати переробні заводи, міні заводи, цехи з 

переробки сільськогосподарської продукції, в тому числі, ПЯП. Поруч або навіть 

на території доцільно розмістити фірмові магазини, виробляти продукцію на 

експорт. 

4. Адміністрація, лабораторія, податківці, юридичні організації, 

представництва митниці, банки, термінали, страхові компанії, послуги з 

сортування, калібрування та інші представляють зону обслуговування ринку.  

5. Зона паркування та обслуговування транспортних засобів займає досить 

вагому частину ринку, представляє собою заасфальтовану, освітлену площадку 

для стоянки автомобілів, СТО та автомийку.  

6. Важливою є зона відпочинку або розваг. Адміністрація ринку достатньо 

уваги приділяє розміщенню закладів громадського харчування, виставкових 

центрів, функціонуванню радіо та реклами, Wi-Fi.  
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На підставі проведених досліджень ми запропонували власну структуру 

ОРСП (рис. 3.10). На нашу думку, структурну будову ОРСП формують три 

взаємопов’язані складові, кожна з яких поєднує низку внутрішніх компонентів: 

(1) технічно-управлінська; (2) виробнича; (3) інфраструктурна.  

Технічно-управлінська складова включає структурні технічні підрозділи 

ОРСП, магазини фірмової роздрібної торгівлі і логістично-маркетинговий центр 

(див. рис. 3.5). На відміну від існуючих моделей ОРСП, ми пропонуємо створення 

на базі таких ринків мереж магазинів фірмової роздрібної торгівлі, максимально 

наближених до кінцевих споживачів, з метою їх стабільного забезпечення 

якісною вітчизняною ПЯП протягом року за цінами, нижчими цін великих 

продовольчих мереж. Такий захід дозволить сформувати прямі економічні зв’язки 

між індивідуальними виробниками та їх кооперативами з кінцевими 

споживачами, що сприятиме більш справедливому розподілу доданої вартості у 

логістичному ланцюгу ринку ПЯП [31].  

Логістично-інформаційний центр виконує у структурі ОРСП важливі 

функції щодо інтегрованого управління формуванням ефективного логістичного 

ланцюга на засадах узгодження економічних інтересів його учасників, передусім 

дрібних товаровиробників та оптових покупців. Це дозволяє знівелювати зайві 

посередницькі ланки ринкового ланцюга, оптимізувати його структурну будову, 

забезпечити справедливу ринкову ціну продукції, зменшити цінову волатильність 

на ринку. Окрім управлінської, центр виконує функцію дослідження потенційних 

ринків збуту, у т.ч. зовнішніх, оцінює ринкову кон’юнктуру, трансформаційний 

вплив світових тенденцій на відтворювальний розвиток внутрішніх 

агропродовольчих ринків. Також центр надає інформацію виробникам і покупцям 

продукції щодо рівнів цін, обсягів попиту та пропозиції на ринку, їх 

співвідношення тощо. Логістично-маркетинговий центр формує на паритетних 

засадах стійкі зв’язки взаємодій виробників із переробними підприємствами і 

оптовими покупцями. 
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Рисунок 3.10. Структурна будова оптового ринку сільськогосподарської продукції 

[авторська розробка] 

 

Виробнича складова у структурі ОРСП виконує важливі функції збільшення 

доданої вартості продукції у процесі її зберігання та доробки, забезпечення якості 

ПЯП, нарощування потужностей сучасних фруктосховищ в Україні, сталого 

розвитку ринкової логістики шляхом утилізації й переробки відходів (див. рис. 

3.10). Відділ матеріально-технічного забезпечення здійснює постачання 

матеріальних ресурсів для організації діяльності структурних підрозділів ОРСП. 

Виставковий центр виконує інформаційно-рекламну функцію для залучення 

потенційних стейкхолдерів до співробітництва з ОРСП. У структурі виробничої 

складової ринку також передбачено відділ контролю якості та походження 

продукції [31]. 

Інфраструктурна компонента здійснює фінансове, страхове забезпечення 

роботи ОРСП. До її складу також входить представництво регіональної митниці, 

яка виконує функції митного контролю та оформлення зовнішньоторговельних 

операцій. Представництво інших стейкхолдерів включає державні та профільні 
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інституції, зацікавлені у розвитку ринкової інфраструктури регіону, а також 

сільські громади, члени яких, як виробники аграрної продукції, отримують 

можливість доступу до прибуткової ланки розподілу та реалізації товарів через 

ОРСП. Це сприяє розвитку сільської інфраструктури, підвищенню доходів і 

зайнятості членів громад, становленню європейської моделі поліфункціонального 

розвитку сільських територій.  

Практика свідчить, що ОРСП створюються переважно в акціонерній формі 

власності, важливим інститутом якої є державно-приватне партнерство. Воно 

передбачає участь держави в акціонерному капіталі ОРСП, створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій, надання земельних ділянок та 

дозвільних документів для будівництва ОРСП, забезпечення пріоритетної участі 

малих і середніх товаровиробників у статутному фонді ОРСП. 

Слід підкреслити важливу роль ОРСП у скороченні імпортних товаропотоків 

на ринку ПЯП шляхом формування та розвитку мережі фірмових магазинів 

роздрібної торгівлі, як альтернативи великим торговельним мережам (див. рис. 

3.10). На нашу думку, інтеграція ОРСП у структуру логістичних ланцюгів ринків 

ПЯП є важливим заходом на шляху реалізації виваженої політики 

імпортозаміщення товарів. За традиційним підходом політика імпортозаміщення 

передбачає заходи, спрямовані на зростання виробництва вітчизняних товарів 

поряд з обмеженням імпорту або оптимізацією його структури [149]. На 

українському ринку ПЯП доцільно застосувати логістичний підхід до політики 

імпортозаміщення у вигляді системи заходів, орієнтованих на просування 

вітчизняної продукції індивідуальних виробників до кінцевого споживача на фоні 

оптимізації імпорту ПЯП. 

Важливою складовою імпортозаміщення на ринку ПЯП повинні стати 

маркетингові стратегії просування продукції для переорієнтації споживчого 

попиту з імпортних на вітчизняні товари. В реалізації цього завдання велика роль 

належить логістично-інформаційним центрам та мережам фірмової торгівлі ОРСП 

(див. рис. 3.10). Досвід Білорусі щодо впровадження проектів імпортозаміщення 

продовольства засвідчив їх невисоку результативність; незважаючи на зростання 
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виробництва овочів і фруктів, попит населення не переключився на вітчизняну 

продукцію [149]. Закономірності зворотної реакції продовольчих ринків на 

політику імпортозаміщення іноземних країн доцільно враховувати в ході 

впровадження державної стратегії імпортозаміщення та обґрунтовувати найбільш 

оптимальні форми взаємодії у ринковому вимірі. 

У 2012 році 11 юридичних осіб отримали статус ОРСП, розміщених у 

Львівській, Київській, Запорізькій, Одеській, Донецькій, Харківській, 

Херсонській, Рівненській, Луганській, Черкаській і Миколаївській областях. 

Серед них «Шувар» (м. Львів), «Столичний» (м. Київ), «Господар» (м. Донецьк) 

та оптовий ринок живої худоби «Чародій» (м. Жашків) найбільш розвинені.  

Розглянемо приклади функціонування ринків сільськогосподарської 

продукції в Україні – м. Львів, ринок «Шувар», у Херсонській області оптовий 

ринок овочів та фруктів «Нежданий». 

Майже 30-річне існування оптового ринку України «Шувар» у Львові є 

прикладом створення цивілізованого ринку свіжої сільськогосподарської 

продукції. Площа ринку складає 20 га, на яких розміщено близько 660 торгових 

місць, реалізується більше 30 тис. найменувань продукції та налічується більше 

5000 робочих місць. Після прийняття Закону України «Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції», ринок «Шувар» одним із перших отримує 

статус «оптового ринку сільськогосподарської продукції». З часом відкриваються 

термінали та павільйони різних товарних груп, в тому числі «Овочів та фруктів». 

Ринок розвивається і в 2012 році стає членом Світової організації оптових ринків 

та отримує сертифікат Міжнародної системи якості менеджменту 9001-2008. Для 

зручності споживачів з 2019 року функціонує роздрібна локація продажу овочів 

та фруктів «Шоу рум». Унікальною є інфраструктура ринку, яка включає в себе 

основні зони: майданчик для торгівлі з автомобілів (40 000 м2), який працює 

цілодобово; зона дрібногуртової торгівлі (31 000 м2); крупноскладська зона 

(2600 м2); офісно-сервісний центр (10000 м2) [147].  

На 8 га землі у селі Великі Копані (Херсонська обл.) розміщений оптовий 

ринок овочів та фруктів «Нежданий», який працює цілодобово. Необхідність 



 157 
створення ринку обумовлена відсутністю у населення каналів збуту продукції 

власного виробництва. На ринку «Нежданий» реалізується овочева продукція, 

фрукти та ягоди, бахчеві культури. Основними позиціями групи ПЯП є: полуниця, 

абрикос, черешня, слива, персик, яблука, айва, груша, вишня, смородина та 

малина та ін. Продукція власного виробництва реалізується крупним та малим 

фермерам, великим господарствам та переробникам. На території ринку 

здійснюється дрібнооптова торгівля та роздрібна торгівля. Роздрібна торгівля – 

протягом дня, а оптова торгівля або реалізація крупних партій товару – у нічний 

час [148]. 

В Україні практика функціонування ОРСП не відповідає в повній мірі 

принципам, які були закладені в концепцію їх створення. В першу чергу, існує 

ключова проблем ОРСП, пов’язана з тим, що ринки поки не стали повноцінно 

виконувати зв’язуючу роль між товаровиробниками, в першу чергу дрібними, та 

оптовими покупцями.  

Незважаючи на чітке визначення норми Закону, відповідно до якої оптовим 

ринком являється суб’єкт, який надає послуги з оптової торгівлі, на практиці всі 

вони виторговують переважно в роздріб [95]. З початку функціонування ринків 

відступ від норми Закону був зроблено свідомо, щоб забезпечити успішний їх 

старт. Але така ситуація триває до теперішнього часу. Використання ринків під 

роздрібну торгівлю не відповідає умовам результативності товароруху. Вона не 

спроможна в повному обсязі задовольнити попит мешканців міст у зв’язку з 

переважно віддаленим розташуванням ринків від споживачів. В свою чергу, 

товаровиробники відволікають свій час на продаж товару, інші процедури, які не 

відповідають їх основній діяльності. 

Інституційний базис планування, розбудови, регулювання ОРСП в Україні 

формують такі законодавчі та нормативно-правові документи: Постанова КМУ 

«Про оптові продовольчі ринки» (1999) [150], Указ Президента України «Про 

заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку» 

(2000) [151], Указ Президента України «Про заходи щодо прискорення розвитку 

аграрного ринку» (2002) [152], Наказ Міністерства аграрної політики «Про 
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регіональні аграрно-маркетингові центри оптової торгівлі сільськогосподарською 

продукцією» (2006) [153], Наказом Міністерства аграрної політики затверджено 

«Тимчасове примірне положення про регіональні аграрно-маркетингові центри 

оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією» [154] (2007), Концепція 

державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської 

продукції (2008) [155], Закон України «Про оптові ринки сільськогосподарської 

продукції» (2010 р.) [95], Постанова КМУ «Про затвердження Порядку набуття 

юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції» 

(2010) [156], Указ Президента України «Про заходи щодо прискорення розвитку 

аграрного ринку» (2011) [157], Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії 

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року» (2013) [158], 

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної цільової програми 

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року» (2015) [159] та ін. 

Концепція державної цільової програми створення оптових ринків 

сільськогосподарської продукції передбачала двоетапну побудову 25 ОРСП. 

Першим етапом до 2009 року передбачено будівництво 9-ти оптових ринків, 

другим – до 2011 року ще 16. Період виконання плану Концепції – 5 років, 

запланований обсяг коштів складав 4 млрд. гривень [160].  

Згідно Закону України «Про ОРСП» для оптових ринків 

сільськогосподарської продукції передбачені усі види державної підтримки, яка 

здійснюється у період становлення, шляхом надання фінансової допомоги за 

рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, надання позик, кредитів та ін. 

На період становлення для ОРСП передбачено пільговий режим оподаткування, 

пільги зі сплати місцевих податків і зборів (рис. 3.11). 

Згідно Постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для 

створення оптових ринків сільськогосподарської продукції» (№ 893 від 

29.09.2010 р.) одержати бюджетні кошти можуть отримати юридичні особи, які 

мають статус оптового ринку сільськогосподарської продукції. Державна 

фінансова підтримка передбачає компенсацію витрат, які пов’язані з:  
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Рисунок 3.11. Напрями державної політики підтримки ОРСП* 

*Укладено за джерелом [95] 

 

(1) розробленням проектно-кошторисної документації, в тому числі на роботи з 

будівництва об'єктів інфраструктури оптових ринків; (2) будівництвом під'їзних 

шляхів до території оптового ринку, мереж водо- та електропостачання, інших 

комунікацій загального призначення; (3) викупом земельних ділянок, об'єктів 
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виробничого і невиробничого призначення, торговельних та адміністративних 

будівель (приміщень), інших об'єктів інфраструктури з метою розміщення та 

забезпечення функціонування оптових ринків; (4) створенням (впровадженням) 

системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків. До 50 відсотків 

компенсуються витрати на придбання устаткування і обладнання, в тому числі 

іноземного виробництва, для комплектування та облаштування оптових ринків та 

видатків на оплату будівельно-монтажних або інших робіт, товарів і послуг, 

пов’язаних з будівництвом оптових ринків [161]. 

Існуючий в Україні законодавчий базис дещо звужує можливості ОРСП у 

виконанні функцій з надання послуг для здійснення оптової торгівлі. На нашу 

думку, деякі напрями діяльності ринків, перелічені в Законі «Про ОРСП» [95], 

потребують відповідного уточнення. Зокрема, це стосується такого напряму 

діяльності як «…сприяння прискореному просуванню сільськогосподарської 

продукції від виробника до кінцевого споживача у торговельному ланцюзі» (ст. 6 

Закону) (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Інституційні заходи щодо стимулювання розбудови оптових ринків 

сільськогосподарської продукції в Україні 
Нормативно-
правова база Існуюче законодавство Пропозиції 

1. Інформаційне забезпечення виробництва та збуту плодово-овочевої продукції 
Закон 
України «Про 
оптові ринки 
сільсько-
господарської 
продукції» 
[95] 

в ст. 6 Закону «Про ОРСП» в 
переліку основних напрямів 
діяльності ОРСП визначено 
необхідність забезпечення 
достовірною інформацією 
операторів ОРСП про 
кон'юнктуру ринку 
сільськогосподарської продукції 
та споживчу якість такої 
продукції. 
 
Критичні зауваження: не 
відображена функція ринків, 
пов’язана з довгостроковим 
плануванням (прогнозуванням) 
виробництва плодоовочевої 
продукції та її реалізації 

- в Законі про ОРСП в ст. 6 в переліку 
основних напрямів діяльності ОРСП 
розширити 9-й напрямок діяльності ОРСП 
відносно забезпечення достовірною 
інформацією операторів ОРСП про 
кон'юнктуру ринку сільськогосподарської 
продукції та споживчу якість такої 
продукції шляхом впровадження норми 
(положення) про обов’язкову наявність в 
складі ОРСП аграрно-маркетингових 
центрів з функцією довгострокового 
планування (прогнозування) виробництва 
та збуту плодоовочевої продукції. 
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Продовження табл. 3.7 

2. Створення оптовими операторами за межами ринків фірмових магазинів роздрібної торгівлі 
Закон 
України «Про 
державно-
приватне 
партнерство» 
[162] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в п. 1 ст. 4 Закону «Про 
державно-приватне партнерство» 
(ДПП): 
- в переліку сфер застосування 
ДПП відсутня позиція його 
розповсюдження на розбудову 
комунальних мереж фірмових 
магазинів;  
- не деталізовано нормативно - 
правовий зміст поняття «фірмова 
торгівля» (це ускладнює 
ідентифікацію поняття 
«фірмовий магазин» у випадку, 
коли він є складовою оптового 
оператора ОРСП;  
- розвиток фірмової торгівлі не 
підтримується дозвільною 
формою створення таких мереж;  
- відсутні підрозділи в складі 
департаментів торгівлі з 
регулювання фірмової торгівлі 
тощо.  
Критичні зауваження: відсутня 
законодавча підтримка 
створення оптовими 
операторами власних 
магазинів за межами ринків 

- розширити перелік сфер застосування 
державно-приватного партнерства за 
рахунок розповсюдження на розбудову 
комунальних мереж фірмової торгівлі (п.1 
ст. 4 Закону);  
- ідентифікувати фірмовий стиль та 
функції фірмових мереж; 
- уточнити відносини власності у випадку 
функціонування фірмового магазину, який 
є структурним підрозділом підприємства 
(оптового оператора), в якому 
здійснюються виробничі процеси з 
сортування, пакування, маркування 
продукції, створення товарних партій 
тощо. 

Складено автором із використанням джерел [95, 162]. 

 

Відносно даного напряму проблемними питаннями інституційного 

забезпечення даного процесу є такі:  

а) відсутність нормативно-правової основи планування оптової торгівлі, що 

часто призводить до розбалансування ринків, зростання частки «тіньового» 

сектору. В значній мірі ці питання можна вирішити через ОРСП шляхом:  

 забезпечення централізованого розподілу оптових партій продукції;  

 впровадження методики планування товарних постачань, адаптованих до 

умов сезонності попиту, нестабільності попиту;  

 впровадження нових видів товарних постачань (овочевих наборів, фасованої 

продукції, продукції відповідно різних вагових категорій, тощо).  
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Також у Законі «Про ОРСП» відсутня норма (положення) про обов’язкову 

наявність в складі ОРСП аграрно-маркетингових центрів з функцією планування 

виробництва та збуту плодоовочевої продукції; 

б) стимулювання відкриття оптовими операторами за межами ринків 

фірмових магазинів роздрібної торгівлі (павільйонів, лотків, кіосків), які будуть 

розглядатись в якості нерозривної складової ОРСП (за експертними оцінками, 

створення магазина в спальних районах міст за перший місяць після початку 

функціонування збільшує загальний товарообіг всієї мережі в середньому на 10 % 

з наступним зростанням до моменту досягнення рівноваги між попитом та 

пропозицією); 

в) впровадження механізму торговельного франчайзингу з наданням права 

роздрібним мережам (франчайзі) використовувати торгову марку (логотип) ОРСП 

[163]. 

Доцільність створення фірмових магазинів оптовими операторами за межами 

ринків не в останню чергу обумовлюється відсутністю централізованої системи 

планування оптової торгівлі.  

Проблема створення оптовими операторами ринків мереж фірмової торгівлі 

також пов’язана з відсутністю підтримки даного процесу зі сторони місцевих 

органів виконавчої влади незважаючи на те, що фірмова торгівля покликана 

забезпечувати прискорення товарообігу агропродовольчих товарів та вирішувати 

соціальні проблеми населення (придбання якісних товарів за справедливими 

цінами).  

