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- Романе Степановичу, тема розвитку гуртових 
ринків сільськогосподарської продукції сьогодні 
актуалізується в Україні. У Верховній Раді 
зареєстровано законопроекти „Про оптові ринки 
сільськогосподарської продукції”. Проекти 
міжнародної технічної допомоги Агентства США з 
міжнародного розвитку та Європейського Союзу 
працюють над цієї темою. Виявляє інтерес до цієї 
проблематики Світовий банк... Це з одного боку. 
З іншого ж - такі авторитетні підприємці, як Ви 
говорять про необхідність розвитку в Україні 
гуртових сільськогосподарських ринків. І не лише 
говорять, а реально створюють сучасні гуртові 
ринки. Це якась нова мода чи справді необхідність?

- Бізнес робить те, що вигідно, а великий бізнес ще 
й орієнтується на перспективу. Я твердо переконаний: 
гуртові ринки сільськогосподарської продукції мають 
перспективу в Україні. І створювати умови для їхнього 
розвитку необхідно вже сьогодні.

Не потрібно бути політиком, аби зрозуміти, що 
одним із найважливіших завдань для нашого аграрного 
сектору економіки є, по-перше, забезпечення населення 
України високоякісною та доступною за ціною 
сільськогосподарською продукцією, продовольством.

Але це складно зробити без сучасного ефективного, 
а отже – прибуткового виробництва. А воно не має 
коштів для розвитку. На що найчастіше скаржаться 
сільськогосподарські товаровиробники? Правильно, 
на несприятливу для них цінову ситуацію на ринку, 
на неможливість реалізувати продукцію за ціною, яка 
б давала можливість їм отримувати цей прибуток, 
вдосконалювати та розширювати власне виробництво. 
Що ми маємо сьогодні? Стихійні ринки. Навіть не 
ринки, а базари, диктат посередників, великі накладні 
витрати у роздрібній торгівлі. А споживачі - товари 
сумнівної якості.

В Україні існує проблема ціноутворення на 
ринку сільськогосподарської продукції. Реальним і 
перевіреним механізмом ціноутворення є гуртові ринки 
сільськогосподарської продукції. Тобто, такі ринки це 
відомий нам „базар”, не просто місце купівлі-продажу, 
це, насамперед, механізм – прозорий, зрозумілий, 
надійний - формування ціни на сільськогосподарську 
продукцію.

Якщо розглянути сільськогосподарське 
виробництво у системі „виробник-споживач”, то можна 
уявити його великим ланцюгом, що складається з 
окремих ланок. Гуртовий ринок є невід’ємною частиною, 

важливою ланкою цього ланцюга. Тобто, гуртовий 
ринок забезпечує реалізацію сільгосппродукції та 
продуктів її переробки, він є ланкою її виробництва та 
збуту. Без такої ланки система виробництва і збуту цієї 
продукції є незавершеною. А від цієї незавершеності 
страждає як виробник, так і споживач.

Отже, гуртовий ринок – це не мода, а необхідність, 
цивілізоване місце зустрічі гуртового попиту та 
пропозиції, які виявляють реальну ціну та вирівнюють 
її, оперативно переміщуючи товарні потоки.

На жаль, мережа гуртових ринків в Україні сказати, 
що є недостатньо розвинутою – це досить м’яко. 
Сучасних гуртових ринків сільгосппродукції, таких, як, 
скажімо, у Берліні чи в Броніше (на околиці Варшави), 
практично, не існує. Найближче з українських ринків 
підступився до таких, я б сказав, зразкових ринків наш 
„Шувар”...

- Перепрошую, Романе Степановичу, про Ваш 
ринок трохи пізніше... Незрозуміло, якщо гуртові 
ринки - це так важливо для українського сільського 
господарства, то чому до цього часу їх немає?

