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У статті досліджено основні проблеми сучасного етапу функціонування суб’єктів
ринкової інфраструктури. Виявлено основні диспропорції та невикористанні можливості з
метою подальшого обґрунтування стратегічних напря мів розвитку ринкової
інфраструктури.
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In the article the basic problems of the modern phase of the business market infrastructure.
The main disparities and untapped opportunities to further study the strategic directions of
development of market infrastructure.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями . Найбільш важливим елементом
дослідження інфраструктурної складової агропродовольчої сфери є економічна
діагностика стану її ринкової інфраструктури, що являє собою збір, аналіз та
інтерпретацію індикаторів та факторів, які забезпечують сталий розвиток
галузі. Ми вважаємо, що основним завданням такої діагностики повинно стати
виявлення диспропорцій та невикористаних можливостей для подальшого
обґрунтування варіантів стратегії її сталого розвитку.

Аналіз останніх досліджень, в яких започ атковано вирішення
проблем. Важливий внесок у визначення проблем становлення та розвитку
ринкової інфраструктури зробити вітчизняні та зарубіжні вчені: П. Бєлєнький,
В. Бралатан [1], Т. Бронштейн, О. Варченко [2], Б. Данилишин, Г. Калетнік [3],

© І. О. Іртищева, Т. В. Стройко, 2012

www.ukrstat.gov.ua


Економіка природокористування і о хорони довкілля

115

Б. Краснопольский, І. Лукінов [4], Л. Молдован [5], С. Нуралієв [6], Т. Осташко,
Л. Чернюк, І. Чернявский, О. Шпикуляк [ 7], Ю. Юдін.

Метою статті є дослідження систематизації структурних елементів
ринкової інфраструктури для виявлення диспропорцій та обґрунтування
подальших напрямів розвитку ринкової інфраструктури

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів . Ринкова інфраструктура є важливим
елементом агропродовольчої сфери, яка об’єднує в собі інституції, покликані
обслуговувати товаровиробників та споживачів продукції, забезпечуючи
цивілізований процес товарообміну. Традиційно, вона розглядається як
сукупність галузей, видів діяльності, організаційно -правових та економічних
відносин, котра забезпечує функціонування, взаємодію і регулювання елементів
економіки через товарні, фінансові та інформаційні потоки з метою подальшого
зростання виробництва та забезпечення соціально -економічної стабільності в
країні [8, с. 18]. На нашу думку, під ринковою інфраструктурою
агропродовольчої сфери слід розуміти систему інституцій, які формують
взаємовигідні зв'язки між окремими ринками сільськогосподарської та харчової
продукції, продовольчим ринком, а також кінцевими споживачами
агропродовольчої продукції, сприяючи вільному процесу ринкового
товарообміну, його прозорості, стабільності , забезпечують максимізацію
прибутків виробників та мінімізацію витрат її кінцевих споживачів.

Сьогодні вже сформувалися основні складові ринкової інфраструктури
агропродовольчої сфери. По суті , можна говорити про функціонування
декількох взаємопов’язаних ланок, що забезпечують просування продукції.
Учені Інституту розвитку аграрних ринків (ІРАР) вважають, що формування
інфраструктури аграрного ринку здійснюється за умови синхронного розвитку
трьох його складників: маркетингового, фінансово -кредитного й інформаційно-
консультаційного. Залишаючись самостійними і маючи власну функціональну
спрямованість, вони постійно взаємодіють та доповнюють один одного [ 8,
с. 22].

Авторитетний дослідник Л. В. Молдован [5, с. 35] стверджує, що основою
ефективного функціонування аграрного ринку є всебічний розвиток і постійне
вдосконалення його інфраструктурних елементів – системи підприємств,
організацій, закладів виробничої та невиробничої сфери, які мають
обслуговувати рух продукції від виробника до споживача. Зазначена
інфраструктура виконує функції виявлення ринкових цін як цін и реального
попиту й реальної пропозиції.