Доцільність використання механізму торговельного франчайзингу з 

використанням логотипу ОРСП пов’язана з можливістю збільшення товарообігу 

продукції за рахунок:  

а) підвищення відповідальності ОРСП за надання якісних послуг оптовим 

операторам ринків; б) відмови франчайзі від продажу товарів конкурентів: тобто 

використання логотипу ОРСП забезпечує ексклюзивні постачання та продаж 

продукції, яка була закуплена у дрібних виробників;  
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б) створення умов для «пізнання» товару (значна щільність попиту та 

пропозиції на ринку плодоовочевої продукції не дає змоги дрібним виробникам 

самостійно розширювати ринки збуту;  

в) зручного розташування ОРСП щодо населених пунктів в складі 

приміських районів (надає можливість впровадження франшизи не тільки у 

великому місті, але і в приміських районах, де низький рівень конкуренції з 

пошуку партнерів).  

В контексті даного дослідження слід звернути увагу на деякі законодавчі 

недоліки з використання франчайзингу. Так, запровадження логотипу ОРСП 

посилює необхідність переддоговірного надання детальної інформації 

користувачу про франшизу. В нашому випадку це стосується технологічних 

процесів з сортування, пакування, маркування продукції, що потребує 

використання сучасної матеріально-технічної бази, стандартизації технологічних 

процесів, здійснення контролю якості операцій відповідно сучасним стандартам. 

В законодавстві подібна вимога відсутня, що на практиці може негативно 

впливати на діяльність франчайзі, який придбає франшизу під впливом 

неправдивої інформації. Відповідно до законодавства об'єкти франшизи можуть 

передаватись франчайзі виключно після державної реєстрації. Разом з тим дана 

норма не доповнена відповідними положеннями, які б передбачали 

відповідальність за її порушення.  

 

3.3. Перспективні напрями розвитку ринку внутрішньої та зовнішньої 

логістики плодово-ягідної продукції в сучасних умовах 

 

Зміни у сільському господарстві призвели до розвитку зовнішньоекономічної 

інтеграції, надали аграрному сектору логістичного розвитку, відкрили нові 

можливості господарювання, які поглиблюють торговельні відносини та 

наближають вітчизняний аграрний сектор до європейських стандартів та 

розширення кола нових країн-партнерів. При цьому, природний, ресурсний, 

експортний потенціал, людський капітал, інвестиційна привабливість, дозволяють 



 164 
успішно вирішити завдання євроінтеграції аграрного сектору економіки нашої 

країни. На даний час одним із перспективних напрямів розвитку зовнішньої 

логістики плодово-ягідного ринку відноситься експорт перероблених плодів та 

ягід, який включає низку напрямів (рис. 3.12) 

 

Рисунок 3.12. Перспективні напрями розвитку експорту переробленої ПЯП* 
*розробка автора 

 

У 2018 р. обсяги українського агропродовольчого експорту склали 18,6 млрд. 

дол., тоді як у 2012 році – 17,9 млн. дол. У 2019 році експорт агропродукції 

здійснили 9905 підприємств, серед яких 637 суб’єктів займались вирощуванням 

плодів та горіхів, а 629 суб’єктів господарювання – продуктами переробки овочів 

та плодів [164].  

У 2019 році світовий експорт плодово-ягідної продукції склав 124,8 млрд. 

дол. Лідери продаж даної групи відображені на рис. 3.13 [164]. 
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Рисунок 3.13. Основні експортні групи плодово-ягідної продукції на світовому 

ринку [165] 

Обсяги заморожених фруктів та овочів з кожним роком збільшуються, як і 

експорт ПЯП вітчизняного виробника. У 2019 році Україна експортувала ПЯП на 

суму 260 млн. дол., що на 10% більше в порівнянні з минулим роком. Найбільший 

прибуток отримали ринкові суб’єкти, які експортували: лущені та нелущені 

волоські горіхи – 138 млн. дол., заморожені плоди та ягоди – 84 млн. дол., яблука 

та груші – 17 млн. дол. та свіжі ягоди на 12 млн. дол. Динаміка обсягів експорту 

ПЯП представлена на рис. 3.14, а експортні ціни реалізації плодово-ягідної 

продукції – на рис. 3.15. 

Карантинні заходи вплинули на товаропотоки міжнародних ринків, призвели 

до скорочення обсягів експорту та імпорту товарів, у т.ч. агропродовольчих. 

Донедавна майже всі експортні та імпортні товаропотоки обходили внутрішні 

ринки, а карантинні заходи призвели до ситуації, в якій сировина, матеріали та 

ресурси, які раніше закуповувались у інших країнах, довелось виробляти на 

власній території. Відтак, пандемія сприяла розвитку внутрішньої логістики 

ринку ПЯП, тобто зростанню внутрішніх товаропотоків у переробній ланці 

ланцюга, у т.ч. органічного сегменту.  
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Рисунок 3.14. Обсяги експорту ПЯП у 2019 році, тис. т 

  
Рисунок 3.15. Експортна ціна реалізації ПЯП у 2019 році, тис. дол./т 

Джерело [165, 166]  

 

В Україні прийнято ряд стратегічних та нормативно-правових документів, 

що покликані забезпечити інституційну підтримку експорту українських 

переробних продуктів з доданою вартістю (Додаток Н).  

Основні складові Стратегії розвитку експорту продукції сільського 

господарства, харчової та переробної промисловості України (далі – Стратегія) 

наведені в Додатку О. Стратегія направлена на збільшення обсягів експортної 

продукції, а реалізація цілей Стратегії передбачає підвищення 
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конкурентоспроможності продукції, розширення товарної номенклатури, 

диверсифікації ринків збуту, підтримки та розвитку діючих ринків та ін. 

Результатом успішної реалізації Стратегії буде зміна структури експорту 

продукції з високою доданою вартістю, відкриття нових ринків та розширення 

експортних можливостей для дрібних і середніх підприємств [167]. 

Відповідно до Експортної стратегії України, харчова і переробна 

промисловість ввійшла до третього кластеру, який включає елементи попередніх 

кластерів, а саме: програмне забезпечення, регуляторна політика, інвестиційного 

середовище, поліпшення іміджу України та ін.. (Додаток П) [94]. 

При Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України функціонує Департамент взаємодії з експортерами та просування 

експорту. Секторальні та крос-секторальні експортні стратегії передбачають такі 

крос-сектори: «Торговельна інформація та просування експорту», «Інновації для 

експорту», «Транспортування та спрощення умов торгівлі» [168]. 

На світовому ягідному ринку Україна займає 0,9 %, причому 16 % 

виробництва іде на експорт, який становить 4,1 тис. т на рік свіжих ягід та 

45,4 тис. т – заморожених. На жаль, переробка ягід в Україні не досить розвинена, 

хоча налічує близько 200 підприємств. Найбільш перспективними способами 

переробки є виробництво соків (39 %), заморозка та сушіння (23 %) та 

виготовлення ягідних джемів (16 %). 

Раніше виробництвом ягід займались домогосподарства. На сьогоднішній 

день ягідництво представляє собою індустрію, яка має власне виробництво, 

переробку, експорт та логістику [169]. Велика частина споживачів у світі 

віддають перевагу споживанню екологічно чистим продуктам, і український 

споживач – не виняток. 

Перехід на альтернативні форми господарювання у ягідництві дозволяють 

вирощувати нішові культури, створювати ягідні кластери для вирощування та 

переробки власних чи куплених у інших виробників ягід, для нарощування 

доданої вартості. Прикладом такого ягідного кластеру є група компаній 

«Українські свіжі та заморожені продукти», яка закуповує плоди та ягоди у 
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українських виробників, фасує їх, заморожує та експортує до Західної Європи 

[170].  

На даний час лідерство на ягідному ринку тримає лохина, щорічне 

виробництво якої складає 1,8 млн. т. На перспективу розглядають обліпиху, ягоди 

годжі та ін. Споживання ягід з кожним роком зростає, при цьому скорочується 

споживання соків, які витісняють фруктові та ягідні фреші. Особливої 

популярності набирають онлайн-продажі. Завдяки тарифній лібералізації на 

європейські ринки господарство «Ніжин Агроінвест» поставляє заморожені ягоди 

з цеху шокової заморозки. 

Перспективним видом логістики виступає «холодна» логістика, яка вирішує 

завдання планування, управління, виробництва, постачання, зберігання та 

реалізації продуктів, які потребують відповідного температурного режиму. 

Основні групи складів та їх характеристика представлені на рис. 3.16. При 

заморожуванні увага приділяється якості продуктів, в тому числі - плодів та ягід, 

тому для забезпечення країни свіжими продуктами протягом року, потрібно 

впроваджувати «Fresh logistics» та «холодну» логістику.  

 

 

Рисунок 3.16. Основні групи холодильних складів [171] 
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В Україні з кожним роком збільшуються обсяги виробництва замороженої 

ПЯП. Провідні вітчизняні виробники замороженої продукції плодів та ягід – 

«Аграна Фрут Україна», Тернопільський завод швидкозаморожених продуктів 

«Сім-Сім», «Фрау-Марта», «Сіріус-Агро» та «Смілянська Хлодня» – успішно 

конкурують з іноземними компаніями та не поступаюся їм у якості [172]. 

Основні проблеми та напрями розвитку «холодної логістики» представлені 
на рис. 3.17.  

 
Рисунок 3.17. Основні проблеми та напрями розвитку холодної логістики 

*Складено автором 

 

Одним із перспективних напрямів розвитку як внутрішньої, так і зовнішньої 

логістики вітчизняного ринку ПЯП є організація товароруху органічної продукції, 

у т.ч. переробної, для потреб внутрішнього і зовнішнього ринків. 

Органічне виробництво в Україні почало розвиватись у кінці 90-х років. З 

того часу держава виходить на міжнародний ринок органічної продукції, збільшує 

площі органічного виробництва, розширює асортимент продукції та напрями її 

поставок. За останні роки в Україні рівень споживання органічної продукції 

стабільно зростає, як і кількість сертифікованих операторів цього ринку. Так, 

згідно даних IFOAM з 2002 по 2018 рік кількість органічних господарств 

збільшилась з 31 до 510. Також, загальна площа угідь під органічним 
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виробництвом у 2019 році збільшилась майже у 2 рази порівняно з 2010 роком 

(див. рис. 3.18) та майже у 3 рази, у порівняні з 2002 роком (164 тис. га). 

  

 
Рисунок 3.18. Загальна площа органічних сільськогосподарських угідь в Україні,  

тис. га [173] 

 

Київська, Одеська, Херсонська, Полтавська, Вінницька, Закарпатська, 

Львівська, Житомирська області нараховують значну кількість органічних 

господарств, які мають площі для виробництва різного розміру. Спостерігається 

збільшення кількості дрібних органічних господарств, які вирощують в 

основному, плодово-ягідну продукцію.  

За рахунок власної переробки вітчизняної органічної продукції наповнюється 

внутрішній ринок та зростає її внутрішнє споживання (рис. 3.19). 

 
Рисунок 3.19. Обсяги споживчого ринку органічних продуктів в Україні, млн. євро 

Джерело: [173]. 
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Європейська комісія відмічає, що у 2019 році Україна посіла 2-ге місце 

(338 тис. т.) серед постачальників органічної продукції до Європейського Союзу, 

серед яких найбільші обсяги належать фруктам (без цитрусових та тропічних) – 

17 тис. т та фруктовим сокам – 5 тис. т [165]. 

За період пандемії зріс попит на органічні продукти: для зміцнення імунітету 

споживачі готові вживати здорову їжу. Так, видання «Тhe World of Organic 

Agriculture 2021», яке вивчає тенденції ринку органічних товарів, відмічає, що у 

2019 році Україна експортувала сільськогосподарської органічної продукції на 

168 млн. євро. Динаміка експорту органічної сільськогосподарської продукції за 

останні 5 років представлена на рис. 3.20. 

 

Рисунок 3.20. Динаміка росту української експортної органічної продукції  

до Європейського Союзу [166] 

 

Розвиток органічного ринку України потребує створення нормативно-

правового підґрунтя, яке дозволить діяльності виробників відповідати державним 

стандартам під контролем сертифікаційних органів і держави. У серпні 2019 року 

вступив в силу Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції» [174], який передбачав 

адаптацію українського законодавства до європейського, удосконалення 

виробництва, маркування та ін. Діюча законодавча база представлена в 

таблиці 3.8. 
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Таблиця 3.8 

Перелік діючих нормативних документів регулювання органічного виробництва  

в Україні 
 Назва 

Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та 
маркування органічної продукції» [174]; 

Постанови 
Кабінету 

Міністрів України 

Порядок (детальні правила) органічного виробництва та обігу органічної 
продукції [175]; 

Порядок ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють 
виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері 
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, 
Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва 
та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і 
садивного матеріалу [176]; 

Порядок ведення Переліку органів іноземної сертифікації [177], 
Порядок сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної 

продукції [178]; 
Накази 

Міністерства 
розвитку 

економіки, 
торгівлі та 
сільського 

господарства 
України 

Перелік речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється 
використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до 
використання в гранично допустимих кількостях [179]; 

 

Накази 
Міністерства 

аграрної політики 
та продовольства 

України 

Порядок підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного 
виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного 
виробництва [180]; 

Порядок розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації [181]; 
Форма заявки на включення до Реєстру органів сертифікації у сфері 

органічного виробництва та обігу органічної продукції [182]; 
Вимоги до матеріально-технічної бази та інших об’єктів інфраструктури, 

необхідних для виконання функцій із сертифікації органічного 
виробництва та/або обігу органічної продукції [183]; 

Порядок звітування органів сертифікації до Мінекономіки та 
Держпродспоживслужби про видані ним сертифікати [184]. 

Складено автором із використанням джерел [174-184]. 

 
У 2021 році був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону 

України «Про державну підтримку сільського господарства України» [185], який 

став новим етапом розвитку органічного виробництва в Україні. Основними 

напрямами підтримки органічного виробництва передбачено «виділення 

бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь; 

відшкодування до 30 відсотків вартості витрат на проведення сертифікації 

органічного виробництва; відшкодування до 30 відсотків вартості витрат на 
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придбання дозволених для використання засобів захисту рослин та добрив, 

насіння, садивного матеріалу та кормів» [185] 

Виробництво органічної продукції в Україні – це перспективний та важливий 

напрям розвитку для аграріїв та споживачів, а також для держави. Органічне 

виробництво забезпечує здорове харчування , продовольчу безпеку та збереження 

навколишнього природного середовища. Тому, чітка та ефективна державна 

підтримка дозволить суб’єктам господарювання ефективно функціонувати з 

подальшим виходом на зовнішні ринки збуту.  

Український ринок ПЯП поступово інтегрується у міжнародні ланцюги 

вартості. Так, 2020 рік характеризується виходом вітчизняних виробників  на 

ринок соків, джемів, фруктових чіпсів та ін., а фермери починають займатися 

переробкою плодів та ягід. На думку експертів, карантин збільшив попит на 

органічну продукцію, що підтверджують показники виробництва соків, джемів, 

пюре, варення та фруктових чіпсів, які зросли на 333 % [186]. 

Україна щорічно імпортує приблизно 3тис.тон сушеної продукції на суму 

10 млн. дол. США, при цьому наповненість внутрішнього ринку відповідає 30 %, 

але через високу додану вартість виробники не поспішають інвестувати кошти в 

перспективний сушильний бізнес. Особливої привабливості набирає виробництво 

сушених ягід, які не містять цукру та консервантів. Наша країна приваблює Китай 

екологічно-чистими продуктами харчування, землями сільськогосподарського 

призначення, тому державна корпорація Китаю планує інвестувати 515 млн. 

доларів протягом двох років у розвиток переробної галузі плодів, побудови 

фруктосховищ та виробничих, логістичних комплексів [187]. 

Одним із перспективних напрямів логістичного розвитку ПЯП є їх 

переробка, а саме сушіння. Термін зберігання плодів та ягід у свіжому вигляді 

досить короткий, а при процесі висушування – тривалий. Український ринок 

сухофруктів насичений продукцією іноземних виробників, так як собівартість 

процесу сушіння практично однакова з закупівельними цінами. Тому 

товаровиробники віддають перевагу продажу продукції у свіжому вигляді [188].  
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Український ринок пропонує споживачам різні види горіхів: волоські, 

бразильські, кеш’ю, фісташки, арахіс, фундук та ін. Однак, активно вирощують на 

українських землях волоські горіхи, а в перспективі – розширення асортименту 

(фундук та ін.). Нереалізований внутрішній та міжнародний потенціал ринку 

горіхів та сухофруктів стримують високі ціни на енергоносії. В ході аналізу 

даного сегменту ринку визначено, що майже весь урожай волоських горіхів в 

шкарлупі іде на експорт, а незначна частина – в кондитерське виробництво. 

Основні проблеми, які стримують розвиток даного ринкового сегменту та 

особливості його розвитку систематизовано на рис. 3.21. 

 
Рисунок 3.21. Проблеми та перспективи розвитку ринкового сегменту горіхів та 

сухофруктів 

Складено за [188, 189]. 

Для розвитку внутрішньої логістики перспективним є напрям переробки 

плодів та ягід. Так, в Тернопільській області фермерське господарство «Гадз» 

відкрило комплекс, який займається переробкою ПЯП, основний асортимент якої 
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складають джеми, фруктові пюре, соки і дитяче харчування. Вартість проєкту 

складає 600 млн. грн. та дозволить в найближчі терміни виробляти високоякісні 

продукти [190].  

Кількість фермерських господарств, які вирощують ягоди, щорічно зростає. 

Прикарпаття не виняток. Дрібні виробники вирощують смородину, лохину, 

полуницю, ожину, малину, суницю, брусницю та ін. [191]. Так, показники 

валового збору ПЯП у Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, 

Дніпропетровській і Закарпатській областях у загальному виробництві склав 

майже половину [192].  

Створення сприятливих умов для розвитку ягідного бізнесу не можливе без 

державної чи інвестиційної підтримки. Яскравим прикладом реалізації проєкту 

«П’ядицькі культури» (Прикарпаття) є створення автохабу, на який в селі 

виділили 16 га землі під посадку лохини. Так як проєкт стартував у 2019 році, 

власники працюють над логістикою даного ринку. Оператором агрохабу буде 

«Добробут Захід» – комунальне підприємство, яке буде втілювати та 

супроводжувати аграрні ініціативи всіх бажаючих. Тобто, новостворений агрохаб 

виконуватиме функції логістичного центру, який буде вирощувати 

агропродовольчі культури, а з часом їх перероблене експортувати [193]. 

На даний час ланка переробної ПЯП активно розвивається, зростають обсяги 

переробки та експорту продукції з доданою вартістю. Але, основні проблеми 

переробної ланки ринкового ланцюга залишаються невирішеними: 

• висока вартість обладнання для зберігання плодів та ягід;  

• низька якість переробної плодово-ягідної продукції: 

• відсутність належної державної підтримки; 

• відсутність довгострокового співробітництва для поставок на міжнародні 

ринки; 

• висока вартість сертифікації продукції; 

• складність інвестування, маркетингу для виходу на світові ринки збуту 

[194, 195]. 
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Вирішення перелічених проблем можливе за рахунок впровадження низки 

заходів, серед яких: 

1) виробництво експортної продукції за рахунок кооперації та спільного 

використання обладнання [194, 195]; 

2) формування кооперативної освіти, створення платформ для навчання та 

обміну досвідом виробників ПЯП; 

3) розбудова ланки доробки та пакування [196, 197]; 

4) збільшення обсягів державної підтримки для логістичного розвитку 

плодово-ягідного ринку та продуктів їх переробки. 