ФЕДИШИН Р. С., 
генеральний директор ТЗОВ „Шувар” (м. Львів), директор Департаменту Національної 

сільськогосподарської палати України, депутат Львівської міської ради
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- Раніше, в умовах тотального дефіциту, існувала 
система жорсткого розподілу продовольства. Роль 
таких розподільників виконували плодоовочеві бази. 
Але тоді не діяли ринкові відносини. Як правило, 
такі бази були погано оснащені технологічною. Вони, 
здебільшого, не витримали ринкових змін.

Створення сучасного гуртового ринку – це досить 
дороге задоволення. Наше ТзОВ „Шувар” є успішною 
підприємницькою структурою, але над розвитком свого 
гуртового ринку ми працюємо вже декілька років. Адже 
гуртовий ринок – це не тільки торгівельний майданчик. 
Це інженерна інфраструктура, склади, митний пост, 
лабораторії контролю якості, холодильники, готелі, 
зв’язок, інформація, транспорт і його обслуговування... 
Наприклад, гуртовий ринок Бухареста – це 300 000 
квадратних метрів загальної площі та 2100 квадратних 
метрів площі торгових майданчиків з охолодженням.

Гуртовий ринок – це складний організм, який можна 
порівняти з годинником: якщо він добре спроектований, 
якісно виготовлений і кваліфіковано обслуговується, 
то й час він показуватиме правильно. Одне із важливих 
завдань гуртового ринку – показувати реальну 
ціну... А для його створення потрібно, за скромними 
підрахунками, 50 мільйонів гривень. Такого інвестора 
ще треба пошукати. Тому й розтягується процес у часі.

Слід зважити й на теперішню сезонність нашого 
сільського господарства, що суттєво впливає на роботу 
ринку... Ну не вміє ще більшість наших господарств 
зберігати у добрій кондиції вирощене і вироблене. А в 
нашій роботі це важливий елемент ризику.

Але найважливіше – це позиція влади. Тут потрібні 
кардинальні зміни. Ні, мабуть не так: необхідно, щоб 
у можновладців було усвідомлення, що таке гуртові 
ринки сільськогосподарської продукції та чому вони 
потрібні сьогодні в Україні, якою має бути державна 
політика.

До гуртових ринків має бути якісно інше ставлення, 
ніж є зараз: гуртовий ринок – це не колгоспний ринок, 
де селяни реалізують надлишки продукції, це ринок 
– де, окрім ціноутворення, формуються основні 
товаропотоки сільськогосподарської продукції – 
регіональні, державні, міждержавні.

Я об’їздив гуртові ринки більшості країн Європи 
– і західноєвропейських, і постсоціалістичних країн, і 
зробив висновок: швидке становлення мережі гуртових 
ринків сільгосппродукції – неможливе без підтримки 
держави.

- Від держави всі хочуть грошей... Що ж до мож-
ливостей українського державного бюджету – виста-
чило б на платню вчителям, лікарям, бібліотекарям... 
А тут бізнес просить. Уявляєте, який галас здійметь-
ся?! Скажуть: багаті хочуть стати ще багатшими й 
оббирають народ...

- Та ні, мова не йде про якісь прямі платежі з бю-
джету. Йдеться про створення умов для розвитку. Це 
світова практика. Якщо бізнес відчує, що гуртові ринки 
– це перспективний вид діяльності і держава зацікавле-
на, щоб розвивати цю діяльність, що це інвестиційно-
приваблива ніша, то в гуртові ринки будуть вкладати 
кошти.

Якими могли би бути кроки з боку держави?
По-перше, якщо гуртові ринки є ланкою у циклі 

вирощування і збуту сільськогосподарської продукції, 
то, можливо, слід визнати гуртові ринки власне такими. 
Можливо, їх варто прирівняти до сільськогосподарських 
виробників. Це б дало можливість користуватися нам 
механізмами державної підтримки, які передбачені 
для сільгоспвиробників. Насамперед, це стосується 
механізму здешевлення кредитів, оскільки для 
створення і розбудови ринку, як ми вже говорили, 
потрібні значні кошти.