На нашу думку, ринкову інфраструктуру агропродовольчої сфери
доцільно розділяти на чотири основних блоки (рис. 1): заготівельно-
обслуговуючий, торговельно-посередницький, фінансово-кредитний та
інформаційно-консультативний.

Останні два блоки є межовими за ознаками , їх можна віднести до
інституціональної інфраструктури, але без них об’єкти ринкової
інфраструктури функціонувати не можуть. Це ще раз доводить нашу позицію,
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що розподіл складових елементів інфраструктури за системними
характеристиками є доволі відносним. Окремі структурні елементи, особливо
інституціональної інфраструктури, накладаються на виробничу та ринкову.
Тобто досліджуючи інфраструктуру агропродовольчої сфери ми розглядаємо її
як у цілісному аспекті, так і в розрізі окремих функціональних складових. На
наш погляд, інституціональну та соціальну інфраструктуру можна трактувати
як оболонку для формування необхідних умов функціонування і розвитку
виробничої та ринкової інфраструктури.

Рис. 1. Основні складові ринкової інфраструктури агропродовольчої сфери
(систематизовано автором з використанням  [1])

Окремі елементи інфраструктури створюються державою, інші –
підприємницькими структурами. При цьому держава повинна визначати
основні правові умови функціонування інфраструктури та окремих її елементів,
а ринок – обумовлювати кон’юнктуру необхідних послуг – їхній обсяг, види,
вартість [8, с. 61].

Ринкова інфраструктура агропродовольчої сфери, поза всяким сумнівом,
є одним із визначальних елементів у системі заходів щодо нарощування обсягів
і підвищення ефективності виробництва. В сучасних умовах  її важко уявити без
системи ринкових інституцій, які б забезпечували відповідне насичення,
просування продукції, баланс попиту та пропозиції. Досліджуючи взаємодію
ринкового та державного регулювання ринку аграрної продукції , О. Варченко
зазначає, що економічна теорія і світовий  досвід розвитку ринкового
господарства переконливо доводять, що внаслідок специфічних особливостей
ні сільське господарство, ні продовольчий ринок не є саморегулюючими
системами з огляду на загальну консервативність й інертність сільського
господарства як виробничої системи, а також низької еластичності попиту на
сільськогосподарську продукції і високої – цін на неї. Без втручання ззовні під

Блок фінансово-кредитної інфраструктури Блок інформаційно-консультативної інфраструктури

Блок заготівельно-обслуговуючої
інфраструктури

Блок торгівельно-посередницької інфраструктури

ВИРОБНИЦТВО
ПРОДУКЦІЇ

СПОЖИВАНН
Я ПРОДУКЦІЇ

СФЕРИ

Обслуговуючі кооперативи
Заготівельні організації
Бази для зберігання продукції
Елеватори
Компанії з надання повного комплексу
логістичних послуг

Банківські установи
Кредитні спілки
Страхові компанії

Товарні біржі
Оптові та роздрібні ринки
Агроторгові доми
Збутові кооперативи
Виставки та ярмарки
Аукціони

ТОВАРНІ ПОТОКИ

ГРОШОВІ ПОТОКИ

Ринкова
інфра-

структура

Інституціо-
нальна

інфрастру
ктура Міністерство сільського господарства

і продовольства України
Аграрний фонд України
Служби дорадництва
Центри моніторингу



Економіка природокористування і о хорони довкілля

117

дією ринкових сил відбувається розбалансування попиту і пропозиції на
продовольчому ринку, що призводить до непропор ційної зміни цін і різкого
погіршення становища сільгосптоваровиробників [ 2].

Значний «ресурс» заходів закладено в інфраструктурі, яка донині
функціонує не без проблем. Інфраструктура аграрного ринку сформована, але
має недоліки, оскільки безпосередні виро бники продукції позбавлені
можливості ефективно впливати на ціноутворення внаслідок монополізації
ринку комерційними структурами, що в остаточному підсумку позначається на
рівні ринкових цін [9, с. 66].