Розвитку відтворювальної логістики українського ринку ПЯП сприятиме 

також впровадження авторських пропозицій щодо вдосконалення механізмів 

регулювання розвитку плодово-ягідної кооперації (див. табл. 3.7). 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. У роботі доведено, що регулювання логістичного розвитку ринку ПЯП 

України доцільно здійснювати за двома стратегічними напрямами: 

(1) стимулювання створення мережі плодово-ягідних кооперативів, передусім 

багатофункціональних; (2) підтримка розбудови мережі ОРСП у регіонах. 

2. Обґрунтовано структурну будову кооперативного логістичного ланцюга 

ринку ПЯП, який передбачає більш справедливий розподіл доданої вартості між 

його учасниками на паритетних засадах. Ефективне функціонування 

кооперативного ланцюга досягається за рахунок налагодження паритетних 

зв’язків взаємодії між учасниками як всередині ринкового ланцюга, так і ззовні, 

тобто між ним і різними стейкхолдерами, зацікавленими в розбудові 

кооперативних ланцюгів аграрного ринку, зокрема, переробними підприємствами, 

територіальними громадами, державними й профільними інституціями та ін. 

Становлення конкурентоспроможних кооперативних ланцюгів ринку ПЯП 

дозволить їх суб’єктам ефективно взаємодіяти із існуючими ланцюгами 

корпоративного або посередницького типу на основі економічного партнерства.  
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3. Запропоновану структурну будову ОРСП, яку формують три 

взаємопов’язані складові (технічно-управлінська, виробнича та інфраструктурна), 

кожна з яких поєднує низку внутрішніх компонентів. Технічно-управлінська 

складова включає структурні технічні підрозділи ОРСП, магазини фірмової 

роздрібної торгівлі і логістично-інформаційний центр. На відміну від існуючих 

моделей ОРСП, запропоновано створення на базі таких ринків мереж магазинів 

фірмової роздрібної торгівлі, максимально наближених до кінцевих споживачів, з 

метою їх стабільного забезпечення якісною вітчизняною ПЯП протягом року за 

цінами, нижчими цін великих продовольчих мереж. Такий захід дозволить 

сформувати прямі економічні зв’язки між індивідуальними виробниками та їх 

кооперативами з кінцевими споживачами, що сприятиме більш справедливому 

розподілу доданої вартості у логістичному ланцюгу ринку ПЯП. 

4. У роботі наголошено, що логістично-інформаційний центр виконує у 

структурі ОРСП важливі функції щодо інтегрованого управління формуванням 

ефективного логістичного ланцюга на засадах узгодження економічних інтересів 

його учасників, передусім дрібних товаровиробників та оптових покупців. Це 

дозволяє знівелювати зайві посередницькі ланки ринкового ланцюга, 

оптимізувати його структурну будову, забезпечити справедливу ринкову ціну 

продукції, зменшити цінову волатильність на ринку. Також центр надає 

інформацію виробникам і покупцям продукції щодо рівнів цін, обсягів попиту та 

пропозиції на ринку, їх співвідношення тощо. Логістично-інформаційний центр 

формує на паритетних засадах стійкі зв’язки взаємодій виробників із переробними 

підприємствами і оптовими покупцями. 

5. Визначено важливу роль ОРСП у скороченні імпортних товаропотоків на 

ринку ПЯП шляхом формування та розвитку мережі фірмових магазинів 

роздрібної торгівлі, як альтернативи великим торговельним мережам. 

Обґрунтовано, що інтеграція ОРСП у структуру логістичних ланцюгів ринків 

ПЯП є важливим заходом на шляху реалізації виваженої політики 

імпортозаміщення товарів. За традиційним підходом політика імпортозаміщення 

передбачає заходи, спрямовані на зростання виробництва вітчизняних товарів 
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поряд з обмеженням імпорту або оптимізацією його структури. На українському 

ринку ПЯП доцільно застосувати логістичний підхід до політики 

імпортозаміщення у вигляді системи заходів, орієнтованих на просування 

вітчизняної продукції індивідуальних виробників до кінцевого споживача на фоні 

оптимізації імпорту ПЯП. 

6. У дослідженні обґрунтовано, що головними інструментами державного 

регулювання логістичного розвитку плодово-ягідного ринку України мають бути 

компенсація вартості обладнання для переробних і багатофункціональних 

кооперативів, пільгові кредити для будівництва фруктосховищ, підтримка 

створення ОРСП на засадах державно-приватного партнерства, виділення 

земельних ділянок для їх будівництва, інформаційне та інституційне забезпечення 

процесів кооперації й інфраструктурної розбудови ринку, державна підтримка 

виробників продуктів переробки плодів і ягід (у формі субсидій і податкових 

пільг) для реалізації стратегії імпортозаміщення й освоєння зовнішніх ринків 

збуту продукції, постійний моніторинг обсягів і цін імпортної ПЯП у контексті 

забезпечення національної продовольчої безпеки. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового 

завдання – обґрунтування теоретико-методичних засад і науково-прикладних 

положень щодо логістичного розвитку ринку ПЯП України. Результати 

авторського дослідження дозволяють сформулювати такі висновки та пропозиції: 

1. Визначено сутність, складові та властивості логістичного потенціалу в 

ринковому вимірі, запропоновано авторське визначення вихідної категорії, а саме: 

поєднання ресурсів, управлінських засобів і взаємодій між ними, що мають 

здатність до забезпечення постійно повторюваного обігу й перетворення товарно-

матеріальних цінностей для оптимізації доданої вартості у ринкових ланцюгах. 

Доповнено видовий поділ логістичного потенціалу за ланками ринкового 

ланцюга. 

2. Автором виділено чотири підходи до визначення поняття «розвиток» – 

філософський, природний, економічний і логістичний, розкрито їх сутність. 

Наголошено на відсутності визначення розвитку, об’єктом якого є логістичний 

ланцюг. Запропоновано авторське трактування «логістичний розвиток ринку 

ПЯП», а саме: процес формування ефективного логістичного ланцюга ринку 

ПЯП, трансформація його структури в напрямі розбудови (активізації) ланок 

переробки та зберігання продукції, що дають змогу забезпечити розширене 

відтворення товароруху в ринку та оптимізувати ланцюгову додану вартість. 

Наголошено, що розвиток може супроводжуватися як розширенням, так і 

скороченням кількості ланок ринкового ланцюга. 

3. За ступенем логістичного розвитку запропоновано виокремити три типи 

ринкових ланцюгів: високо-, середньо- і низькорозвинений. На основі 

ланцюгового підходу визначено структурну будову плодово-ягідного ринку 

України, сукупність прямих і зворотних зв’язків між ланками. Доведено, що 

ланцюг вітчизняного ринку ПЯП належить до низькорозвиненого типу та містить 

системний логістичний «розрив» товаропотоків між ланками виробництва 

(індивідуальний сектор) та складування, доробки й розподілу, що призводить до 
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зростання логістичних втрат індивідуальних виробників ПЯП через нерівні 

взаємовідносини між посередниками та суб’єктами інших ланок, зокрема 

переробними підприємствами й торговельними мережами. 

4. Автором обґрунтовано три групи принципів формування ефективних 

логістичних ланцюгів ринку ПЯП України: (1) відтворювальна – оптимізація та 

збалансованість матеріальних потоків, повернення фінансових й інформаційних 

потоків у базові ланки ланцюга; (2) регуляторна – пріоритетність економічних 

інтересів держави, цілеспрямованість, ефективність, зворотного зв’язку; 

(3) сталого розвитку – мінімізація втрат ресурсів, замкненість циклів, ринкова 

інклюзія. Показано взаємопов’язаність груп принципів. 

5. Концептуальний базис методичного забезпечення логістичного розвитку 

агропродовольчих ринків автором сформовано на основі синтезу 

відтворювального, регуляторного підходу та концепції сталого розвитку, а також 

обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу до оцінки 

потокових процесів агропродовольчих ринків, який передбачає поєднання якісних 

і кількісних показників, що дає змогу оцінити розвиток ринкових ланцюгів у 

внутрішньому та зовнішньому вимірі. 

6. У роботі дисертантом розроблено методичні положення оцінки 

функціонування та розвитку логістичних ланцюгів ринку ПЯП, які включають три 

етапи: (1) ідентифікацію релевантного ринку в розрізі товарних, територіальних, 

часових меж, ємності ринку, його структури та суб’єктів; (2) оцінку 

функціонування та розвитку ланцюгів ринку за допомогою таких груп показників: 

відтворювальна, сталого розвитку, регуляторна, що поєднали сукупність ринково-

логістичних індикаторів, зокрема, додану вартість і логістичні витрати у 

ланковому та ланцюговому вимірі, їх ресурсну структуру, показники якості 

логістичного обслуговування та сталої логістики в ринковому вимірі; (3) якісний 

аналіз, узагальнення результатів оцінки Проведено розширену ідентифікацію 

товарних меж ринку ПЯП за такими ознаками: період достигання, якість, 

технологія приготування, групи ПЯП за статистичною звітністю, за КВЕД 2010, 
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види продукції для експорту/імпорту (за УКТЗЕД), як підґрунтя для аналізу 

логістичних тенденцій розвитку релевантного ринку. 

7. На підставі проведеного аналізу автором встановлено головні логістичні 

тенденції розвитку українського ринку ПЯП: зростання обсягів виробництва за 

рахунок збільшення урожайності культур, скорочення площ насаджень, 

домінування у суб’єктній структурі виробництва індивідуального сектору (84 %), 

високий рівень імпорту ПЯП (28 % від обсягів випуску), значний ступінь 

відкритості ринку, критичний рівень частки продажу імпортних плодів і 

продуктів їх переробки через роздрібну торговельну мережу України, що свідчить 

про погрози національній продовольчій безпеці. Визначено логістичні 

особливості плодово-ягідного ринку, зокрема: швидкопсувний характер 

більшості видів продукції, особливі умови її транспортування, зберігання та 

реалізації, сезонність споживання, високі логістичні витрати ланки розподілу 

тощо. У структурі доданої вартості ПЯП головною складовою є заробітна плата 

(понад 40 %); наявна тенденція зростання логістичних витрат та скорочення 

рентабельності виробництва продукції в сільгосппідприємствах. 

8. За результатами аналізу автором обґрунтовано головні логістичні 

проблеми плодово-ягідного ринку України, серед яких: (1) наявність 

посередницьких ланок у структурі ринкового ланцюга, через які реалізується 

близько 70 % продукції; (2) недостатність фруктосховищ для зберігання ПЯП у 

регіонах, цінові втрати виробників; (3) високий рівень післязбиральних втрат 

продукції у ланцюгах ринку; (4) обмежений доступ індивідуальних виробників до 

прибуткової ланки розподілу й реалізації ПЯП; (5) необ’єктивний перерозподіл 

доданої вартості між ланками ланцюга. У ході дослідження встановлено, що 

базовим логістичним «розривом» потокових процесів ринку ПЯП є обмежений 

доступ індивідуальних господарств, що виробляють 84 % плодів і ягід в Україні, 

до прибуткових ланок зберігання, розробки й реалізації продукції, 

контрольованих посередниками й великими торговельними мережами. Наслідком 

існуючої логістичної відторгненості первинних виробників є порушення їх 

прямих економічних зв’язків із оптовими покупцями, необ’єктивний міжланковий 
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перерозподіл доданої вартості низка структурних і цінових дисбалансів, що є 

свідченням неефективної логістики плодово-ягідного ринку України. 

9. Автором розроблено структуру кооперативного логістичного ланцюга 

ринку ПЯП, ефективне функціонування якого передбачає налагодження 

паритетних зв’язків взаємодії як між ланками всередині ланцюга, так і ринковими 

ланцюгами різних типів на основі рівноправного колективного партнерства. На 

думку автора, інтеграція в структуру кооперативного ланцюга логістичного 

центру (ОРСП) та мережі його фірмових магазинів значно підсилить його 

конкурентоспроможність, дозволить зменшити імпортозалежність ринку та 

наростити експорт продуктів переробки плодів і ягід. 

10. Дисертантом обґрунтовано структурну будову ОРСП та функції його 

складових: технічно-управлінської, виробничої та інфраструктурної. На відміну 

від існуючих моделей, до складу ОРСП включено магазини фірмової роздрібної 

торгівлі, представництва різних стейкхолдерів та логістично-інформаційний 

центр, який може відігравати важливу роль у реалізації політики 

імпортозаміщення на ринку ПЯП. Запропоновано використовувати логістичний 

підхід до політики імпортозаміщення у вигляді системи заходів, орієнтованих на 

просування вітчизняної продукції до кінцевого споживача разом із оптимізацією 

обсягів імпорту ПЯП, передусім тих товарних груп, для виробництва яких 

Україна має достатній природно-ресурсний потенціал. 

11. В роботі автором обґрунтовано необхідність регулювання логістичного 

розвитку ринку ПЯП за двома стратегічними напрямами: стимулювання 

створення й розвитку багатофункціональних кооперативів та державна підтримка 

розбудови мережі ОРСП у регіонах України. До головних інструментів 

державного регулювання логістичного розвитку плодово-ягідного ринку 

віднесено, зокрема: підтримка створення ОРСП на засадах державно-приватного 

партнерства, виділення земельних ділянок для їх будівництва, інформаційне та 

інституційне забезпечення процесів кооперації й інфраструктурної розбудови 

ринку, пільгові кредити для будівництва фруктосховищ, стимулювання експорту 

продуктів переробки ПЯП з високою доданою вартістю. 
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ДОДАТОК А 

Територіальні (географічні) і товарні межі ринку ПЯП 
МЕЖІ КЛАСИФІКАЦІЙ-

НІ ОЗНАКИ ВИДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Т

ер
ит

о
рі

ал
ьн

і Здатність до 
переміщення 

(попиту, 
пропозиції) 

Територія держави є межами ринку  
(СВР щодо міжнародної торгівлі  менше 40%) 

Т
О

В
А

РН
І 

Основні групи 
плодів та ягід 
(статистична 

звітність) 

1  група  –зерняткові (яблуня, груша, айва); 
2 група – кісточкові (слива, вишня, черешня, абрикос, персик); 
3 група  – горіхоплідні (волоський горіх); 
4 група – ягідники (суниці, полуниці, малина, смородина, аґрус) 

Період достигання 
(збору врожаю) 

1. Зерняткові: 
- літні (ранні), (крім айви), осінні, зимові; 
2. Кісточкові та ягоди: ранньостиглі, середньостиглі, пізньостиглі 

За якістю 
(стандарти) 

Вищий ґатунок (крім айви) 
1 товарний ґатунок  
2 товарний ґатунок 
3 товарний ґатунок (крім айви) 

Технологія 
приготування 

1. Свіжа ПЯП: свіжі, сушені, морожені; 
2. Продукція неглибокого ступеню переробки: варення, джеми, 
компоти; 
3. Продукція глибокого ступеню переробки: натуральні соки, 
натуральні пюре; 
4. Продукція глибокого ступеню переробки з широким 
застосуванням домішок: соки, нектари, морси та інші, пюре-суміші, 
фруктово-молочні суміші, фруктово-горіхово-молочні суміші 

Види ПЯП, що 
імпортуються/ 

експортуються з 
України за УКТЗЕД 

(статистична 
звітність) 

80100000  - Горіхи кокосові, бразильські, кеш'ю 
80200000 -  Інші горіхи 
80300000 - Банани, включаючи плантайни 
80400000 - Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та                   

мангостани 
80500000 - Цитрусові 
80700000 - Дині, кавуни і папайя 
80800000 - Яблука, груші та айва 
80900000 - Абрикоси, вишні та черешні, персики  

(включаючи нектарини), сливи та терен 
81000000-Інші плоди 

20060000  - Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини 
рослин, консервованi з доданням цукру (глазурованi, 
зацукрованi або просоченi цукровим сиропом) 

20070000 - Варення, джеми, плодовi желе, мармелад, плодовi або 
горiховi пюре, плодовi або горiховi пасти, одержанi 
шляхом теплової обробки, з доданням або без додання 
цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 

20080000 - Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, 
приготовленi або консервованi iншим способом, з 
доданням або без додання цукру чи iнших 
пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi 
не зазначенi 

20090000 - Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки 
овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням 
або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних 
речовин 

*Складені автором на основі джерел [75, 76]. 
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ДОДАТОК Б 

 
Динаміка експорту ПЯП з України за період з 2011-2019 рр., тис. т 

Код 
УКТЗЕД Товарні позиції 

Роки 2019 у 
% до 
2011 2011 2015 2016 2017 2018 2019 

Експорт, тис. тон 

801 Горіхи кокосові, 
бразильські, кеш'ю 0,004 0,007 0,008 0,005 0,006 0,006 150,000 

802 Інші горіхи 38,867 28,629 39,998 30,886 41,005 57,503 147,948 

803 Банани, включаючи 
плантайни 0,779 0,008 0,011 0,010 0,028 0,010 1,284 

804 

Фініки, інжир, 
ананаси, авокадо, 
гуаява, манго та 
мангостани 

0,011 0,000 0,001 0,005 0,002 0,001 9,091 

805 Цитрусові 0,013 0,034 0,057 0,018 0,411 0,085 653,846 

807 Дині, кавуни і 
папайя 23,182 30,015 21,221 18,332 19,237 15,407 66,461 

808 Яблука, груші та 
айва 36,562 5,235 14,447 23,732 42,930 51,123 139,826 

809 
Абрикоси, вишні та 
черешні, персики  
(включаючи некта-
рини), сливи та 
терен 

5,494 0,897 1,879 11,723 4,032 3,568 64,944 

810 Інші плоди 0,789 1,388 5,978 5,886 4,925 4,574 579,721 

Усього 
105,70

1 66,213 83,600 90,597 112,57
6 

132,27
7 125,143 

Структура експорту, % (+;-) 

801 Горіхи кокосові, 
бразильські, кеш'ю 0,004 0,011 0,010 0,006 0,005 0,005 0,001 

802 Інші горіхи 36,771 43,238 47,844 34,092 36,424 43,472 6,701 

803 Банани, включаючи 
плантайни 0,737 0,012 0,013 0,011 0,025 0,008 -0,729 

804 

Фініки, інжир, 
ананаси, авокадо, 
гуаява, манго та 
мангостани 

0,010 0,000 0,001 0,006 0,002 0,001 -0,010 

805 Цитрусові 0,012 0,051 0,068 0,020 0,365 0,064 0,052 

807 Дині, кавуни і 
папайя 21,932 45,331 25,384 20,235 17,088 11,648 -10,284 

808 Яблука, груші та 
айва 34,590 7,906 17,281 26,195 38,134 38,648 4,058 

809 

Абрикоси, вишні та 
черешні, персики  
(включаючи 
нектарини), сливи 
та терен 

5,198 1,355 2,248 12,940 3,582 2,697 -2,500 

810 Інші плоди 0,746 2,096 7,151 6,497 4,375 3,458 2,711 
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х 

Розраховано за даними Державної фіскальної служби України [80]. 
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ДОДАТОК В 

Географічна структура імпорту-експорту ПЯП України в 2019 р. 

Код 
УКТЗЕД 

Товарні 
позиції 

Імпорт Експорт 

країна вартість, 
тис. дол. 