Звичайно, тут все має бути прозоро та 
зрозуміло: компенсуються тільки ті кредити, які 
спрямовуються на кредитування витрат, пов’язаних 
з будівництвом і реконструкцією виробничих 
об’єктів сільськогосподарського призначення, а 
також придбанням обладнання для переробки 
сільськогосподарської продукції.

Інший важливий момент стосується не стільки 
гуртового ринку як юридичної особи, скільки учасників 
цього ринку. Мова йде про зменшення податкового 
тиску на покупців та продавців сільськогосподарської 
продукції з метою стимулювання розвитку гуртових 
ринків, зменшення кінцевої ціни для споживача. 

Можливо, для цього необхідно запровадити 
податок з обороту на рівні 10-12% від вартості 
придбаного товару з операцій, укладених на гуртовому 
ринку сільськогосподарської продукції. При цьому, 
за умови наявності виданих ринком підтверджуючих 
документів, господарська операція з купівлі-продажу 
сільськогосподарської продукції на гуртовому ринку 
звільняється від оподаткування податком на додану 
вартість, а продавець - від сплати податку на прибуток 
підприємств, якщо це юридична особа, та від сплати 
податку з доходів фізичних осіб, якщо продавець 
– фізична особа. Це дозволить істотно зменшить ціну 
на сільськогосподарську продукцію для кінцевого 
споживача та підвищити економічну зацікавленість 
сільгоспвиробників.

Інша важлива проблема – ринковий збір. Врахову-
ючи те, що продавцями товару на гуртовому ринку є 
сільгоспвиробники, які реалізують свою продукції з 
мінімальною націнкою, доцільним було б, в ідеалі, від-
мовитися від ринкового збору на гуртових ринках сіль-
ськогосподарської продукції, або зменшити існуючі 
ставки на таких ринках для фізичних осіб в розмірі до 
0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та 
для юридичних осіб в розмірі до 0,2 неоподатковувано-
го мінімуму. Це положення має стати обов’язковим для 
органів місцевого самоврядування при встановленні 
ставок ринкового збору для оптових ринків сільсько-
господарської продукції та продуктів її переробки. Але 
тут, як я розумію, потрібні зміни до законодавства.

Загалом, і хочу це підкреслити, сьогодні я маю вели-
ку надію на наших парламентарів: у дилемі бути чи не 
бути в Україні мережі гуртових сільськогосподарських 
ринків – перший крок за ними. Всі політичні сили, що 
сподіваються на місце у парламенті, переконаний, заці-
кавлені у міцній українській державі з високоефектив-
ним сільським господарством. Завдання ж гуртових 
ринків – постійно підвищувати рівень цієї ефектив-

ÃÐÑÏ â Óêðà¿í³



4

ності, задовольняти потреби й інтереси і товаровироб-
ників, і споживачів сільськогосподарської продукції, а, 
отже – потреби й інтереси кожного з нас. Це єдина тут 
політика. І вона може бути підтримана усіма політич-
ними силами. І чим швидше, тим краще, оскільки буде 
менше втрат.

- І все-таки, Романе Степановичу, хто що втрачає 
і хто що виграє, якщо ми будемо мати мережу гурто-
вих ринків сільськогосподарської продукції?

- Що втратимо? Цікаве запитання. Втратимо тіньо-
вий товарооборот. Щонайменше, зменшимо його роз-
міри. Особливо в частині державних закупівель това-
рів. Це, очевидно, непогана втрата.

Що здобудемо?
Для прикладу: минулорічне падіння та цьогорічний 

стрибок ціни на картоплю показав, що товаровиробни-
ки не мають орієнтирів для кількісного виробництва 
цієї продукції. Гуртовий же ринок, його оператори, 
фактично, формуватимуть кількісне та і якісне замов-
лення для селян на виробництво продукції. Тоді можна 
буде уникнути таких цінових стрибків. Тобто, гуртовий 
ринок ще виконує функцію ринкового моніторингу та 
джерела інформації.