Сьогодні сільськогосподарські підприємства мають прав о реалізовувати
свою продукцію за різними напрямами: на ринку, за договорами, переробним
підприємствам, населенню, на біржі, зарубіжним країнам, передач і на
переробку на давальницьких засадах і таке інше. До початку реформувального
періоду основна частка продукції реалізовувалась переробним підприємствам –
96% (1990 р.), поступово скоротившись до 53% (1995 р.). Починаючи з 2005
року основним каналом збуту є реалізація за іншими напрямами : (2005 р. –
54%, 2010 р. – 74%. У більшості випадків це реалізація різ номанітним
комерційним структурам з метою подальшого перепродажу. Не одержав
належного розвитку продаж продукції через біржі, агроторгові доми, аукціони.

Таблиця
Напрями реалізації сільськогосподарської продукції в Україні, % (реалізовано

всього = 100%), 1990–2010 рр.*

Напрям реалізації 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010
Переробним підприємствам 96 53 21 25 20 15 16
Видано пайовикам у рахунок орендної плати
за землю та майнових паїв - - 6 4 3 3 2
Населенню в рахунок оплати праці 2 11 17 4 1 1 1
На ринку 2 24 37 13 8 7 7
Інші - 12 19 54 68 74 74

* Джерело: статистичні дані за відповідні роки.

Можна стверджувати, що основна частка (близько 75%) виробленої
аграрної продукції потрапляє до комерційних посередників, які контролюють
експортні, оптові та дрібнооптові товаропотоки та основні доходи від
реалізації. Унаслідок непрозорості збуту продукції цим каналом виникає
найбільше цінових і фінансових проблем галузі, спостерігаються найнижчі ціни
на продукцію і найгірша їхня кон'юнктура [10].

Голова Української асоціації виробників молока В. М. Бондаренко
стверджує, що при закупівлі молока посередницькими структурами ціна його
зростає на 15–20% [7, с. 61]. Отже, процес ціноутворення на ринку значною
мірою залежить від діяльності суб’єктів збутової інфраструктури, а саме каналу
реалізації, який вибирає аграрне підприємство , і ефективності збуту, що
забезпечує певний канал [3, с. 22].
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Зокрема, 2000 року середній індекс цін на продукцію, продану за іншими
каналами, був на 13,4 відсотков ого пункта вищий, ніж на продану
безпосередньо переробним підприємствам, 2005 -го – на 27 – нижчим, а 2010 р.
знову на 7,6 відсоткового пункта вищий (рис. 2).

Рис. 2. Індекси цін реалізації (від попереднього року) та рівень рентабельності
сільськогосподарської продукції , %

Нестабільність цін за комерційними каналами вплив ає і на фінансове
становище товаровиробників, зокрема зниження цін за основним каналом збуту
призвело до втрати прибутків та зниження рентабельності у 2008 –2009 роках.

Приведені розрахунки дозволяють зробити  висновок, що основні фактори
впливу на фінансово-економічну діяльність сконцентровані у сфері збуту
продукції. Спрямування основних товаропотоків продукції до неорганізованих
комерційних каналів збуту з непрозорими умовами купівлі -продажу,
визначення кількості, якості продукції та цін, призводить до значних
фінансових втрат галузі .

Тому організація і впорядкування аграрного ринку , насамперед сегмента
комерційно-посередницького збуту продукції мають стати пріоритетним
завданням державних органів влади [10]. На думку академіка І. Лукінова, саме
держава повинна створити всі економічні умови для ефективної
підприємницької діяльності, здійснення результативних реформ, зокрема в
агропродовольчій сфері, формування якісно нових господарських структур, що
функціонуватимуть на новітніх технологічних основах, які б давали змогу
забезпечувати виробництво великих партій високоякісної продукції,
конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках, а також надійн ої
ринкової інфраструктури. Без цього сучасний високоорганізований ринок
неможливий. Увесь продовольчий комплекс, кожна ланка технологічного і
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ринкового ланцюга від поля до споживача повинні діяти безперервно, як
годинниковий механізм, щоб своєчасно і стабільно насичувати ринок протягом
року (без сезонних коливань) різноманітними продуктами харчування під
мінливий попит споживачів [4, с. 14].