питома 
вага,% країна вартість, 

тис. дол. 
питома 
вага,% 

801 

Горіхи 
кокосові, 
бразильські, 
кеш'ю 

В'єтнам 7690 66,04 Грузія 11 52,94 
Індонезія 2216 27,32 Білорусь 6 23,53 

Кот-Д’Івуар 858 8,34 Молдова, 
Республіка 3 17,65 

Інші 881 7,24 Інші 1 5,88 

Усього Х 11645 100 Х 21 100,00 

802 Інші горіхи 

США 16011 68,88 Туреччина 27977 17,37 
Туреччина 4116 17,71 Греція 11441 10,93 
Грузія 1265 12,36 Франція 11198 9,36 
Інші 1854 10,67 Інші 64560 62,34 

Усього Х 23246 109,61 Х 115176 100,00 

803 Банани та 
плантайни 

Еквадор 68008 47,86 Грузія 3 53,85 

Коста-Ріка 39482 33,16 Молдова, 
Республіка 2 15,38 

Колумбія 14804 6,64 Ліберія 2 3,85 
Інші 19804 12,39 Інші 10 26,92 

Усього Х 142098 100,00 Х 17 100,00 

804 

Фініки, 
інжир, 
ананаси, 
авокадо, 
гуаява, 
манго 

Перу 6159 18,14 Казахстан 1 33,33 
Коста-Ріка 5270 13,46 Канада 1 16,67 

Ізраїль 4342 13,31 Велика 
Британія 0 16,67 

Інші 20311 55,08 Інші 2 33,33 

Усього Х 29923 100,00 Х 3 100,00 

805 Цитрусові 

Туреччина 91145 55,96 Туреччина 28 85,04 
Єгипет 33699 14,46 Австрія 14 5,80 
Іспанія 13361 5,68 Грузія 10 1,79 
Інші 45546 23,90 Інші 26 7,37 

Усього Х 183751 100,00 Х 78 100,00 

808 
Яблука, 
груші та 
айва 

Польща 7450 43,11 Білорусь 3753 39,75 
Нідерланди 1868 20,62 Туреччина 1842 13,96 
Туреччина 366 10,40 Ірак 1652 8,73 
Інші 1531 25,88 Інші 8696 37,56 

Усього Х 11215 100,00 Х 15943 100,00 

809 

Абрикоси, 
вишні, 
черешні, 
персики, 
сливи 

Греція 25489 58,15 Білорусь 2147 80,42 
Іспанія 11186 25,77 Польща 300 10,27 

Туреччина 1553 7,46 Молдова, 
Республіка 263 5,62 

Інші 5747 8,62 Інші 212 3,70 

Усього Х 18486 100,00 Х 775 100,00 
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Продовження дод. В 

810 Інші плоди, 
свіжі 

Азербай-
джан 11438 24,20 Польща 4789 32,58 

Туреччина 6841 23,63 Нідерланди 3106 25,82 

Іспанія 6730 19,66 Велика 
Британія 2084 20,61 

Інші 16061 32,51 Інші 1928 20,99 

Усього Х 41070 100,00 Х 11907 100,00 

811 

Плоди та 
горіхи, сирі 
або варені, 
морожені 

Польща 1865 30,09 Польща 27245 42,06 
Канада 721 16,82 Італія 9612 9,60 
Китай 671 14,45 Литва 5927 7,96 
Інші 2146 38,64 Інші 35330 40,38 

Усього   2817 100,00 Х 41257 100,00 

813 

Плоди су-
шені, крім 
плодів то-
варних по-
зицій 0801-
0806; суміші 
горіхів 

Туреччина 3405 41,90 Польща 1114 31,50 
Узбекистан 2640 26,53 Німеччина 494 17,06 
Чилі 477 8,74 Білорусь 351 14,89 

Інші 2361 22,84 Інші 808 36,56 

Усього Х 2838 100,00 Х 1159 100,00 

2006 

Овочі, 
плоди, 
горіхи, 
консервован
і з цукром 

Нідерланди 382 43,14 США 62 45,45 
Китай 109 16,55 Нідерланди 23 36,36 
Італія 82 10,05 Естонія 5 9,09 
Інші 263 30,26 Інші 4 9,09 

Усього Х 836 100,00 Х 94 100,00 

2007 

Варення, 
джеми, 
желе, 
мармелад 

Індія 902 10,53 Білорусь 886 35,52 

Польща 897 9,94 Молдова, 
Республіка 457 19,15 

Еквадор 773 7,98 Ізраїль 398 7,17 
Інші 6090 71,55 Інші 2054 38,16 

Усього Х 8662 100,00 Х 3795 100,00 

2008 

Плоди, горі-
хи, приго-
товані чи 
консервован
і іншим 
способом 

Туреччина 15335 30,96 Білорусь 9053 57,32 

Таїланд 8771 18,24 Молдова, 
Республіка 1580 9,21 

Польща 4083 7,72 Казахстан 889 4,98 
Інші 26674 43,09 Інші 4591 28,49 

Усього Х 54863 100,00 Х 16113 100,00 

2009 

Соки плодів 
чи овочеві, 
незбродже-
ні, без 
спирту 

Бразилія 8704 24,09 США 32683 22,07 
Нідерланди 5452 19,63 Польща 17538 19,89 
Іспанія 2431 15,51 Австрія 16233 18,49 
Інші 15566 40,78 Інші 31093 39,55 

Усього Х 32153 100,00 Х 97547 100,00 
*Розраховано за даними Державної фіскальної служби України [80]. 
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ДОДАТОК Г 

Динаміка імпорту ПЯП з України за період з 2011-2019 рр., тис. тонн 
Код 

УКТЗЕД Товарні позиції 
 Роки 2019 у 

% до 
2011 2011 2015 2016 2017 2018 2019 

Імпорт, тис. тон 

801 Горіхи кокосові, 
бразильські, кеш'ю 3,074 1,342 1,846 2,756 3,444 3,922 127,586 

802 Інші горіхи 5,795 1,439 1,921 2,381 3,088 3,929 67,800 

803 Банани, включаючи 
плантайни 247,825 145,849 191,981 238,305 250,925 254,735 102,788 

804 
Фініки, інжир, 
ананаси, авокадо, 
гуаява, манго та 
мангостани 

14,387 6,070 9,517 12,634 19,238 23,091 160,499 

805 Цитрусові 413,442 232,115 291,607 265,482 337,866 263,992 63,852 

807 Дині, кавуни і 
папайя 0,340 0,244 0,354 1,785 1,773 5,475 1610,294 

808 Яблука, груші та 
айва 109,486 58,669 28,853 42,347 4,368 27,6 25,209 

809 

Абрикоси, вишні та 
черешні, персики  
(включаючи 
нектарини), сливи та 
терен 

46,484 19,230 29,580 38,118 26,300 58,484 125,815 

810 Інші плоди 61,053 33,356 53,581 54,736 62,733 59,23 97,014 
Усього 901,886 498,314 609,240 658,544 709,735 700,458 77,666 

Структура імпорту, %        (+;-) 

801 Горіхи кокосові, 
бразильські, кеш'ю 0,341 0,269 0,303 0,418 0,485 0,560 0,219 

802 Інші горіхи 0,643 0,289 0,315 0,362 0,435 0,561 -0,082 

803 Банани, включаючи 
плантайни 27,479 29,268 31,512 36,187 35,355 36,367 8,888 

804 

Фініки, інжир, 
ананаси, авокадо, 
гуаява, манго та 
мангостани 

1,595 1,218 1,562 1,918 2,711 3,297 1,701 

805 Цитрусові 45,842 46,580 47,864 40,313 47,605 37,688 -8,153 

807 Дині, кавуни і 
папайя 0,038 0,049 0,058 0,271 0,250 0,782 0,744 

808 Яблука, груші та 
айва 12,140 11,774 4,736 6,430 0,615 3,940 -8,199 

809 

Абрикоси, вишні та 
черешні, персики  
(включаючи 
нектарини), сливи та 
терен 

5,154 3,859 4,855 5,788 3,706 8,349 3,195 

810 Інші плоди 6,769 6,694 8,795 8,312 8,839 8,456 1,686 
Усього 100 100 100 100 100 100 Х 

*Розраховано за даними Державної фіскальної служби України [80]. 
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ДОДАТОК Д  

Ставки ввізного мита на плодово-ягідну продукції та на продукти її переробки 

Код Назва Ставка 
мита, % 

Група 08. 
Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь 

 горiхи волоськi: 

10 0802 31 00 00 - у шкаралупi 
0802 32 00 00 - без шкаралупи 

  
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi: 

0808 10 10 00 -  яблука для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня 10 
 -  з 1 грудня до 31 березня 0 
 -  з 1 квітня до 30 листопада 

10 0808 30 -  груші, для грушевого сидру, насипом, з 1 серпня до 31 
грудня 

 -  з 1 грудня до 31 березня 5 
 -  з 1 квітня до 30 листопада 10 0808 40 00 00 -  айва 

0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики 
(включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi: 

0809 10 00 00 -  абрикоси 

5 
0809 21 00 00 -  вишня кисла (Prunus cerasus) та інші 
0809 30 10 00 -  нектарини та інші 
0809 40 05 00 -  сливи 
0809 40 90 00 -  терен 
0810 10 00 00 -  суницi та полуницi 17 
0810 20 10 00 -  малина 

20 
0810 20 90 00 -  iншi 
0810 30 10 00 -  смородина чорна 
0810 30 30 00 -  смородина червона (порічки) та інші 

0810 40 -  журавлина, чорниця та iншi плоди роду Vaccinium 
0811 Плоди та горіхи, сирі або варенi у водi чи на парі, мороженi,  

з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин: 
0811 10 -  суницi та полуницi з вмiстом цукру понад 13 мас. % 

10 0811 20 

-  малина, ожина, плоди шовковицi та гiбрид ожини з 
малиною (логанова ягода), чорна смородина, біла або 
червона смородина (порiчки) та аґрус з вмiстом цукру 
понад 13 мас. % 

0812 Плоди та горіхи, консервованi для тимчасового зберiгання,  
але у такому вигляді непридатнi для безпосереднього використання в їжу 

0812 10 00 00 -  вишнi та черешнi 20 0812 90 25 00 -  абрикоси; апельсини 
0813 Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801-0806;  

сумiшi горіхів або сушених плодів цiєї групи: 
0813 10 00 00 -  абрикоси 0 0813 20 00 00 -  чорнослив 
0813 30 00 00 -  яблука 20 
0813 40 10 00 -  персики, включаючи нектарини  

12 0813 40 30 00 -  грушi 
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Група 20  

Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин 
2006 00 Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини рослин,  

консервованi з доданням цукру 
 (глазуровані, зацукрованi або просоченi цукровим сиропом): 

2006 00 31 00 -  вишня та черешня 20 
2007 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, 

 плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки,  
з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 

2007 99 10 00 
пюре та пасти сливовi в первинних упаковках, масою 
нетто понад 100 кг, призначенi для промислового 
оброблення 10 2007 99 31 00 -  з вишень і черешень 

2007 99 33 00 -  з полуниць і суниць 
2007 99 35 00 -  з малини 

2008 70 персики, включаючи нектарини: 

2008 70 11 00 -  з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 
мас. % 15 

2008 70 51 00 -  з вмістом цукру понад 15 мас. % 
2008 80 суницi та полуницi: 

2008 80 11 00 -  з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 
мас. % 10 

2009 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві,  
незбродженi та без додання спирту, 

 з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 
2009 71 20 00 - сiк яблучний, який містить доданий цукор 

10 
 

2009 71 99 00 -  сік яблучний, який не містить доданого цукру 

2009 89 61 00 -  сiк грушевий з вмістом доданого цукру понад 30 мас. 
% 

2009 89 63 00 -  сiк грушевий, з вмістом доданого цукру не бiльш як 30 
мас. % 

2009 89 69 00 -  сiк грушевий, який не містить доданого цукру 
2009 89 71 00 -  сiк з вишень або черешень 

2009 90 31 00 
-  сумiшi яблучного та грушевого сокiв вартiстю не 
бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто, з вмістом 
доданого цукру понад 30 мас. % 

Укладено за даними [198]. 
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ДОДАТОК Ж 

Площа, виробництво та урожайність плодів та ягід по регіонах 

України 

№ Області України 

Площа, тис. га Виробництво, тис. т Урожайність, т/га 

2018 2019 
2019 у 
% до 
2018 

2018 2019 

2019 
у  

% до 
2018 

2018 2019 

2019 
у  

% до 
2018 

1. Вінницька 23,4 22,8 97,4 332,3 234,8 70,7 14,2 10,3 72,5 

2. Волинська 4,4 4,2 95,5 42,9 39,6 92,4 9,9 9,5 96,3 

3. Дніпропетровська 13,5 13,8 102,2 185,3 154,3 83,3 13,6 11,1 81,6 
4. Донецька 6,6 6,5 98,5 105,9 85,3 80,6 16,4 13,2 80,4 

5. Житомирська 4,4 4,2 95,5 57,0 47,2 82,9 13,0 11,1 85,9 
6. Закарпатська 13,9 13,4 96,4 179,3 133,0 74,2 13,0 10,0 77,1 

7. Запорізька 7,5 7,1 94,7 84,8 51,6 60,8 11,4 7,2 63,5 
8. Івано-Франківська 8,1 7,9 97,5 60,7 53,4 87,9 7,5 6,7 89,5 

9. Київська 8,3 8,3 100,0 76,8 62,0 80,7 9,4 7,6 80,9 

10. Кіровоградська 4,6 4,2 91,3 37,9 29,6 78,1 8,0 6,9 85,9 
11. Луганська 4,9 4,6 93,9 74,8 56,9 76,1 15,4 12,4 80,4 

12. Львівська 13,8 13,9 100,7 137,5 122,6 89,2 9,9 8,8 88,2 
13. Миколаївська 4,8 4,6 95,8 42,5 28,0 65,9 9,0 6,1 67,6 

14. Одеська 8,2 7,5 91,5 109,4 106,8 97,6 13,5 14,1 104,5 

15. Полтавська 5,5 5,4 98,2 126,0 121,0 96,1 22,6 21,9 97,0 
16. Рівненська 6,7 6,6 98,5 87,2 90,1 103,3 12,8 13,3 104,1 

17. Сумська 2,9 3,0 103,4 21,2 17,9 84,3 6,9 5,7 82,3 
18. Тернопільська 5,9 5,9 100,0 88,4 81,3 92,0 15,1 13,8 91,4 

19. Харківська 5,9 5,8 98,3 80,7 58,9 73,0 13,5 10,2 75,8 
20. Херсонська 8,4 8,3 98,8 73,5 57,4 78,1 8,8 6,9 78,7 

21. Хмельницька 13,9 13,6 97,8 237,2 205,2 86,5 17,1 15,2 89,0 

22. Черкаська 5,6 5,1 91,1 62,2 46,9 75,4 11,0 9,3 83,9 
23. Чернівецька 15,6 15,6 100,0 245,9 220,9 89,8 15,6 14,1 90,2 

24. Чернігівська 3,2 3,2 100,0 22,0 14,2 64,7 7,0 4,5 64,3 

Україна 200 195,5 97,8 2571,3 2118,9 82,4 12,8 10,8 84,4 
 
*Розраховано за даними Державної служби статистики України [32] 
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  ДОДАТОК З 

Таблиця З.1 

Динаміка та структура виробництва ПЯП у Причорноморському регіоні,  

  тис. т  

Області 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Одеська область 74,3 84,9 85,1 90,1 109,4 106,8 
Миколаївська область 37,7 35,6 31,1 28,6 42,5 28 
Херсонська область  58,8 64,7 57,2 66,2 73,5 57,4 
Усього Причорноморський регіон 170,8 185,2 173,4 184,9 225,4 192,2 
у % до державного виробництва 9,8 8,6 8,6 9,0 8,8 9,1 

Регіональна структура виробництва плодів та ягід, % 
Одеська область 43,5 45,8 49,1 48,7 48,5 55,6 
Миколаївська область 22,1 19,2 17,9 15,5 18,9 14,6 
Херсонська область  34,4 34,9 33,0 35,8 32,6 29,9 
*Розраховано за даними Державної служби статистики України [32]. 

 
Таблиця З.2 

Видова структура виробництва ПЯП у Причорноморському регіоні, тис. т 

Продукція 

Області 
Одеська, 

тис. т. 
2019 у 

%  
до 

2018 р. 

Миколаївська, 
тис. т. 

2019 у 
%  
до 

2018 р. 

Херсонська, 
тис. т. 

2019 у 
%  
до 

2018 р. 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Плоди: 109,4 106,8 97,6 42,5 28,0 65,9 73,5 57,4 78,1 
1. Зерняткові 36,3 36,6 100,8 18,9 10,3 54,5 36,5 33,4 91,5 
яблука 23,9 23,4 97,9 15,7 7,2 45,9 33,0 30,7 93,0 
груші 9,0 9,3 103,3 2,7 2,6 96,3 2,6 1,9 73,1 
2. Кісточкові 61,6 58,3 94,6 18,1 12,8 70,7 30,6 19,1 62,4 
слива 8,8 9,3 105,7 3,0 2,2 73,3 4,1 4,2 102,4 
вишня 17,1 11,9 69,6 6,7 2,9 43,3 6,7 2,6 38,8 
черешня 14,7 14,5 98,6 3,1 1,5 48,4 4,1 1,9 46,3 
абрикос 10,0 10,6 106,0 3,7 4,9 132,4 7,5 5,0 66,7 
персик 9,3 10,5 112,9 1,1 0,8 72,7 7,9 5,3 67,1 
3. Ягідники 2,4 3,2 133,3 0,8 0,8 100,0 4,9 4,2 85,7 
суниця та 
полуниця 1,1 1,3 118,2 0,2 0,3 150,0 3,8 3,2 84,2 
малина і 
ожина 0,5 0,6 120,0 0,3 0,3 100,0 0,6 0,6 100,0 
смородина 0,8 0,9 112,5 0,2 0,2 100,0 0,2 0,2 100,0 
4. 
Горіхоплідні 8,8 8,7 98,9 4,7 4,1 87,2 1,6 0,7 43,8 
*Розраховано за даними Державної служби статистики України [32]. 
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ДОДАТОК І 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок І.1. Фонд споживання плодів, ягід і винограду у областях України станом 

на 2019 рік, тис. тонн 
Укладено на заними [32]. 

 

 

 
 

Рисунок І.2. Фонд споживання плодів, ягід і винограду в розрахунку  

на 1 особу в областях України станом на 2019 рік, кг 
Укладено на заними [32]. 
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ДОДАТОК К 

Основі нормативно-правові документи, що регулюють діяльність суб’єктів ринку ПЯП та продуктів його переробки  

в Україні 
№ 
п/п 

Назва документу, 
реєстр. №, дата 

 

Головні положення 

1 2 3 
Закони України 

1 «Про державну підтримку 
сільського господарства 
України»  
Реєстр. № 1877-IV від 
15.08.2018 р.  

Визначає основи державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій, регуляторній та інших сферах 
державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку 
аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення. Закон не регулює питання, 
визначені Земельним кодексом України [199]. 

2 «Про фермерське 
господарство» 
Реєстр. № 973-IV від 
19.06.2003 р. 

Визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як 
прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України.  
Спрямований на створення умов для реалізації ініціативи громадян щодо виробництва товарної 
сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, а 
також для забезпечення раціонального використання і охорони земель фермерських господарств, 
правового та соціального захисту фермерів України[200] . 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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Продовження додатку К 
2 «Про основні засади 

державної аграрної 
політики на період до 2015 
року» 
Реєстр. № 2982-IV від 
18.10.2005 р. 