Спробуйте сьогодні на дрібних ринках сформувати 
велику партію однорідної уніфікованої плодоовочевої 
продукції, в якій зацікавлені великі споживачі. Це не-
можливо. Але це зможуть зробити оператори гуртово-
го ринку. Він виступає в ролі своєрідного „вихователя” 
для товаровиробників: привчає до нової культури ви-
робництва, а також, буквально, змушує дрібних сіль-
ськогосподарських товаровиробників кооперуватися 
для спільних дій на ринку, насамперед, щодо збуту своєї 
продукції. Окрім того, гуртовий ринок допоможе фер-
меру не тільки зберегти товар, а й підготувати його до 
продажу: наприклад, картоплю прокалібрувати, очис-
тити, розфасувати, упакувати... Тобто, гуртовий ринок 
різко підвищує доступність сільгоспвиробників безпо-
середньо до гуртових покупців і навпаки. А це суттєво 
може вплинути на збільшення їхніх доходів.

Ще одне. Намагаючись вижити, сільськогосподар-
ські товаровиробники дещо призабули про регіональ-
ну сільськогосподарську спеціалізацію різних частин 
країни. Спеціалізація будь-якого виробництва – це, 
зазвичай, зростання його ефективності. Гуртові ринки 
сприяють зростанню ефективності сільськогосподар-
ського виробництва, оскільки формування великих 
партій товарів та їхнє переміщення у різні частини 
країни перестає бути проблемою. Це саме стосується й 
міжнародної спеціалізації країн, переміщення товарів 
за кордон і у зворотному напрямку.

Сучасні гуртові ринки – це, найперше, якісна 
продукція, оскільки тут є необхідні спеціальні умови 
для зберігання та транспортування товарів.

Я вже не говорю про те, що гуртовий ринок – це 
нові робочі місця. Сьогодні тільки на „Шуварі” більш 
ніж 2000 громадян мають постійні й привабливі робочі 
місця.

На гуртовому ринку виробникам 
сільськогосподарської техніки та технологій завжди 
простіше донести інформацію про власні досягнення 
фермерам, а останнім простіше її отримати. Тут було б 
добре розмістити сільськогосподарські дорадчі служби. 
А скільки тут клієнтів для банків, страхових організацій, 
транспортних компаній... Загалом, можна сміливо 
стверджувати, що гуртові ринки сільськогосподарської 
продукції в Україні мають всі шанси стати такими 
регіональними аграрними центрами в Україні2 , а не 
тільки торгівельними майданчиками.

- Гуртовий ринок – це величезні площі. А земля 
сьогодні й далі дорожчає. Особливо у містах. Це, 
як я розумію, недешеве задоволення – будувати чи 
утримувати ринок у великому місті? 

- Так, однією з причин, що гальмують розвиток 
мережі гуртових ринків є складність вирішення 
земельного питання. У сучасних мегаполісах чи навіть 
у обласних містах, майже, неможливо знайти земельну 
ділянку необхідних розмірів. Нам трохи повезло: на 
окраїні Львова, де розташований наш ринок, було 
трохи вільного місця. Але й складнощів було чимало...

Всі, хто приїжджає до нас, бачать величезну 
інфраструктуру, завдання якої – обслуговувати 
продавців і покупців. Ринок сільськогосподарської 
продукції – хто цим займається, розуміє це добре 
– потребує великої інфраструктури. Але ж ці 
інфраструктурні об’єкти гуртового ринку не здійснюють 
торговельної діяльності... Тому очевидно, що гуртові 
ринки сільськогосподарської продукції не повинні 
прирівнюватись у питаннях встановлення орендної 
плати за землю до інших комерційних структур, 
наприклад, до ринків непродовольчих товарів. 