Організація ринкової інфраструктури агропродовольчої сфери має
загально- і міжгалузеве значення, що забезпечується її системністю
(агропромислові біржі, маркетингові кооперати ви, оптові ринки, агроторгові
доми, аукціони). Слід зазначити, що незважаючи на низку прийнятих
законодавчих актів, процес наповнення створеної інфраструктури відбувається
не надто швидкими темпами, особливо це стосується біржової та оптової
торгівлі сільськогосподарською продукцією, що правда, протягом останніх
років спостерігаються позитивні тенденції активізації діяльності об’єктів
ринкової інфраструктури.

Досліджуючи динаміку розвитку ринкової інфраструктури
агропродовольчої сфери, слід відзначити стабільне зростання кількості
інфраструктурних об’єктів (рис. 3). За станом на 1.01.2011 р. у країні створено
934 продовольчі ринки, 686 оптово-плодоовочевих та 509 дрібнооптових ринків
живої худоби і птиці, працює 39 аграрних товарних бірж. Разом з тим обсяг
продукції, що реалізується через ці інституції, незначний. Фактично функціонує
половина агроторгових домів, обслуговуючих кооперативів, заготівельних
пунктів, майже не відбувається аукціонна торгівля живою худобою, обмежена
кількість форвардних та ф’ючерсни х угод на біржах.

За останнє десятиліття в Україні суттєво змінилися канали реалізації
продукції. Незважаючи на появу великої кількості нових, таких як біржі,
агроторгові доми, сільськогосподарські кооперативи, основним каналом збуту
сільськогосподарської продукції більшості товаровиробників є прямий продаж
із полів через посередників. Лише близько однієї третини товаровиробників
продають свою продукцію після сезонного підвищення цін, 4% – займаються
прямим експортом, і тільки 1% господарств реалізують її через товарні біржі.
Крім того, основна частина виробників реалізує продукцію безпосередньо в
межах своєї області і лише близько однієї п’ятої – в інші регіони України [12,
c. 174].

Ця ситуація не змінюється вже багато років, тому важливою складовою
державної аграрної політики стало здійснення заходів щодо підтримання
формування та розвитку інфраструктури аграрного ринку. Зокрема, Державною
цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015 року, що
затверджена постановою Кабінету Міністрів Укр аїни № 1158 від 19 вересня
2007 р. [13], передбачається створення інфраструктури внутрішнього аграрного
ринку, збільшення обсягів біржової торгівлі, а також форм ування національної
мережі оптових сільськогосподарських ринків, що д асть змогу створити прозорі
та ефективні канали надходження продукції від виробника до споживача , а
також фінансова участь держави на загальнодержавному і місцевому рівні у
створенні мережі та інфраструктури оптових сільськогосподарських ринків.
Програма визначає як необхідний захі д державної бюджетної політики надання
послуг з маркетингу і просування товарів на ринок, звичайно, для гарантування
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продовольчої безпеки держави та конкурентоспроможності аграрного
виробництва.

Рис. 3. Динаміка розвитку ринкової інфраструктури агропрод овольчої сфери
[11, с. 72]

Формування мережі оптових ринків сільгосппродукції необхідне для
забезпечення виходу товаровиробників на прямі торги безпосередньо із
споживачами, цивілізованого формування цін на основі попиту і пропозиції,
створення кращих умов для реалізації та купівлі, прискорення просування
продукції на ринку шляхом формування оптових партій. Практика показала, що
концентрація підприємств, що займаються оптовою торгівлею продовольчими
товарами, в одному місці, яким є організований оптовий ринок, гарантує
справедливе ціноутворення на основі ринкової конкуренції. Саме така форма
організації є одним з найважливіших факторів підвищення
конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та міжнародному ринках
[6, с. 50].