Основні засади державної аграрної політики спрямовані на забезпечення сталого розвитку аграрного 
сектору  національної економіки на період до 2015 року, системності та комплексності під  
час здійснення заходів з реалізації державної аграрної політики всіма органами державної влади та 
органами  місцевого самоврядування. Державна аграрна політика базується на національних  
пріоритетах і враховує необхідність інтеграції України до Європейського Союзу та світового 
економічного простору. Основними складовими державної аграрної політики є комплекс  
правових, організаційних і економічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності 
функціонування  аграрного сектору економіки, розв'язання соціальних проблем сільського населення та 
забезпечення комплексного і сталого розвитку сільських територій [201].  

3 «Про ціни та 
ціноутворення» 
Реєстр. № 5007-VI від 
30.01.2018 р. 

Визначає основні засади цінової політики і регулює відносини, що виникають у процесі формування, 
встановлення та застосування цін, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження 
у сфері ціноутворення [202]. 

4  
"Про Митний тариф 
України"  
Реєстр. № 584-VII від 
19.09.2013 р. 
 
 
 

Група 08 «Їстивні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь» 
0801 Горiхи кокосовi, бразильськi, кеш’ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з 

шкіркою або без шкірки: у шкарлупі – 10%, без шкарлупи – 10 %, інші – 10 % 
0802 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкарлупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки: у 

шкарлупі – 10%, без шкарлупи – 10 %, інші – 10 % 
0803 Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені – 0 % 
0804 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі або сушені – 3 %, манго та 

мангостани – 0 % 
0805 Цитрусові, свіжі або сушені – 0 % 
0807 Дині, кавуни і папая, свіжі: з 1 грудня до 30 листопада – 0 %, з 1 квітня до 31 березня – 20 % 
0808 Яблука, груші та айва, свіжі: для сидру (яблучного, з 16 вересня до 15 грудня; грушевого, з 1 

серпня до 31 грудня), насипом – 10 %, айва – 10 %, інші з 1 грудня до 31 березня – 10 % 
0809 Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі – 5 % 
0810 Інші плоди, свіжі: суниці та полуниці – 17 %, малина, смородина чорна, біла або червона,  
аґрус -20 % 
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  0811 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на парі, морожені, з додаванням або без додавання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин – 10 % 
0812 Плоди та горіхи, консервовані для тимчасового зберігання, але у такому вигляді непридатні для 

безпосереднього використання в їжу – 20 % 
0813 Плоди сушені, суміші горіхів або сушених плодів цієї групи: яблука – 20 %, персики, нектарини, 

груші – 12 % 
0814 Шкірки цитрусових або динь, свіжі, морожені, сушені або консервовані для тимчасового зберігання 

в розсолі, сірчаній воді або іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію 
 
Група 20 «Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин» 
2006 Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші частини рослин, консервовані з додаванням цукру:   

вишня та черешня – 20 %, інші – 20% 
2007 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, плодові або горіхові пасти, 

одержані шляхом теплової обробки, з додаванням або без додавання цукру чи інших інших підсо-
лоджувальних речовин: пюре з вишень і черешень, з полуниць і суниць, з малини та інші – 10 % 

2008 Плоди, горіхи чи інші їстивні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з 
додаванням або без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому 
місці не зазначені 

2009 Соки з плодів або соки овочеві, незброджені та без додавання спирту, з додаванням або без 
додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: натуральний – 2%, концентрований – 2 %, 
інший – 2 %, сік грушевий – 10 %, сік з вишень або черешень – 10 %, суміші яблучного та 
грушевого соків – 10 % [198] 

5 «Про насіння і садивний 
матеріал» 
Реєстр. № 411-IV від 
04.10.2018 

Визначає основні засади виробництва та обігу насіння і садивного матеріалу, а також порядок 
здійснення державного контролю за ними. 
Не поширюється на діяльність фізичних осіб щодо виробництва, зберігання, транспортування та/або 
використання насіння та садивного матеріалу для задоволення власних потреб, не пов’язаних із 
здійсненням господарської діяльності, а також на обіг насіння і садивного матеріалу генетично 
модифікованих організмів (рослин), що регулюється спеціальним законодавством [203] 
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6 

Проект Закону України 
Про внесення змін до 
Закону України «Про 
насіння і садивний 
матеріал»  
Реєстр. № 411-IV від 
04.10.2018 р. 

Сприяння підвищенню ефективності ведення розсадництва плодових, ягідних, горіхоплідних культур, 
виноград та хмелю, виходу вітчизняних виробників садивного матеріалу на сучасний рівень за 
показниками якості і фітосанітарної чистоти, спрощення ведення підприємництва за рахунок 
поліпшення існуючих правових норм, які врегульовують правовідносини в галузі розсадництва. 
багаторічних рослин на основі гармонізації українського законодавства до законодавства Європейського 
Союзу [204]. 

7 «Про особливості 
страхування 
сільськогосподарської 
продукції з державною 
підтримкою» 
Реєстр. № 4391-VI від 
09.08.2017 р. 

Регулює відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції, що здійснюється з державною 
підтримкою, з метою захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників і 
спрямований на забезпечення стабільності виробництва в сільському господарстві. 
Предметом договору страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою є майнові 
інтереси страхувальника, пов’язані з його страховими ризиками щодо вирощеної, відгодованої, 
виловленої, зібраної, виготовленої первинної (без вторинної обробки та переробки) 
сільськогосподарської продукції (товарів), зазначеної у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України 
"Про Митний тариф України", а саме щодо: 
урожаю сільськогосподарських культур; 
урожаю багаторічних насаджень [205]. 

8 «Про інформацію для 
споживачів щодо харчових 
продуктів» 
Реєстр. № 2639-VIII від 
06.08.2019 р. 

Встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з 
метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та 
економічних інтересів. Ст.13 п.1 Вимога щодо надання переліку інгредієнтів не поширюється на свіжі 
фрукти і овочі, включаючи картоплю, які не піддавалися чищенню, подрібненню чи будь-якому іншому 
процесу обробки. Стаття 18. Мінімальний термін придатності, дата "вжити до…" та дата замороження 
харчового продукту п.5 –а) свіжі фрукти та овочі, включаючи картоплю, не очищені від шкіри, не 
порізані і не оброблені в інший аналогічний спосіб, крім пророщеного насіння та інших аналогічних 
продуктів, зокрема пророщених бобових культур [206]. 

9 «Про основні принципи та 
вимоги до органічного 
виробництва, обігу та 
маркування органічної 
продукції» 
Реєстр. № 2496-VIII від 
10.07.2018 р.  

Визначає основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної 
продукції, засади правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції та 
функціонування ринку органічної продукції, правові основи діяльності центральних органів виконавчої 
влади, суб’єктів ринку органічної продукції та напрями державної політики у зазначених сферах [174]. 
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10 «Про оптові ринки 

сільськогосподарської 
продукції» 
Реєстр. № 1561-V від 
25.06.2009 р. 

Визначає правові засади організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в 
Україні, регулює відносини в цій сфері та спрямований на захист прав і законних інтересів 
сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють оптовий продаж сільськогосподарської 
продукції власного виробництва [95]. 

Постанови Кабінету Міністрів України 
1 Про затвердження 

Порядку використання 
коштів, передбачених у 
державному бюджеті для 
розвитку виноградарства, 
садівництва і хмелярства 
Реєстр. № 587 від 15 липня 
2005 р. 

Визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Державна 
підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними”. 
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є 
Мінагрополітики. Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання, які займаються 
виноградарством, садівництвом і хмелярством (далі – суб’єкти господарювання), для часткової 
компенсації вартості (без урахування сум податку на додану вартість) будівництва, придбаних основних 
засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг у поточному бюджетному році (далі – 
компенсація витрат) за такими напрямами: 
 1) проведення робіт із закладення насаджень, догляду за ними до вступу у плодоношення (проектні 
роботи, підготовка ґрунту та посадка, догляд за насадженнями, спорудження шпалери, встановлення 
систем краплинного зрошення) та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт, - у 
межах затверджених Мінагрополітики нормативів витрат на 1 гектар, що визначаються з урахуванням 
зони закладення насаджень, схеми посадок та інших технологічних особливостей, а також витрат з 
виконання відповідних робіт; 
2) придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 80 відсотків 
здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат без урахування сум податку на 
додану вартість), але не більше встановлених Мінагрополітики нормативів за умови закладення 
насаджень у поточному році; 
6) будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та ємністю від 500 тонн для 
зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва (далі – холодильники), придбання 
ліній товарної обробки плодів – в межах установлених Мінагрополітики нормативів; 
7) будівництво розсадницькими господарствами лабораторних комплексів для виробництва безвірусного 
садивного матеріалу (далі – лабораторний комплекс) та в межах установлених Мінагрополітики 
нормативів – об’єкта із заморожування плодово-ягідної продукції виробниками такої продукції; 
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  8) придбання механізмів та техніки (в тому числі імпортного виробництва, яка не виробляється в 

Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві і нового 
обладнання для сублімаційного висушування фруктів; модернізації холодильного та газового режимів 
зберігання у реконструйованих холодильниках ємністю від 500 тонн (за умови власного виробництва 
столових сортів винограду та плодів в обсязі, не меншому ємності такого холодильника) згідно з 
визначеним Мінагрополітики переліком [108]. 

2 Про затвердження 
Порядку використання 
коштів, передбачених у 
державному бюджеті для 
надання фінансової 
підтримки розвитку 
фермерських господарств 
Реєстр. № 106 від 7 лютого 
2016 р. (ст. 3, п. 2) 

Фінансова підтримка надається плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробки 
продукції бджільництва, дикорослих ягід, грибів і рослин, до складу якого входять не менш як 7 членів, 
серед яких повинно бути одне і більше фермерських господарств, а інші - фізичні особи, у власності 
та/або користуванні кожної з яких перебувають не більше 100 гектарів земель сільськогосподарського 
призначення [207]. 
 
 

3 Про деякі питання 
реалізації Закону України 
"Про карантин рослин" 
Реєстр. № 705 від12 травня 
2007 р. 

Порядок визначає процедуру проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування 
(оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання. 
Насіння і садивний матеріал, які ввозяться в Україну, підлягають висіванню або висаджуванню у 
спеціальних розсадниках та оранжереях для виявлення прихованого зараження рослинного матеріалу і 
здійснення під контролем державного фітосанітарного інспектора заходів щодо оздоровлення. 
ПЕРЕЛІК  
об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України: 
0803 Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені 
0804 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі або сушені 
0805 Цитрусові, свіжі або сушені 
0806 Виноград, свіжий або сушений 
0807 Дині, кавуни і папая, свіжі 
0808 Яблука, груші та айва, свіжі 
0809 Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі 
0810    Інші плоди, свіжі 
0813    Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801-0806; суміші горіхів або сушених 
плодів цієї групи [208]. 
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4 «Про затвердження 
Методики визначення 
мінімальної та 
максимальної 
інтервенційної ціни об'єкт 
державного цінового 
регулювання» 
Реєстр. № 159-2010 від 
05.01.2019 р.  

Затвердити Методику визначення мінімальної та максимальної інтервенційної ціни об'єкта державного 
цінового регулювання. 
Мінімальна інтервенційна ціна об'єкта державного цінового регулювання визначається з 
урахуванням  середньогалузевих нормативних витрат з його  виробництва, мінімального рівня 
рентабельності державного цінового регулювання  не  менш  як 10 відсотків, кон'юнктури на 
внутрішньому та зовнішньому ринку. 
Максимальна інтервенційна ціна об'єкта державного цінового регулювання визначається з 
урахуванням індексу споживчих цін, індексу цін виробників за відповідний період державного цінового 
регулювання, впливу кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринку [209]. 

5 «Про затвердження 
Порядку переробки 
винограду, плодів та ягід 
на виноматеріали на 
давальницьких умовах» 
Реєстр. № 1236-97-п від 
25.08.1998 р. 

Переробка винограду, плодів та ягід на виноматеріали на давальницьких умовах  здійснюється 
суб'єктами  господарської діяльності незалежно від форм власності (далі – виконавці) за наявності у них 
спеціального дозволу (ліцензії), оформленого з додержанням встановлених вимог.  
Виноград, плоди та ягоди (далі – давальницька сировина) приймаються на переробку зазначеними у 
пункті 1 цього Порядку виконавцями від виробників сільськогосподарської продукції усіх форм 
власності - суб'єктів підприємницької діяльності (далі – замовники) [210]. 

6 «ПОРЯДОК використання 
коштів, передбачених у 
державному бюджеті для 
фінансової підтримки 
заходів в агропромис-
ловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів»  
Реєстр. № 300 від 29 квітня 
2015 р. 

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
Мінагрополітики за програмою “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі” (далі – 
бюджетні кошти). 
Ціллю використання бюджетних коштів є збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та 
забезпечення продовольчої безпеки. 
Бюджетні кошти використовуються для: 
- створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння; 
- державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби; 
- селекції в рослинництві; 
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  - часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва; 

- здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через 
механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів; 
- надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції; 
- фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів; 
- підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 
- часткового відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів; 
- державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом здешевлення страхових 
платежів (премій) [211]. 

2 «Порядок використання 
коштів, передбачених у 
державному бюджеті для 
надання підтримки 
фермерським 
господарствам» 
Реєстр.№ 1102 від 25 серпня 
2014 р. 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету 
Міністрів України  
від 25 серпня 2004 р. № 1102  
(у редакції постанови 
Кабінету Міністрів України  
від 1 березня 2007 р. № 349) 
 

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
Мінагрополітики для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським 
господарствам з відокремленими фермерськими садибами, іншим фермерським господарствам (далі - 
фінансова підтримка) через Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі - 
Фонд) і його регіональні відділення. 
1. Фінансова підтримка надається на конкурсних засадах: 
- новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки після їх державної 
реєстрації, а в трудонедостатніх населених пунктах – п'ять років) та фермерським господарствам з 
відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську 
діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, на безповоротній 
основі за бюджетною програмою "Фінансова підтримка фермерських господарств" і на поворотній 
основі за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам"; 
- іншим фермерським господарствам - на поворотній основі за бюджетною програмою "Надання 
кредитів фермерським господарствам". 
2. Фінансова підтримка не надається фермерським господарствам, які мають заборгованість перед 
Фондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу 
про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного 
одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів. 
3. Фінансова підтримка надається в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні 
цілі (далі – бюджетні кошти). 
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  4. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики. Розпорядником бюджетних коштів 

нижчого рівня є Фонд. 
Відповідальним виконавцем бюджетних програм з надання фінансової підтримки фермерським 
господарствам є Фонд. 
Мінагрополітики за пропозицією Фонду та за погодженням з Мінфіном здійснює розподіл бюджетних 
коштів у розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам, зокрема: 
- на безповоротній основі – з урахуванням кількості фермерських господарств, створених за останні три 
роки, фермерських господарств з відокремленими фермерськими садибами, фермерських господарств, 
які провадять господарську діяльність у гірських населених пунктах, на поліських територіях, за 
інформацією, поданою відповідними державними установами; 
- на поворотній основі – з урахуванням обсягу виробництва фермерськими господарствами 
сільськогосподарської продукції (у постійних цінах) за попередні три роки, що передують звітному року, 
відповідно до статистичної інформації, наданої Держстатом за запитом Мінагрополітики. 
Фонд повідомляє про обсяг розподілених бюджетних коштів своїм регіональним відділенням. 
5. Фінансова підтримка на конкурсних засадах на безповоротній основі надається новоствореним 
фермерським господарствам, фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, 
фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених 
пунктах, на поліських територіях, протягом одного бюджетного року не більш як за двома видами 
витрат, пов'язаних з: 
1) розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства; 
2) сплатою відсотків за користування кредитами банків – у розмірі облікової ставки Національного 
банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами; 
3) придбанням одного трактора, комбайна, вантажного автомобіля вітчизняного виробництва, а також 
іноземного походження, які не виробляються в Україні, згідно з переліком, що затверджується 
Кабінетом Міністрів України, за умови їх подальшої експлуатації фермерським господарством протягом 
не менш як трьох років з моменту державної реєстрації – у розмірі 30 відсотків без урахування суми 
податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за одиницю техніки; 
5) внесенням страхових платежів за договорами обов'язкового страхування, види якого визначено у 
пунктах 11 і 30 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування", – у розмірі не більш як 50 
відсотків; 226 
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  6) підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських господарств у 

сільськогосподарських навчальних закладах; 
7) розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва сільськогосподарської 
продукції і виданням рекомендацій з питань використання в їх діяльності досягнень науково-технічного 
прогресу. 
6. Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі надається у розмірі, що не переви-
щує 500 тис. гривень, із забезпеченням виконання зобов'язання щодо повернення бюджетних коштів: 
- новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими 
фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та 
розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, – строком від трьох до п'яти років 
для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності; 
- іншим фермерським господарствам – строком до п’яти років для придбання техніки, обладнання, 
поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання маточного поголів’я сільськогосподарських 
тварин (телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок) та проведення 
оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини), виробництва та переробки 
сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, 
для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі 
для сплати пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 
утворених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських 
господарств, зрошення та меліорації земель [212]. 

 «ПОРЯДОК  
використання коштів, 
передбачених у 
державному бюджеті для 
фінансової підтримки  
сільськогосподарських 
товаровиробників» 
Реєстр. № 77 від 8 лютого 
2017 р. 

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагропо-
літики за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” (далі – бюджетні кошти). 
Ціллю використання бюджетних коштів є збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та 
забезпечення продовольчої безпеки. 
Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є 
Мінагрополітики. 
Бюджетні кошти використовуються на: 
- бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання 
виробництва сільськогосподарської продукції; 
- часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 
виробництва [213]. 
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 «ПОРЯДОК  

використання коштів, 
передбачених у 
державному бюджеті для 
фінансової підтримки 
заходів в агропромис-
ловому комплексі на 
умовах фінансового 
лізингу» 
Реєстр. № 648 від 28 липня 
2010р. 

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
Мінагрополітики за програмою “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах 
фінансового лізингу” (далі – бюджетні кошти), для забезпечення суб’єктів господарювання (далі – 
лізингоодержувачі) племінними нетелями та коровами, а також вітчизняною сільськогосподарською 
технікою і обладнанням (далі – техніка). 
Перелік техніки, племінних нетелей та корів і граничні ціни на них визначаються утвореною 
Мінагрополітики конкурсною комісією з питань визначення пріоритетів забезпечення основними 
фондами сільськогосподарських товаровиробників на умовах фінансового лізингу. 
Бюджетні кошти надаються на поворотній основі на підставі угод між Мінагрополітики і лізингодавцем. 
Мінагрополітики на підставі договору про надання безвідсоткової позики перераховує бюджетні кошти 
із свого реєстраційного рахунка, відкритого у Казначействі, на рахунок 3712 "Рахунки інших клієнтів 
Державного казначейства", відкритий лізингодавцем у Казначействі. 
Техніка, племінні нетелі та корови надаються у фінансовий лізинг за умови внесення 
лізингоодержувачами попереднього платежу, що становить не менш як 5 відсотків їх вартості, на який 
не нараховується лізинговий платіж у частині винагороди лізингодавцю [214]. 