Крім того, на нашу діяльність впливає сезонний 
характер сільськогосподарського виробництва, що 
зумовлює періодичність і не є стабільним з точки зору 
отримання прибутків, як у інших суб’єктів комерційної 
діяльності. 

На мій погляд, доцільно було б віднести гуртові 
ринки в окрему категорію і встановити для них, 
відповідно, нижчу орендну плату для земель державної 
і комунальної власності. Це дозволило б зменшити 
витрати на утримання торгових місць та збільшити 
інвестування в інфраструктуру ринку. Оптимально 
було б нараховувати орендну плату за землю в розмірі 
земельного податку.

Ще одна проблема: земельні ділянки за межами міст 
сьогодні, як правило, є землями сільськогосподарського 
призначення. У випадку використання таких 
земель (звичайно, мова йде насамперед про 
несільськогосподарські угіддя, які належать до земель 
сільськогосподарського призначення) для створення 
гуртових ринків слід провести зміну їхнього цільового 
призначення. Це тривалий процес, який є стримуючим 
фактором для розвитку ринків. І, якщо думати про 
перспективу, для врегулювання цього питання достатньо 
було б доповнити перелік несільськогосподарських 
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 2Міністерство аграрної політики України підтримало ініціативу «Шувару, видавши наказ від 16 листопада 2006 року за номером 660 
«Про регіональні аграрно-маркетингові центри оптової торгівлі сільськогосподарської продукцією». Наказ підготовлено за участі фахівців 
проекту «Реформа у галузі сільського господарства, вдосконалення законодавчо-нормативної бази».
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угідь у частині 2 статті 22 ЗК України земельними 
ділянками, які використовуються для розташування 
гуртових ринків сільськогосподарської продукції.

- Чим Ви керувалися, коли вирішили побудувати 
гуртовий ринок сільськогосподарської продукції у 
Львові?

- Гуртовий ринок – це тільки один із напрямків 
нашого ТзОВ «Шувар», який розпочав свою роботу 
1991 року з невеликого підприємства – продуктового 
магазину. 2000 року був закладений перший камінь в 
будівництві гуртового продуктового ринку «Шувар». 
Саме розуміння потреби захисту вітчизняного фермера, 
товаровиробника і підтримки агропромислового 
сектору регіону, плюс бажання створити сильного, 
мажоритарного оператора ринку і були мотивами 
створення такого бізнесу. 

Від платформи на 60 автомобілів 2000 року до 
7,8 га землі 2004 року – це результат важкої праці 
та постійного пошуку інновацій. «Шувар» сьогодні 
(без перебільшення, запрошую всіх бажаючих 
приїхати й переконатися) став новою концепцією до 
налагодження дієвого ланцюжка між виробником 
сільськогосподарської продукції і роздрібним 
торгівцем: це і стаціонарні павільйони, і майданчик 
для торгівлі з машин, і розвинута інфраструктура, 
яка дозволяє оперативно задовольнити всі потреби 
продавців і покупців. 

- Ваш гуртовий ринок динамічно розвивається. 
Якою є концепція його розвитку?

- Ми прагнемо створити сучасну динамічну 
структуру, яка оперативно реагує на потреби клієнтів 
– і покупців, і продавців. Політика розвитку гуртового 
ринку передбачає, насамперед, розширення обсягу та 
видів сервісів для наших клієнтів для якнайкращої 
відповідності до міжнародних стандартів. Сьогодні на 
гуртовому ринку діє: 2 лабораторії контролю якості 
та санветекспертизи, аптека, кафе та декілька барів, 
інформаційна служба. Ринок забезпечений власною 
охороною. 

З травня 2005 року розпочалися роботи з сертифікації 
гуртового ринку за HACCP та ISO. Відповідно, після 
завершення цих робіт гуртовий ринок «Шувар» зможе 
стати повноцінним учасником міжнародної торгівлі 
продуктами харчування.