Сьогодні, незважаючи на вели ку кількість приватних та муніципальних
гуртових ринків, в Україні не існує добре організованих гуртових та роздрібних
ринків свіжих овочів і фруктів. До того ж, більшість таких ринків залишаються
неліцензованими та сезонними, а виробники використовують за старілі
технології зберігання і транспортування свіжих овочів та фруктів. Відтак  через
нерозвинену ринкову інфраструктуру вітчизняні виробники не можуть
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продавати сільськогосподарську продукцію ні зовнішніх (через невідповідність
української законодавчої бази європейським нормам), ні на внутрішніх ринках.
Окрім того, середня врожайність в Україні залишається нижчою , ніж
східноєвропейська, та суттєво відрізняється в різних господарствах. З одного
боку, це можна пояснити різними методами вирощування культур, а з іншого –
рівнем технологічної оснащеності сільських господарств.

Оптові продовольчі та плодоовочеві ринки насамперед вирішуватимуть
проблеми продовольчого забезпечення регіонів незалежно від того, чи є він
споживачем певної продукції, чи лише реалізує  її. Крім того, ринки
сприятимуть надходженню грошових коштів до місцевих бюджетів за рахунок
легалізації торгівлі. У процесі дослідження встановлено, що такі структури
повинні забезпечуватися обслуговуючими допоміжними службами – ремонтно-
технічними, санітарно-епідеміологічного контролю та контролю за якістю
продукції, комплексом торгових і складських приміщень, складів гарантійного
зберігання, холодильних приміщень для продукції, яка швидко псується, тощо.
Це зумовлює необхідність створення торговельних к омплексів з усіма
супроводжуючими службами високого сучасного рівня [14] . Основним
завданням органів державної влади при формуванні ринкової інфраструктури є
підтримання та розвиток конкурентного середовища, створення нових
ефективних каналів реалізації сі льськогосподарської продукції, маркетингових
та консалтингових структур на обласному та районних рівнях, загальної бази
даних по сільськогосподарському ринку, а також введення в дію механізмів, що
згладжуватимуть сезонні коливання цін на сільськогосподарсь ку продукцію.

Висновки та перспективи подальших досліджень. На сучасному етапі
розвитку ринкової інфраструктури агропродовольчої сфери інтенсивно
формується універсальна система суб’єктів . Незважаючи на те, що відбувається
дещо безсистемно та деформовано , сучасна ринкова інфраструктура
досліджуваної галузі характеризується поступовим зростанням принципово
нових для національної економіки об’єктів – аграрних бірж, аукціонів,
торговельних домів, збутових кооперативів і трансформуванням традиційних
об’єктів – оптових баз, заготівельних підприємств тощо.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

TEORETICAL FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE SOCIAL
DEVELOPMENT

Досліджено наукові підходи до аналізу категорій і понять соціального розвитку.
Розкрито поняття «сталий соціальний розвиток», з’ясовано чим він зумовлений, для чого
необхідний.

Ключові слова: соціальний стал ий розвиток, процес, протиріччя, зміни.

Various scientific attitudes and approaches are analyses and examined. The notion of
«sustainable social development» is defined. Its origin, native, and usage are stated.

Key words: social sustainability, process, conflict, change.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями.  Проблема сталого розвитку –
складна та багатогранна. Сталий розвиток як інтеграція економічних,
соціальних та екологічних цілей у діяльності людей є викликом сучасності.
Переосмислення теорії сталого розвитку, на нашу думку, слід здійснювати з
погляду соціальної складової.

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. Теоретико-методологічні проблеми сталого розви тку, у тому числі
дослідження понятійного апарату, присвячені праці вчених Б. В. Буркинського,
І. К. Бистрякова, З. В. Герасимчук, М. І. Долішнього, В. І. Куценко,
Л. Ц. Масловської, Л. Г. Мельника, Л. Г. Руденка, В. Я. Туниці, В. Я. Шевчука,
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