Накази Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
1 «Про затвердження 

галузевої Програми  
розвитку садівництва 
України на період  
до 2025 року і галузевої 
Програми розвитку 
виноградарства та 
виноробства України на 
період до 2025 року» 
Реєстр. № 444/74 від 
21.07.2008 р. 

З метою забезпечення сталого розвитку галузей садівництва, виноградарства  та  виноробства,  з  
урахуванням  рішень науково-практичних конференцій, проведених Мінагрополітики спільно з УААН, 
та пропозицій, внесених представниками громадських та галузевих формувань і фахівцями 
спеціалізованих підприємств, затвердити галузеву Програму розвитку садівництва України  
на період до 2025 року і галузеву Програму розвитку виноградарства та виноробства України на період 
до 2025 року [92]. 
 
 

 

2 «Методика проведення 
експертизи сортів рослин 
групи плодових, ягідних, 
горіхоплідних,  

Заявник сорту під час подання документів заявки зобов’язаний надати садивний матеріал для закладання 
колекційних розсадників. Для об’єктивної оцінки сортів треба створити сприятливі умови для росту й 
розвитку рослин. На земельній ділянці, відведеній для проведення експертизи, до закладання дослідів 
має бути виконана передсадивна підготовка ґрунту. Систему підготовчих заходів розробляють,  
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 субтропічних та винограду 

на придатність до 
поширення в Україні» 
Реєстр. № 540  
від 12.12.2016 р. 

керуючись чинними агротехнічними рекомендаціями науково-дослідних установ для певної зони 
(регіону) та засадами Методики кваліфікаційної (технічної) експертизи сортів рослин з визначення 
показників придатності до поширення в Україні [215]. 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України 
1 Про схвалення Концепції 

розвитку фермерських 
господарств та сільсько-
господарської кооперації 
на 2018-2020 роки 
Реєстр. № 664-р 
 13.09.2017 р. 

Метою Концепції є створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для 
розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації, покращення матеріально-
фінансового становища сільського населення шляхом: надання підтримки фермерським господарствам; 
створення нових робочих місць на селі, зокрема через стимулювання сільськогосподарської кооперації; 
диверсифікації діяльності фермерських господарств; створення передумов кредитування фермерських 
господарств за доступними кредитними ставками; збільшення рівня реальних доходів сільського 
населення від передачі в оренду сільськогосподарських угідь [93]. 

2 Питання реалізації спільного 
з Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку 
системного проекту "Про-
грама "Прискорення при-
ватних інвестицій у сіль-
ське господарство 
України" 
Реєстр. №260-р від 17 квітня 
2019 р. 

Визначає доцільність залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку з метою 
реалізації системного проекту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство 
України" в сумі 200 млн доларів США [216]. 

Накази Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України 
1 «Про затвердження 

Правил роздрібної торгівлі 
картоплею та 
плодоовочевою 
продукцією» 
Реєстр. № 344  
від 28.08.1997 р. 

1. Правила регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу та продаж картоплі, 
овочів, баштанних культур, ягід, плодів, винограду,  горіхів,  грибів,  плодів  
цитрусових, субтропічних та тропічних культур, дикорослих плодів і ягід у свіжому, сушеному, 
свіжозамороженому, переробленому та консервованому виді (далі - плодоовочева продукція), а також 
визначають вимоги у дотриманні прав споживачів щодо належної якості товарів і рівня торговельного 
обслуговування. 
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Продовження додатку К 
  2. Правила поширюються на суб'єктів господарювання всіх форм власності, які пройшли реєстрацію в 

установленому порядку. 
3. Роздрібна торгівля плодоовочевою продукцією здійснюється через спеціалізовані магазини "Овочі-
фрукти", в тому числі фірмові, спеціалізовані відділи (секції) магазинів з універсальним асортиментом 
продовольчих товарів, відділи (секції) магазинів споживчої кооперації, стаціонарну дрібнороздрібну 
мережу (палатки (ятки), кіоски, павільйони), пересувну торговельну мережу (автомагазини, 
авторозвозки, лотки-автопричепи, столики, лотки тощо). 
Порядок продажу плодоовочевої продукції у дрібнороздрібній торговельній мережі регулюється 
Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної мережі [217]. 

Узагальнено автором на основі [92, 93, 95, 199-217]. 
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ДОДАТОК Л 

Стратегія зрошення та дренажу в Україні до 2030 року 

Етапи 
реалізації 

Запланований комплекс заходів та завдань Очікувані результати стратегії 

 
 
 

Перший етап 
2019-2021 роки 

 

Заходи: 
- інвентаризації меліорованих земель та інвентаризації 

інженерної інфраструктури міжгосподарських та 
внутрішньогосподарських систем з метою встановлення 
ефективності їх використання за цільовим призначенням, 
виявлення земель, що не використовуються за цільовим 
призначенням (зрошувані та осушувані), та визначення їх 
землеволодіння для розроблення механізму цільового 
використання;  

- аналізу енергоефективності водогосподарських 
систем, стану насосного обладнання з метою подальшого 
визначення конкретних заходів з підвищення 
енергоефективності та обсягів інвестицій на їх 
модернізацію; 

- оцінки спроможності фінансового забезпечення 
функціонування водогосподарсько-меліоративного 
комплексу із залученням міжнародних експертів та 
аудиторів; 

- розроблення та прийняття нормативно-правових актів 
щодо оптимізації функцій і повноважень центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування з питань зрошення та дренажу; взаємодії 
басейнових рад та органів виконавчої влади усіх рівнів у 
межах встановлених районів річкових басейнів; утворення 
і функціонування організацій водокористувачів; 
державного моніторингу навколишнього природного 
середовища в частині моніторингу зрошуваних та 
осушуваних земель;  

- оптимізація організаційної структури державного 
управління зрошення та дренажу на засадах інтегрованого 
управління водними ресурсами за басейновим принципом; 

- відокремлення функції управління водними 
ресурсами від функції управління інфраструктурою 
водного господарства; 

- створення передумов для добровільного об’єднання 
водокористувачів в організації водокористувачів, 
врегулювання їх діяльності та визначення їх 
відповідальності за утримання та експлуатацію 
меліоративних систем на внутрішньогосподарському рівні; 

- створення передумов для залучення інвестицій у 
відновлення, модернізацію та розвиток 
внутрішньогосподарської та міжгосподарської 
зрошувальної та дренажної інфраструктури на основі чітко 
визначених пріоритетних програм і проектів; 

- консолідація земельних часток (паїв) для 
забезпечення - вимог земельного законодавства щодо 
спільного використання зрошуваних та осушених земель з 
метою збереження технологічної цілісності зрошувальних 
та дренажних систем; 

- зниження ризиків, пов’язаних з експортом 
українських товарів та послуг;  

- покращення структури експорту 
сільськогосподарської продукції через збільшення 
частки продукції з високою часткою доданої вартості;  

- спрощення умов доступу національних 
виробників та експортерів до міжнародних ринків; 231 
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Продовження додатку Л 

 

- обґрунтування доцільності та засад утворення 
суб’єкта господарювання державної форми власності і 
передачі в його управління об’єктів інфраструктури, що 
перебувають у державній та комунальній власності, 
зокрема шляхом підготовки та реалізації пілотних 
проектів; 

- впровадження інформаційно-аналітичної системи 
управління об’єктами інфраструктури зрошення та 
дренажу. 

Завдання: 
- нормативно-правове врегулювання питань щодо прав 

власності на внутрішньогосподарські мережі та механізмів 
її передачі в довготривале безоплатне користування 
організаціям водокористувачів; 

- визначення економічних, екологічних та соціальних 
критеріїв для обґрунтування економічно та соціально 
прийнятних рівнів тарифів під час надання послуг із 
зрошення та дренажу. 

- створення нових робочих місць; 
- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. 
Оцінка результативності реалізації Стратегії, 

досягнення цілей і виконання завдань Стратегії 
здійснюється за такими прогнозними показниками: 

- щорічне збільшення обсягів експорту 
сільськогосподарської продукції з пропорційним 
зростанням виробництва; 

- збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій та 
залучення їх в економіку; 

- підвищення продуктивності 
сільськогосподарського виробництва;  

- відновлення, технологічне переоснащення та 
модернізація меліоративних систем відповідно до 
проектних вимог; 

- збереження та посилення позицій української 
сільськогосподарської продукції та товарів на 
міжнародних ринках та освоєння нових ринків; 

- розвиток інфраструктури сільських територій та 
збільшення робочих місць; 

- збільшення надходжень податків і зборів до 
місцевих бюджетів; 

- впровадження ефективних економічних механізмів 
управління водними ресурсами та стимулювання сталого 
водокористування; 

перехід зрошення та дренажу на повне 
самофінансування. 

 

Другий етап 
2021-2024 роки 

Заходи: 
- розроблення та прийняття нормативно-правових 

актів, зокрема щодо розмежування повноважень 
центральних органів виконавчої влади із зрошення та 
дренажу; розширення повноважень басейнових рад з 
наданням їм управлінських функцій; системи формування 
прозорих тарифів на послуги із зрошення та дренажу; 

- створення інформаційно-аналітичної системи 
управління об’єктами інфраструктури зрошення та 
дренажу; 

- реалізації інфраструктурних проектів відновлення 
водних ресурсів та оздоровлення водних екосистем, 
розвитку та інноваційного оновлення інфраструктури 
водного господарства.  
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Продовження додатку Л 

 

Завдання: 
- розмежування повноважень центральних органів 

виконавчої влади щодо їх участі у формуванні та реалізації 
державної політики щодо зрошення та дренажу; 

- розширення повноважень басейнових рад з 
поступовим наданням їм управлінських функцій; 

- започаткування формування організацій 
водокористувачів, створення механізмів залучення 
організацій водокористувачів та територіальних громад до 
управління об’єктами інфраструктури зрошення та 
дренажу, зокрема шляхом реалізації пілотних та/або 
інвестиційних проектів; 

- розвиток та інноваційне оновлення 
водогосподарського комплексу; 

впровадження прозорої та соціально прийнятної 
системи формування тарифів у практику надання послуг із 
зрошення та дренажу. 

 

Третій етап 
2025-2030 роки 

Заходи: 
-  проведення інституційної реформи управління 

водними ресурсами та меліорацією земель; 
- створення нових управлінських структур зрошення 

та дренажу, зокрема організацій водокористувачів, із 
залученням ефективного менеджменту, здатного 
стимулювати впровадження інноваційних технологій та 
стратегічних ініціатив; 

- розроблення механізму передачі управління 
меліоративними системами від урядових організацій до 
організацій водокористувачів; 

- забезпечення сталого функціонування басейнових 
рад, організацій водокористувачів та їх ефективної 
взаємодії з органами виконавчої влади усіх рівнів; 

-  реалізації інфраструктурних ресурсоощадливих 
проектів, спрямованих на відновлення та оздоровлення 
водних ресурсів на засадах сталого розвитку; 
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Продовження додатку Л 

 

- надання своєчасних та якісних послуг на ринкових 
засадах з широким залученням організацій 
водокористувачів та третіх сторін до управління 
майновими комплексами інфраструктури водного 
господарства на засадах державно-приватного 
партнерства; 

-  реалізації цільових інвестиційних та 
інфраструктурних проектів; 

-  визначення потенційних джерел фінансування для 
реалізації інвестиційних проектів та здійснення заходів з 
модернізації меліоративних систем; 

- створення інформаційних систем у сфері водного 
господарства, інформаційних баз даних наукових 
досягнень, результатів досліджень, нових технологій 
меліоративного землеробства, статистичних даних про 
стан ґрунтів, гідроеколого-меліоративний стан територій, 
технічний стан об’єктів інженерної інфраструктури 
меліоративних систем; 

-  забезпечення доступу всіх заінтересованих сторін 
до інформації про якісний та кількісний стан водних 
ресурсів, водних екосистем та іншої інформації 
національного та територіального і об’єктового рівнів; 

- перегляду інформаційних потреб управління 
водними ресурсами на основі реалізації планів управління 
річковими басейнами та оновлення стратегічних засад 
здійснення моніторингу вод та навколишнього природного 
середовища (у частині моніторингу зрошуваних та 
осушуваних земель). 

- забезпечення сталого функціонування 
інформаційно-аналітичної системи управління водними 
ресурсами. 

 

Cкладено за даними [111].
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ДОДАТОК М 

Головні функції державних і профільних інституцій у сфері регулювання розвитку регіональної кооперації плодово-
ягідної продукції 

Мета Головні завдання та функції 
Всеукраїнська громадська організація «Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України» (ВГО «Союз 

учасників СОК України») [218]. Дата створення - грудень 2008 р. 
Метою Союзу є сприяння 
розвитку масового 
кооперативного руху в Україні, 
сприяння формуванню 
розгалуженої системи СОК, 
задоволення та захист спільних 
інтересів своїх членів. 
 
Принципи діяльності Союзу: 

 1. Законності та гласності, 
самоврядування, 
рівноправності всіх членів; 

 2. Добровільного вступу та 
вільного виходу з Союзу; 

 3. Виборності керівних органів 
і їх звітності перед членами 
Союзу. 
 
 
 
 
 
 

Основні завдання: 
1. Сприяння залученню фермерів, селян, інших товаровиробників аграрного сектору до розвитку масового 
кооперативного руху та діяльності Союзу. 
2. Сприяння забезпеченню ефективного використання своїми членами свого виробничого, фінансового, 
фахового та кадрового потенціалу. 
3. Сприяння просвітницькій та пропагандистській роботі серед населення щодо переваг, які надає 
об’єднання в обслуговуючі кооперативи. 
4. Сприяння захисту інтересів селян через сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію. Подолання 
бідності в сільській місцевості, забезпечення продовольчої стабільності в країні. 
5. Сприяння відстоюванню інтересів розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні 
перед Верховною Радою України, Президентом України, Урядом України та місцевими органами влади. 
6. Сприяння розширення доступу виробників сільськогосподарської продукції до науки, новітніх 
технологій, нетрадиційних джерел енергії, використання можливостей України як члена СОТ, підготовка 
сільського населення до вступу України в Європейський Союз. 
7. Сприяння розбудові соціальної інфраструктури українського села, розвитку та підвищенню ефективності 
особистих селянських господарств, зростання доходів та рівня життя селян. 
 
З метою виконання мети й завдань Союз в установленому порядку : 
1. Сприяє виділенню для потреб СОК, фермерських та особистих селянських господарств фінансової та 
матеріально-технічної допомоги та державної підтримки. 
2. Сприяє впровадженню науково-технічного прогресу в кооперативах. 
3. Організує вивчення членами Союзу ефективних методів ведення сільського господарства, допомагає в їх 
професійній підготовці. 

235 



 236 

Продовження додатку М 
Громадська спілка «Аграрний союз України» [219]. Дата створення – вересень 2015 року. 

Мета: сприяння СГП у 
нарощуванні обсягів 
виробництва, поліпшення 
якості, реалізації продукції, 
підвищення ефективності 
господарювання, а також 
задоволення суспільних 
соціальних, культурних, 
економічних інтересів 
сільського населення. 
Мета АЦ АСУ: 
Аналітична підтримка поточної 
діяльності Союзу з виконання 
статутних завдань. 

Основні завдання: 
1. Участь у створенні умов для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, побутових та 
інших інтересів членів Спілки та інших осіб. 
2. Координація зусиль та конструктивна взаємодія з органами державної влади та місцевого 
самоврядування. 
3. Участь у створенні нових методів, прийомів та форм самоорганізації учасників Спілки. 
4. Участь і підготовці та внесенні на розгляд відповідним органам державної влади програм і проектів у 
сфері реформування сільського господарства і АПК. 
5. Стимулювання розвитку та організація наукових і проектних досліджень, методична та консультаційна 
підтримка нових напрямків розвитку аграрного сектору. 
6. Участь у співпраці з міжнародними організаціями та благодійними фондами для реалізації проектів у 
сфері сільського господарства та АПК. 
7. Сприяння розвитку співпраці між представниками українських та іноземних неурядових організацій, 
органів державної влади України, інші завдання. 
Аналітичний центр Аграрного Союзу України (АЦ АСУ): 
1. Розвиток кооперації. 
2. Органічне виробництво. 

Українська аграрна конфедерація (УАК) [220]. Дата створення –грудень 2002року. 
Мета УАК: захист прав і 
свобод, задоволення 
суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, 
культурних, екологічних та 
інших інтересів в аграрній 
сфері у формах та видах 
шляхом провадження статутної 
діяльності згідно цього Статуті 
та законодавства України. 
Місія УАК - об’єднати 
професійні організації 
агропромислового комплексу, 
виробників, переробників та 
сервісні служби аграрного  

Основні завдання УАК: 
1. Представництво та захист законних прав та інтересів членів УАК в органах державної влади, 
громадських організаціях, судах 
2. Сприяння підвищенню ефективності державної політики в агропромисловій сфері. 
3. Сприяння вдосконаленню законодавчої і нормативної бази в агропромисловій сфері, вивченню та 
узагальненню міжнародного досвіду, адаптації законодавства України до міжнародних норм і стандартів. 
4. Сприяння у виробленні та реалізації політики в агропромисловій сфері в інтересах зміцнення 
національної економіки, розвитку міжнародної економічної співпраці, підвищення добробуту громадян 
України та задоволення і захист законних інтересів своїх членів шляхом провадження статутної діяльності. 
5. Сприяння розробці та впровадженню стандартів якості в агропромисловій сфері України, відповідно до 
визнаних міжнародних норм. 
6. Участь у підготовці та внесенні на розгляд відповідним державним органам концептуальних і практичних 
програм та проектів у сфері реформування АПК України. 
7. Вивчення та пропаганда вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері агропромислової політики; 
виконання експертних досліджень для членів УАК. 236 
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сектору заради створення умов 
ефективної діяльності 
учасників аграрного ринку 
України. 

8. Співпраця з міжнародними організаціями та благодійними фондами для реалізації програм та проектів у 
сфері АПК. 
9. Сприяння розвитку взаємодовіри і ділового партнерства у відносинах між членами УАК, органами 
державної влади, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями. 

Громадська спілка «Всеукраїнська Аграрна Рада» (ВАР) [221]. 
Ціль роботи ГС «ВАР»: 
забезпечити сталий розвиток 
аграрного сектору України. 

Місія ВАР: Україна – лідер з 
виробництва та забезпечення 
якісними харчовими 
продуктами в світі. 

Наша мета: представництво та 
захист інтересів членів спілки, 
підвищення рівня ведення 
сільського господарства країни 
до рівня розвитку агарного 
комплексу провідних 
європейських країн. Сьогодні 
ГС «ВАР» є одним із ініціаторів 
активного об’єднання 
сільськогосподарських 
виробників. Наразі ГС «ВАР» 
здійснює законодавчу 
підтримку АПК, лобіює 
інтереси аграріїв, інформує про 
зміни в законодавстві, політиці 
та на ринку, проводить зустрічі 
зацікавлених сторін по усій 
території Україні. 