На жаль, конкурентне середовище для гуртового 

ринку в Україні поки що є неможливим. На Західній 
Україні не існує жодного гуртового ринку, а гуртова 
торгівля в інших західних областях існує лише на 
необладнаних неспеціалізованих майданчиках, що 
спричиняє незручність для покупців і продавців і 
сприяє створенню антисанітарних умов. В Україні 
«Шувар» може конкурувати з гуртовими ринками 
в Херсонській області, Криму, Одесі, Києві. Проте 
через територіальну віддаленість цих об’єктів пряма 
конкуренція абсолютно неможлива.

- Яким Ви бачите майбутнє гуртового ринку 
„Шувар”?

- Вже сьогодні воно чудово простежується.
По-перше – це логістична платформа для імпортерів 

та експортерів харчової продукції. Адже близькість 
кордонів Євросоюзу дозволяє значно зменшити 
накладні витрати при перевантаженні та „замитненні” 
продукції прямо на «Шуварі». 

По-друге, велика складська і переробна зони. 
Тобто, фермер можне привезти і продати свою 
продукцію. Якщо ні, то переробити на субпродукти 
чи півфабрикати, або здати на зберігання у спеціально 
пристосовані для цього склади.

І головне – це глобальний розвиток гуртового ринку: 
побудова капітальних конструкцій для спеціалізованої 
торгівлі харчовою продукцією у відповідних санітарно-
гігієнічних та інших нормах.

Крім очевидної місії, «Шувар» виконує і функцію 
забезпечення економічної безпеки регіону. Адже, 
резолюцією ООН було визнано необхідність створення 
гуртових продуктових ринків по всьому світі для 
упередження наслідків глобальної економічної кризи. 

Спеціально створені економічно-аналітичний 
та маркетингові підрозділи регулярно збирають та 
„моніторять” інформацію по більш ніж 50 показниках-
індикаторах щодня. Крім того, на запит іноземних 
партнерів та державних установ, маркетинговий 
відділ готує спеціалізовані огляди ринків, дослідження 
галузей, у яких діє «Шувар» та економічно-технічні 
обґрунтування проектів.

Через головну та дочірні компанії «Шувар» 
проводить інвестиційну діяльність у сфері нерухомості, 
харчової переробки, агропромислового сектору й 
у таких інноваційних галузях, як агропромислова 
біржова практика та ІТ-технології. 

Ми пишаємося тим, що наш гуртовий ринок став 

АКТУАЛЬНА ЦИТАТА: ДУМКА ВЛАДИ

„Українська аграрна сировина, яка вже конкурує з польським імпортом, що 

кілька років тому домінував у західному регіоні держави, за наявності гуртових 

сільськогосподарських ринків, має великі західноєвропейські перспективи”. 

ІВАН СТЕФАНИШИН,

заступник голови Львівської облдержадміністрації:

(Український дiловий тижневик “Контракти” /№ 29 вiд 19-07-2004)
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моделлю для проекту урядової програми підтримки 
відродження вітчизняного сільського господарства: 
„Добробут через аграрний розвиток”. Якщо мислити 
по-державному, то потрібна державна програма 
розвитку мережі гуртових ринків сільськогосподарської 
продукції. Думаю, що ми будемо гідною її частиною.

- Ваш проноз щодо розвитку мережі гуртових 
ринків сільськогосподарської продукції в Україні?

- Якщо сьогодні держава зробить реальний крок 
назустріч бізнесу, то через 5-7 років ми матимемо 
ефективну систему сучасних гуртових ринків 
сільгосппродукції.

Сьогодні оборот гуртової сільськогосподарської 
продукції у Бухаресті становить близько 2 100 
000 Євро, або близько 292 000 тонн продукції. На 

Будапештському ринку реалізується близько 400 000 
тонн овочів, фруктів, продуктів їхньої переробки, а 
також яєць, меду.