 

Завдання ВАР: 
1. Залучення інвестицій та дешевих банківських кредитів в сільське господарство. 
2. Забезпечення внутрішнього ринку продовольством та сільськогосподарською сировиною вітчизняних 
товаровиробників. 
3. Задоволення поточних потреб і формування достатніх стратегічних запасів продовольства в державі. 
4. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва на 
внутрішньому та зовнішніх ринках. 
5. Впровадження у розвиток сільського господарства в Україні науково-технічних досягнень. 
6. Об’єднання сільгосптоваровиробників з метою досягнення ними світових стандартів якості 
сільськогосподарської продукції, вивчення та впровадження кращих світових сільськогосподарських 
практик. 
7. Встановлення відкритих некомерційних довгострокових партнерських стосунків між 
сільськогосподарськими товаровиробниками. 
8. Здійснення альтернативних оцінок по проектах щодо механізмів функціонування аграрного ринку в 
Україні, надання рекомендацій Членам Спілки відносно дій, що направлені на поліпшення структури ринку 
та сприяють чесній конкуренції. 
9. Привернення уваги постачальників сільськогосподарських технологій, фінансових інституцій для 
розвитку сільського господарства України. 
10. Встановлення і розвиток зв’язків з аграрними асоціаціями інших країн, участь у роботі міжнародних 
організацій. 
11. Участь у розробленні проектів загальнодержавних програм щодо розвитку та підвищенню ефективності 
агропромислового комплексу, проектів та програм місцевого і регіонального розвитку. 
12. Створення механізму поєднання інтересів держави та агропромислового комплексу, підвищення ролі 
товаровиробників у формуванні державної політики. 
Функції: 
• Захист інтересів сільгоспвиробників на законодавчому рівні 
• Юридична підтримка 
• Інформаційна підтримка 
• Аналітичний центр 
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 • Зернова кооперація 

• Молочна кооперація 
Громадська організація «Інститут Сільського Розвитку» (ІСР) [222]. Дата створення - березень 2003 року. 

Мета: сприяння розробці 
ефективної державної політики, 
стратегій та програм, 
спрямованих на розв'язання 
соціально-економічних 
проблем сільської місцевості та 
розбудову громадянського 
суспільства в Україні. 

Основні завдання: 
1. Диверсифікація сільської економіки, розвиток альтернативних сфер діяльності. 
2. Розширення сфери зайнятості сільських жителів. 
3. Розширення доступу сільського населення до соціальних послуг. 
4. Сприяння розбудові системи управління сільськими територіями. 
5. Раціональне залучення в господарський обіг і підвищення ефективності використання природних, 
рекреаційних і матеріальних ресурсів. 
6. Охорона навколишнього середовища. 
7. Розвиток ринкової інфраструктури й покращення доступу дрібних і середніх товаровиробників до ринків 
збуту сільгосппродукції. 
8. Зміцнення фінансової бази сільських територій. 
9. Зміцнення й розвиток громади та сільського самоврядування. 
10. Забезпечення всеохоплюючого доступу селян до інформації та ресурсів розвитку. 
Ключові напрями діяльності:  
1. Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та перспективи євроінтеграції: переваги та 
ризики для сільськогосподарських виробників, агропродовольчих ринків і сільського населення. 
2. Економічна ефективність особистих селянських господарств та їх роль у структурі 
сільськогосподарського виробництва. 
3. Розвиток сільськогосподарського дорадництва, земельних відносин та формування ринку землі.  
4. Розвиток підприємництва на селі (у т.ч., сільськогосподарські кооперативи, кредитні спілки, туризм 
сільський зелений, тощо) та регуляторна політика. 
5. Реформування та розвиток соціальної сфери в сільській місцевості, – соціальні стандарти, соціальний 
захист та соціальні послуги.  
6. Правові аспекти розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації й третейського судочинства в 
сільській місцевості. 

Асоціація «Ягідництво України» [223]. Дата створення – 2016 року. 
Мета: об’єднання всіх гравців 
ринку, членами якої є виключно 
юридичні особи – виробники та 
переробники плодово-ягідної 
продукції, виробники  

Основні цілі: 
- просування та диверсифікація експорту української ягоди та фруктів і продуктів їх переробки; 
- лобіювання законодавства в сфері садівництва та взаємодія з державними органами та галузевими 
відомствами; 
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посадкового матеріалу , 
кооперативи, громадські 
організації, освітні заклади та 
інші гравці плодово-ягідного 
ринку. 

- задоволення внутрішнього попиту на ягоди, фрукти та продукти їх переробки, а також стимулювання 
споживання плодово-ягідної продукції в Україні; 
- імпортозаміщення та стимуляція споживання плодово-ягідної продукції в Україні. 
- підготовка кваліфікованих кадрів для розвитку галузі; 
- інформаційно-аналітична підтримка та розвиток інфраструктури галузі; 
- проведення міжнародних та національних конференцій, тренінгів і конгресів, спрямованих на обговорення 
головних проблем галузі та шляхи їх вирішення, ознайомлення гравців ринку з інноваційними ріщеннями та 
технологіями, дискусіями щодо стратегій та векторів подальшого розвитку ринку, вивчення досвіду 
українських та закордонних компаній; 
- інформаційно-аналітична підтримка галузі. 

Асоціація «Укрсадпром» [224]. Дата створення – 2016 рік. 
Мета: Асоціація створена з 
метою підтримки та розвитку 
спільних ідейних, соціальних та 
інших закон них інтересів 
членів(учасників) Асоціації, 
пов’язаних з їх діяльністю в 
галузі садівництва, ягідництва 
та переробки плодово-ягідної 
сировини без права втручання в 
їх виробничу й комерційну 
діяльність, прийняття 
управлінських рішень та без 
мети одержання прибутку. 

Асоціація здійснює представництво інтересів своїх учасників та членів(учасників) в органах державної 
влади та управління, міжнародних організаціях тощо. 
Основними принципами діяльності Асоціації:  
• законність; 
• гласність та публічність; 
• добровільність вступу/виходу з членства в Асоціації; 
• виключення будь-яких дій, які можуть обмежувати конкуренцію між членами (учасниками) Асоціації та 
іншими учасниками ринку;  
• рівноправність та господарська самостійність членів (учасників) Асоціації;  
• взаємодопомога членів (учасників)Асоціації у вирішенні спільних технічних, економічних, 
організаційних, правових та інших проблем без втручання в їх виробничу та комерційну діяльність 
Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а саме: 
• Роз'яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засо-
бах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-
консультантів; 
• Розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, 
впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;  
•Формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про 
роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;  
•Організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного 
розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації; 
• Надання лише методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи 
підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації.  
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 • Збирання даних про виробництво та виробничі потужності учасників ринку садівництва та ягідництва; 

проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності учасників Асоціації, з метою пошуку 
оптимальних шляхів їх вирішення; інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин 
співробітництва з органами влади та іншими організаціями; технічну інформацію та освіту учасників 
Асоціації, поширення якої передбачено Статутом Асоціації. 
• Сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки. 

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» [225]. Дата створення – 2007 року. 
 Мета і завдання Асоціації: 

1. Координація господарської діяльності Членів без права втручання в їх виробничу й комерційну 
діяльність, прийняття управлінських рішень.  
2. Формування сприятливої нормативно-правової бази для функціонування підприємств аграрного сектору, 
харчової промисловості, сфери ресурсних поставок агропромислового комплексу, фінансових та страхових 
установ, що забезпечують обслуговування таких підприємств. 
3. Сприяння розвитку виробництва і збуту сільськогосподарської та харчової продукції вітчизняними 
виробниками. 
4. Представлення та захист законних прав та інтересів Членів, сприяння у розширенні можливостей їх 
виробничого та соціального розвитку. 
5. Створення належної платформи для обміну інформацією, управлінськими та маркетинговими навичками; 
6. Сприяння Членам та іншим особам в питаннях удосконалення технологій виробництва та переробки 
сільськогосподарської продукції;  
7. Підвищення рівня знань, удосконалення практичних навичок Членів та керівників юридичних осіб у 
сфері аграрного бізнесу; 
8. Подальший розвиток зовнішньоекономічних зв’язків, налагодження контактів із потенційними 
закордонними партнерами; 
9. Інформаційна підтримка Членів, а саме збирання серед Членів Асоціації даних про: 
- виробництво та виробничі потужності; 
- проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності Членів, з метою пошуку оптимальних шляхів їх 
вирішення; 
- iнформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин співробітництва з органами влади та 
іншими організаціями; 
- технічну інформацію стосовно розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про 
ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології; 
- інформацію про освіту Членів, а саме формування системи професійної підготовки Членів, регулярного 
публікування інформації про роботу Асоціації та її Членів, про галузеві проблеми, іноземний досвід. При  
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 цьому зібрана інформація поширюється в узагальненому вигляді не раніше місяця після її збирання та не 

може використовуватися проти Членів Асоціації, конкурентів або споживачів та містити дані щодо істотних 
умов здійснення господарської діяльності, цін, комерційних стратегій ведення господарської діяльності, 
обмін якими може сприяти координації конкурентної поведінки та можливості передбачити поведінку 
інших Членів Асоціації, конкурентів та споживачів. 

Всеукраїнська громадська організація «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» (НАСДСУ) [226]. 
Дата створення – березень 2003 року. 

Мета сприяння покращенню 
добробуту населення та розвитку 
сільської місцевості через 
підвищення рівня знань і 
вдосконалення практичних 
навичок сільського населення та 
сільськогосподарських 
товаровиробників, задоволення та 
захист соціальних, економічних, 
фахових та інших спільних 
інтересів членів Асоціації 

Основні завдання: 
1. Сприяння провадженню освітньої діяльності для сільського населення та сільськогосподарських 
товаровиробників, членів Асоціації та інших осіб з питань менеджменту, права, екології, застосування 
сучасних технологій та з інших питань, що пов’язані із сільськогосподарською дорадчою діяльністю. 
2. Сприяння поширенню та впровадженню сучасних досягнень науки, техніки та технологій, де монстра-
ційні покази форм і методів роботи сільського населення сільськогосподарських товаровиробників. 
3. Координація діяльності суб’єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, членів Асоціації, 
методичного забезпечення та розробка і впровадження правил їх поведінки. 
4. Сприяння професійній підготовці дорадників та експертів дорадників шляхом організації навчання за 
програмами базової підготовки та підвищення їх кваліфікації. 
5. Представництво та захист законних прав та інтересів членів Асоціації у центральних та місцевих органах 
державної влади у встановленому законодавством порядку. 
6. Сприяння розвитку зовнішніх зв’язків членів Асоціації з міжнародними організаціями та партнерами, які 
займаються дорадництвом.  
7. Сприяння прибутковій діяльності сільськогосподарських підприємств та підвищенню рівня життя 
сільського населення через активне навчання, запровадження сучасних досягнень науки, техніки і 
технологій, інформаційне забезпечення. 
8. Сприяння популяризації дорадництва та поширення інформації про освітні програми та проекти; 
створення умов для доступу членів Асоціації до мережі інформаційного забезпечення та бази даних. 

Громадська організація «Асоціація фермерів та приватних землевласників України» [227]. 
Метою Асоціації є сприяння 
розвитку масового 
фермерського руху на Україні 
та консолідація зусиль своїх 
фіксованих членів, а також 
прогресивних верств населення 
України для сприяння  

Асоціація визначає наступні напрями діяльності: 
- внесення пропозиції до органів влади з питань земельної реформи, по можливості приймає участь у 

розробці проектів нових законів, підзаконних актів, проектів доповнень та змін до чинних нормативних 
документів; 

- сприяння проведенню аграрної реформи в Україні; 
- - сприяння організації фермерських господарств, діяльність яких базується на приватній власності на 

землю, засоби виробництва, вироблену продукцію та доход і на вільному кооперуванні товаровиробників  
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створенню і розвитку 
альтернативного державному, 
конкуренттоспроможного, 
високотоварного 
господарського укладу в 
аграрному секторі економіки 
України, заснованого на 
приватній власності на землю, 
засоби виробництва, вироблену 
продукцію та доходи. Захист 
законних соціальних, 
економічних та інших інтересів 
своїх членів. 

між собою та підприємствами промисловості і торгівлі; 
- сприяння освоєнню і відбудові покинутих сіл, господарському використанню родючих земель, які не 
використовуються або використовуються незадовільно. 
З метою виконання статутних завдань і цілей Асоціація в установленому порядку: 
- може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення 

госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи та заснування підприємств в 
установленому законодавством порядку затверджує статутні положення комерційних та інших структур, 
створених при АФЗУ та здійснює контроль за їх діяльністю; 

- сприяє виділенню для потреб фермерських і особистих підсобних господарств лімітів і фондів, організації 
фінансово-кредитної допомоги; 

- надає фіксованим членам Асоціації необхідну допомогу в розведенні кращих сортів рослин і порід тварин; 
- допомагає в організації матеріально-технічного забезпечення фермерських господарств, утворенні 

агросервісних, виробничих, збутових та інших кооперативів та асоціацій; 
- налагоджує зв’язки між відокремленими підрозділами Асоціації, сприяє забезпеченню їх інформацією про 

стан ринків збуту сільськогосподарської продукції, засобів виробництва, інших товарів і послуг; 
- сприяє впровадженню науково-технічного прогресу у фермерських господарствах; 
організує вивчення фіксованими членами Асоціації ефективних методів ведення сільського господарства, 
допомагає в їх професійній підготовці. 

ГС «Агропродовольча рада» [228], дата створення – 2019 рік. 
Мета: захист інтересів аграрного 
комплексу на регіональному, 
національному та міжнародному 
рівнях. 

Основні завдання асоціації: 
-  представляти інтереси тих, хто не тільки вирощує продукцію, а й займається її переробкою та 

реалізацією; 
- аналіз і розробка нормативно-правової бази, галузевих стратегій і програм; 
-  популяризація та впровадження інновацій; 
-  сприяння розвитку внутрішнього та міжнародного партнерства. 

Спілка виробників сертифікованих органічних продуктів «Органічна Україна» [229], дата створення – 23.08.2013 року. 
Мета: здійснення діяльності, 
спрямованої на задоволення і 
захист законних прав та 
інтересів членів Спілки, 
шляхом популяризації та 
розвитку органічного 
виробництва в Україні. 
Нарощування попиту на  

Місія: формувати і розвивати органічний ринок України і світу. 
Цілі:  
- сприяння у реалізації державних програм, спрямованих на популяризацію органічного виробництва; 
-  нарощування попиту серед населення до органічної продукції; 
-  підвищення ефективності аграрного сектору з одночасним розвитком сучасних світових та вітчизняних 

безпечних для природи та людини, підприємств та технологій; 
-  підвищення стандартів якості органічної продукції українського виробництва до вимог міжнародних 

стандартів якості; 
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 органічну продукцію та 
підвищення стандартів якості 
органічної продукції до 
міжнародних вимог. 

-  сприяння розвитку органічного руху в Україні; 
-  стабільного забезпечення населення якісною та безпечною вітчизняною сільськогосподарською 

продукцією та промисловості сільськогосподарською сировиною; 
-  нарощування обсягів на світовому ринку органічної продукції українського виробництва; 
-  сприяння державі та безпосередня участь у контролі діяльності операторів за якістю виробництва  
органічної продукції та за застосування добрив, кормів, інгредієнтів. 

Українська плодоовочева асоціація (УПОА [230], дата створення 17.04.2018 року. 
Мета: відкриття нових ринків у 
всьому світі та підвищення 
якості та 
конкурентоспроможності 
української продукції. 

Основні завдання асоціації: 
- створення конкурентної плодоовочевої галузі, яка буде постійно нарощувати ефективність, якість, експорт 

та обсяги виробництва; 
-  створення прозорого кооперативного законодавства, що дозволить професійним виробникам 

кооперуватись; 
- підтримка експорту овочів та фруктів; 
-  накопичення та розповсюдження знань та передового досвіду;  
- залучення інвестицій в галузь;  
- ефективніша співпраця торгівлі та фермера. 

Узагальнено автором на основі [218-230]. 
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  ДОДАТОК Н 

Інституційне забезпечення розвитку експорту української переробної продукції 

з доданою вартістю 

№ Інституційне 
забезпечення Характеристика 

1. 

Указ Президента 
України від 12 січня 
2015 року №5/2015 
«Про Стратегію 

сталого 
розвитку «Україна 

2020». 

Указ визначає цілі та індикатори реалізації Стратегії сталого розвитку 
«Україна 2020», а також напрямки та пріоритети державного розвитку. 
Так, розділ 3 Стратегії «Дорожня карта та головні пріоритети реалізації 
Стратегії» зазначає, серед інших пріоритетів, розвиток українського 
експорту, реформу сільського господарства («Вектор розвитку») та 
реформу системи харчової безпеки та якості («Вектор відповідальності»), 
а також передбачає програми з популяризації України у світі, захисту 
інтересів держави у глобальному інформаційному просторі та створення 
бренду «Україна» («Вектор гідності») [231]. 

2. 

Постанова КМУ від 
14 квітня 2016 року 

№294 «Про 
затвердження 

Програми діяльності 
КМУ» та Постанові 

ВРУ від 14 квітня 
2016 року №1099–

VIII «Про Програму 
діяльності КМУ». 

У розділі IX Програми діяльності «Регуляторна політика, розвиток 
підприємництва та забезпечення конкуренції» Уряд визначає сприяння 
експорту як один з ключових пріоритетів, підкреслює його значущість та 
передбачає виконання наступних задач:  

- полегшення доступу до експортних ринків для українських товарів з 
високою доданою вартістю: розробка та затвердження програм сприяння 
експорту, надання страхових послуг та пільгових позик;  

- гармонізацію систем технічного регулювання з вимогами ЄС;  
- освоєння нових та розширення наявних ринків для українських товарів, 

ефективну державну торгівельну політику. 
У розділі XI «Реформа аграрного сектора» зазначено наступні 

пріоритети:  
- залучення інвестицій для розвитку аграрного сектора України, 

застосування різних форм державної підтримки;  
- запровадження державних програм підтримки фермерських 

господарств: спрощення податкової системи, пільгові позики, створення 
умов для використання державної інфраструктури та просування експорту 
сільськогосподарської продукції. 

Розділ XIII «Інфраструктура та транспорт» передбачає, зокрема, 
наступне:  

- посилення ефективності системи залізничного сполучення та якості 
послуг завдяки створенню конкурентного ринку вантажоперевізників;  

- забезпечення доступу компаній до залізничної інфраструктури, яка 
залишається у державній власності; 

- ефективне використання портової інфраструктури, залучення 
інвестицій для розвитку спеціальних об’єктів з метою забезпечення їх 
конкурентоспроможності та збільшення обсягів транзитних перевезень, 
розвиток річкового транспорту; 

- розвиток мережі міжнародних транспортних коридорів та пріоритетних 
транспортних зв’язків [232. 233]. 

3. 

Розпорядження 
КМУ від 17 жовтня 
2013 року №806–р 

«Про схвалення 
Стратегії розвитку 
аграрного сектору 
економіки на період 

до 2020 року». 

Стратегія розвитку визначає щорічне зростання обсягу аграрного 
експорту на 3–4% як одну з ключових цілей для розвитку сільського 
господарства. Досягненню цієї мети краще сприятимуть наступні 
пріоритетні кроки: 

• Збільшення внутрішнього сільськогосподарського виробництва для 
розкриття його експортного потенціалу (за умови дотримання норм 
безпечності харчових продуктів); 

• Забезпечення конкурентоспроможності української сільськогоспо-
дарської продукції через стимулювання технологічного переозброєння та 
модернізації підприємств з обробки сільгосппродукції, зокрема, шляхом 
надання необхідного обладнання кооперативам; 
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• Сприяння розвитку галузевих асоціацій та спілок сільськогоспо-
дарських кооперативів і підвищення рівня їх відповідальності за 
формування та дотримання галузевих стосунків та за забезпечення якості 
та безпечності продукції їх учасників, зокрема, через створення 
регіональних торгових марок; 

• Створення системи координації економічних інтересів в рамках 
виробничих процесів, обробки та збуту; 

• Підтримка у запровадженні системи для спільного виводу української 
сільськогосподарської продукції на цільові міжнародні ринки; 

• Створення умов для глибокої переробки експортної продукції; 
• Створення ефективної інфраструктури ринку сільськогосподарської 

продукції та забезпечення кращого доступу виробників до налагоджених 
каналів продажу (зокрема, до мережі складів та елеваторів), а також 
розширення можливостей доступу індивідуальних фермерських 
господарств та середніх за розмірами фермерських господарств до 
врегульованого ринку сільськогосподарської продукції [234]. 

4. 

Розпорядження 
КМУ від 30 грудня 
2015 року №1437–р 

«Про схвалення 
Концепції Державної 

цільової програми 
розвитку аграрного 
сектору економіки 
на період до 2022 

року». 

Згідно з даним документом, посилення присутності України на 
світовому ринку сільськогосподарської продукції та харчових продуктів 
повинно бути одним з пріоритетів розробки та реалізації Державної 
політики розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року 
[235]. 

5. 

Розпорядження 
КМУ від 19 липня 
2017 року №489–р 

«Про 
затвердження Плану 

заходів з реалізації 
Концепції розвитку 

сільських 
територій». 

Цей План заходів безпосередньо передбачає диверсифікацію та розвиток 
економіки сільських територій через створення належних фінансових та 
економічних умов для підвищення економічної стабільності та 
конкурентоспроможності аграрного сектору, забезпечення вирощування 
сільськогосподарських культур та розвитку тваринництва, збільшення 
експорту сільськогосподарської продукції та стимулювання інноваційного 
розвитку аграрного сектору. Такі кроки повинні також забезпечити 
підвищення якості продукції та прискорити запровадження стандартів 
відповідно до вимог СОТ та ЄС [236]. 

6. 

Розпорядження 
КМУ від 30 травня 
2018 року №430–р 

«Про схвалення 
Національної 
транспортної 

стратегії України на 
період до 2030 року». 

Транспортна стратегія України визначає концептуальні принципи 
формування та реалізації державної політики, спрямованої на 
забезпечення стабільного та ефективного функціонування транспортної 
галузі в цілому. Окрім цього, вона передбачає створення умов для 
соціального та економічного розвитку країни та підвищення 
конкурентоспроможності країни на міжнародних ринках. 

Оскільки експорт продукції харчової та переробної промисловості 
залежить від способів та засобів її транспортування від виробника або 
місця зберігання до кінцевого споживача або контрагента, Стратегія 
пов’язана зі стратегічними документами, які визначають довгострокові 
плани розвитку транспортної галузі у цілому та у контексті її окремих 
секторів. Вона також враховує відповідні дані про транспортну галузь та 
оцінки її стану. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 
(Міністерство) визначає, в тому числі, рамкові політичні умови розвитку 
аграрного сектору, сектору харчової та переробної промисловості. 
Відповідно, головним предметом політики Міністерства є, зокрема, 
управління питаннями безпечності харчових продуктів та захисту рослин. 
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Дана Стратегія враховує вимоги чинного законодавства України, яке 
регулює різні аспекти експорту сільськогосподарської продукції, визначає 
відповідні процедури та механізми стосовно певних типів продукції, 
методи фінансової підтримки та пріоритети державної підтримки та/або 
пропонує зміни до законодавства, необхідні для реалізації положень 
Стратегії [237]. 

Узагальнено автором з використанням джерел [231-237]. 
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Основні складові Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, 
харчової та переробної промисловочті України до 2026 року 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Складено на основі [167]. 

 

СТРАТЕГІЯ 
розвитку експорту 

продукції 
сільського 

господарства, 
харчової та 
переробної 

промисловості 
України на період 

до 2026 року 

Мета Стратегії - 
визначення довго-

строкової державної 
політики, спрямо-

ваної на забезпечен-
ня стабільного 

нарощування обсягів 
експорту продукції 

(товарів, послуг, 
технологій)/ 

Цілі Стратегії: 
 підвищення 

конкурентоспроможності 
продукції та розширення 
товарної номенклатури 
експорту; 
 диверсифікація ринків 

збуту, підтримка і розвиток 
існуючих ринків; 
 просування українського 

бренду та інформаційно-
аналітичне забезпечення 
експорту продукції сільського 
господарства, харчової та 
переробної промисловості. 
 

 

 
Основні напрями реалізації Стратегії: 

 
 впровадження інструментів оцінки експортного потенціалу за основними видами продукції 

сільського господарства, харчової та переробної промисловості;  
 посилення взаємодії Мінагрополітики з галузевими асоціаціями щодо розвитку торговельних 

відносин України у зазначеній галузі;  
 впровадження політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, 

вимог щодо виробництва та схем якості відповідно до Угоди про асоціацію;  
 удосконалення санітарних і фітосанітарних заходів у сфері безпечності продукції;  
 стимулювання використання інноваційних підходів і технологічних рішень під час 

виробництва продукції харчової та переробної промисловості;  
 гармонізація національного законодавства з європейськими вимогами щодо походження 

водних біоресурсів;  
 забезпечення підтримки вітчизняних експортерів сільськогосподарської продукції та продук-

ції харчової та переробної промисловості з урахуванням міжнародних зобов'язань України у СОТ; 
 посилення інституційної спроможності представлення та захисту інтересів вітчизняних 

виробників та експортерів на світовому ринку з урахуванням передового досвіду; ініціювання 
торговельних місій, переговорів щодо поліпшення умов доступу на ринки країн і регіонів;  

 забезпечення інформаційної підтримки сільськогосподарських товаровиробників і 
переробників шляхом надання доступу до оперативної інформації про попит на зовнішньому ринку, 
умови та процедури доступу до нього, зокрема нормативно-правове регулювання, митні процедури, 
стандарти та технічні регламенти;  

 підвищення рівня обізнаності виробників щодо ринкових тенденцій, споживчих уподобань, 
технологій виробництва, вирощування, зберігання, переробки, транспортування харчових продуктів, 
невластивих для українського ринку, але популярних та дефіцитних на ринку інших країн. 
 

Очікувані результати 
 зростання обсягу виробництва та збільшення експорту продукції сільського господарства, 

харчової та переробної галузі; 
 розширення номенклатури та зміну структури експорту в напрямі збільшення частки продукції 

з високою доданою вартістю (зміна співвідношення між сировиною, продуктами первинної переробки 
та готовою продукцією в загальному обсязі експортованої продукції сільського господарства, харчової 
та переробної продукції); 

 географічна диверсифікація напрямів експорту (відкриття нових ринків) та розширення 
експортних можливостей для малих і середніх підприємств. 
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Характеристика основних положень експортної стратегії України 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Складено на основі [94]. 

ЕКСПОРТНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ 
(«дорожня карта» стратегічного розвитку торгівлі)  

на 2017-2021 роки 

Мета Стратегії – перехід України до експорту наукомісткої інноваційної продукції для 
сталого розвитку та успішного виходу на світові ринки. 

 

Ц
іл

і р
оз

ви
тк

у 

 створення сприятливих умов, що стимулюють торгівлю та інновації 
для диверсифікації експорту; 

 
 розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, здатних підвищити 

конкурентоспроможність підприємств, зокрема малих та середніх; 
 

 удосконалення навичок і компетенцій підприємств, зокрема малих та 
середніх (підприємництва), необхідних для участі в міжнародній торгівлі. 

 

С
пр

ия
нн

я 
 

Третій кластер має перспективи сприяти переробці в Україні сировини 
у продукцію з високою доданою вартістю. Цей кластер залежить від 
розвитку агропромислового комплексу. Він включає в себе елементи 
інновацій першого кластеру і доповнює другий кластер, сприяючи 
поліпшенню іміджу країни за кордоном. Харчова і переробна 
промисловість та пов’язані з нею галузі можуть дати позитивні результати 
від їх підтримки у короткостроковій перспективі. 
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З метою надання допомоги українським експортерам у виході на 
іноземні ринки утворено Офіс з просування експорту при 
Мінекономрозвитку. Основними завданнями Офісу є підтримка 
українського бізнесу на зовнішніх ринках шляхом розвитку експортних 
компетенцій, промоції українських товарів та послуг за кордоном, 
допомоги в налагодженні співробітництва і партнерства між українським 
та іноземним бізнесом. 

 
Згідно з постановою КМУ від 4 липня 2017 р. № 455 утворено Раду з 

міжнародної торгівлі, яка сприятиме формуванню зовнішньоторговельної 
політики та координації дій міністерств, центральних органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, з 
метою підтримки зростання експорту, активізації роботи з торговими 
партнерами та спрощення процедур міжнародної торгівлі. Передбачається, що 
Рада з міжнародної торгівлі здійснюватиме координацію впровадження 
“дорожньої карти”. 

 

Очікувані 
результати 

Зростання експорту товарів та послуг на 10 % щорічно.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455-2017-%D0%BF


Т О В А Р И С Т В О З О БМ ЕЖ ЕН О Ю В ІД П О В ІджоД А 
Л Ь Н ІС Т Ю « Р Є С Е Н С »

65029, м. Одеса, вул. Князівська, буд.38, 
ЄДРПОУ 35768683

№ 7 від “1 Г’квітня 2018 р.

А К Т
про впровадження результатів дисертаційної роботи 

здобувачки відділу ринкових механізмів і структур Інституту проблем 
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Лозової Тетяни Петрівни
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

у практичну діяльність ТОВ «Рєсенс»

Даний акт складений в тому, що методичні положення щодо оцінки 
ефективності логістичних ланцюгів аграрних ринків, розроблені за 
результатами дисертаційного дослідження, зокрема, методичні підходи до 
оцінки обсягів і динаміки доданої вартості у ланках ринкового 
логістичного ланцюга, аналізу сукупних логістичних витрат суб’єктів 
господарювання, визначення рівня еластичності й стійкості логістичного 
ланцюга, оцінки потенціалу розвитку ринкового ланцюга, зокрема, шляхом 
логістичної інтеграції, використані ТОВ «Рєсенс» у ході проведення 
розширеного аналізу логістичної діяльності, стратегічного аналізу 
логістичної системи південного регіону та держави в цілому, а також у 
ході розробки механізму управління логістичними витратами для 
підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Заступник директора ТОВ 
начальник фінансово- 
економічного відділу

«Рєсенс».

■шш

В. С. Пахомова
О

ДОДАТОК Р



ТОВ «Колумбус Інтернейшнл»
65114, м. Одеса, пр.-кт Маршала Жукова, 47/4 Код ОКПО 38352574 

р/р №26003204291 в ПАТ «Марфін Банк» МФО 328168
Тел. 777-93-13

№ 16від “02 "травня 201_8 р.

А К Т
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
здобувана відділу ринкових механізмів і структур Інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
Лозової Тетяни Петрівни на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук у практичну діяльність Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Колумбус Інтернейшнл»

Даний акт складений в тому, що розроблені Т. П. Лозовою 
методичні положення щодо оцінки ефективності логістичних ланцюгів 
аграрних ринків, які базуються на багаторівневій системі абсолютних і 
відносних показників, у т.ч. розрахованих із використанням показника 
доданої вартості товарів (послуг), та передбачають загальну оцінку 
тенденцій формування та управління логістичними ланцюгами аграрних 
ринків у державному та регіональному вимірі, розширену оцінку 
показників ефективності ринкових логістичних ланцюгів, аналіз 
логістичних витрат суб’єктів логістичних ланок та розробку 
оптимізаційних заходів щодо підвищення ефективності функціонування 
логістичних ланцюгів ринків сільськогосподарської продукції, використані 
ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» в ході розробки логістичної стратегії, 
аналізу ринкових логістичних ланцюгів різних рівнів, а також в ході 
планування, організації та контролю процесу постачання для підвищення 
логістичної ефективності підприємства в умовах ринку.

О.О. Чаюн
Директор
ТОВ «Колумбус Інтернейшнл»

Продовження додатку Р



-А І ґ -

УКРАІНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦ] 

УПРАВЛІННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65107, тел. 728-35-42, тел./факс 37-67-90, 

^^^^^Еш аШ а^^оІШ ка^одезза^оу^иаЄ Д РП О У ^Ц ^ЗО бІ^^^^

№

На№ від
Директору Інституту 
проблем ринку та економіко- 
екологічних
досліджень НАН України 
академіку НАН України, 
д.е.н., професору 
Буркинському Б.В.

Шановний Борисе Володимировичу!

Відповідно до листа від 22.10.2018 №26/556 управління аграрної політики 
Одеської обласної державної адміністрації розглянуло доповідну записку 
«Шляхи та механізми забезпечення логістичної цілісності національних 
товарних ринків», підготовлену Лисюком В.М. -  д.е.н., проф., зав. відділом; 
Таракановим М.Л. -  к.е.н., с.н.с. відділом; Топаловою І.А. - к.е.н., доц., с.н.с. 
відділом; Лозовою Т.П. -  провідним інженером.

В доповідній записці запропоновано комплекс законодавчих та 
нормативно-правових заходів з використання інтеграційних механізмів в 
системі відтворювальних циклів товароруху. На прикладі молочного ринку та 
ринку плодоовочевої продукції визначено шляхи інституційного забезпечення 
рівноправних умов участі дрібних учасників ринків у відтворювальному 
процесі.

Елементами наукової новизни в доповідній записці є: системне уявлення 
щодо заходів до інституціонального забезпечення пріоритетного розвитку 
молочарських кооперативів багатофункціонального та виробничо-збутового 
типів; визначені правові інструменти щодо вдосконалення механізму державно- 
приватного партнерства та заходи на рівні місцевих органів виконавчої влади 
щодо стимулювання реалізації плодоовочевої продукції дрібних виробників 
через оптові ринки сільськогосподарської продукції; інструменти 
запровадження механізму торгівельного франчайзингу по відношенню до 
використання продовольчими мережами логотипу оптових ринків 
сільськогосподарської продукції.

Управління аграрної політики висловлює вдячність за надіслану 
Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
доповідну записку, положенщЬКАд а АДЕщ щ ^ РАдеопозицій до створення 
кооперативних молочних ферм ^ |^ 1 ||||іені в ході обґрунтування та

І



розробки регіональних програм розвитку стратегічних 
Одеської області, зокрема, ринку молока.

аграрних ринків

І.М.Петрів

Панчишин Іван Васильович 7-283-505

Продовження додатку Р



ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО-ЛТД»
65013, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 253 Код ЄДРПОУ 31427962

Тел. +38(048) 716-14-19
+38 (067) 716 14 19, +38 (099) 716 14 20_________________

“25 '[листопада 2020 р.

А К Т № 8

про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
здобувана відділу ринкових механізмів і структур Інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
Лозової Тетяни Петрівни на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук у практичну діяльність Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Велес-Агро-ЛТД»

Даний акт складений в тому, що обґрунтований у дисертації 
методологічний підхід до формування ефективних логістичних ланцюгів 
аграрного ринку, який базується на синтезі відтворювального, 
регуляторного підходів та концепції сталого розвитку, з акцентом на 
оптимізацію ринкової доданої вартості, а також розроблені методичні 
положення та рекомендації до діагностики ефективності ринкових 
ланцюгів у частині оцінки динаміки й структури логістичних витрат, 
доданої вартості, часових параметрів товароруху, якості логістичного 
обслуговування, використані ТОВ «Велес-Агро ЛТД» в ході діагностики 
ефективності логістичної діяльності, обґрунтування основних напрямів 
підвищення якості логістичного обслуговування споживачів і підвищення 
конкурентоспроможності підприємства за рахунок активізації логістичних 
та інноваційних процесів, ефективного управління логістичною системою 
з урахуванням динамічної зміни характеристики потоків.

Директор
ТОВ «Велес-Агро-ЛТД»

Продовження додатку Р



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

вул. Пастера, 40 м. Одеса 65029 
тел.: (067) 68-69-100 
е-шаіі: ір!.ос1@икг.пе1:

1 липня 2021 р.

АКТ№ 1/01/21-1

про впровадження результатів дисертаційної роботи здобувана відділу 
ринкових механізмів та структур Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України Лозової Тетяни 
Петрівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
у практичну діяльність навчального центру «Інституту 
професійних технологій»

Керівництво навчального центру «Інституту професійних технологій» 
підтверджує впровадження у навчальний процес результатів дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Лозової Тетяни 
Петрівни за темою «Теоретико-методичні основи логістичного розвитку ринку 
плодово-ягідної продукції в Україні» зі спеціальності 08.00.03 - Економіка та 
управління національним господарством.

Розробки та рекомендації, запропоновані автором, впроваджено в навчальний 
процес при викладанні таких дисциплін: «Логістика», «Маркетинг-мікс» та 
«Менеджмент» для слухачів курсів «Логістика» і «Організація та управління 
комерційним підприємством».

Теоретична цінність зазначеного курсу полягає у поглибленні знань майбутніх 
фахівців за інноваційним напрямом логістики товарних ринків.

Практичне значення полягає в удосконаленні методичних положень і 
рекомендацій щодо оцінки функціонування та розвитку логістичних ланцюгів 
агропродовольчого ринку, механізмів регулювання логістичного розвитку плодово- 
ягідного ринку України.

Доповнення змісту дисциплін новими змістовними матеріалами, виявленими у 
процесі дослідження, сприятиме кращому розумінню сутності логістичних процесів 
товарних ринків та методик оцінки їх ефективності.

Апробація результатів дисертаційного дослідження Лозової Т.П. свідчить про 
високий теоретико-методичний рівень та доцільність їх подальшого впровадження в 
теорію та практику професійної підготовки логістів в Україні.

Директор навчального центру 
«Інституту професійних технологій» С.І. Люльченко

Продовження додатку Р



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

Державна ліцензія Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України АЕ № 458585 від 28.07.2014р.

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Україна, 03039, Київ, 
вул. Фрометівська, 2 

тел. (044) 490-95-00, факс 524-95-11

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
Україна, 65003, Одеса, 

вул. Чорноморського козацтва, 19 
тел. (048) 723-23-21,700-83-06 

факс 723-23-21

Вих. № 81 від 09.07.2021р.

АКТ № 81

про впровадження результатів дисертаційної роботи здобувана відділу 
ринкових механізмів та структур Інституту проблем ринку та економіко- 
екологічних досліджень НАН України Лозової Тетяни Петрівни на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у практичну 
діяльність Одеського інституту ПрАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Керівництво Одеського інституту ПрАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» підтверджує впровадження у навчальний процес науково- 
прикладних результатів дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук Лозової Тетяни Петрівни за темою «Теоретико-методичні основи 
логістичного розвитку ринку плодово-ягідної продукції в Україні» зі спеціальності 08.00.03 
- Економіка та управління національним господарством.

Розробки та рекомендації, запропоновані автором, впроваджено в навчальний процес 
при викладання дисципліни «Логістика».

Дисертаційна робота містить нові теоретико-методичні та науково-практичні 
рекомендації, які дозволяють студентам поглибити рівень знань і вмінь стосовно розбудови 
та розвитку ефективних логістичних ланцюгів агропродовольчого ринку України, оцінки 
функціонування та розвитку логістичних ланцюгів ринку плодово-ягідної продукції, 
механізмів стимулювання створення кооперативних ланцюгів на даному ринку.

Директор Одеського інституту 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» О.Ф. Каракасіді

і їЧ ГІ *

Продовження додатку Р
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