Невже Україна з нашим величезним аграрним 
потенціалом відмовиться від такого ефективного 
ринкового механізму, як гуртові ринки 
сільськогосподарської продукції?..

Розмову вів Роман Корінець

ÃÓÐÒÎÂÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÈÉ ÐÈÍÎÊ “ØÓÂÀÐ”
Êîðîòêà äîâ³äêà2 

Гуртовий продуктовий ринок є одним із підрозділів 
Товариства з обмеженою відповідальністю „Шувар”.

ТзОВ “Шувар”: 79070, м.Львів, вул.Чукаріна, 6
Генеральний директор - Федишин Роман Степанович
Тел. прийм. +38 (032) 221-00-69
Тел. факс.  +38 (032) 223-45-74
http://www.shuvar.lviv.ua 
Загальні питання e-mail: info@shuvar.lviv.ua

Гуртовий продуктовий ринок “Шувар”
79070, м.Львів, вул.Хуторівка, 4”б”
Директор - Боднар Ольга Іванівна
Тел. +38 (032) 295 36 06

Гуртовий продуктовий ринок розпочав свою діяльність 2000 року на площі 0,5 га. 2002 року ця площа 
становила 2,4 га, 2004 року - 8 га.
На сьогодні збудований майданчик з навісами для торгівлі з машин - 450 одиниць одночасно на площі 2,5 
га.
Щоденна реалізація овочів і фруктів на цій площі
в сезон – 1000 т. На ринку торгують представники 15 областей України.
В грудні 2004 року відкрилася гуртова торгівля м’ясом та квітами.
Згідно з проектом розбудови гуртового продуктового ринку розпочато будівництво павільйонів: 
• для зберігання та торгівлі м’ясом - 2400 м2,
• для торгівлі м’ясом та молокопродуктами - 2700 м2,
• для торгівлі фруктами та овочами - 5600 м2,
• для торгівлі квітами - 3300 м2,
• офісний центр - 2000 м2.
Розпочинається створення зони зберігання, первинної переробки та підготовки фруктів та овочів до 
продажу - 1600 м2.
Проектом передбачено місце для паркування машин - 500 одиниць.

ÃÐÑÏ â Óêðà¿í³

2 Підготовлено ІРАР за матеріалами ЗМІ.
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ÏÐÎÅÊÒ ÑÎÇÄÀÍÈß ÎÏÒÎÂÎÃÎ ÐÛÍÊÀ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ Â ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ3 

ÃÐÑÏ â Óêðà¿í³

3   Этот материал есть изложением презентации, сделанной  Рубеном Мелконяном, представителем АО “Концерн АВЭК и Ко”, на Первой 
Международной конференции «Развитие оптовых рынков сельскохозяйственной продукции в Украине». 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ:
• интенсивное развитие и концентрация розничной 

торговли
• отставание производственной базы и оптовой ин-

фраструктуры
• Изменение традиционных рыночных форматов  
• Недостаточный выбор и качество продуктов в су-

пермаркетах
• Замещение традиционных продуктов местного 

производства импортными товарами
• Повышение розничных цен на потребительском 

рынке
• Снижение темпов развития местных производи-

телей

ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈÉ ÐÅÃÈÎÍ 
Расчетный объем годового товарооборота оптового 

рынка в Харькове составляет от 180 тысяч тонн (радиус 
50 км) до 360 тысяч тонн  (радиус 100км) при 30% от 
объема потенциального среднестатистического  пот-
ребления сельскохозяйственной продукции населени-
ем региона.

Дополнительным аргументом к весомым цифрам 
торгового оборота оптового рынка является удачное 
транзитное расположение Харькова на пересечении 

основных транспортных магистралей Крым-Москва, 
Одесса-Москва, а так же Восток-Запад. 

Удачное географическое расположение Харькова на 
основных транзитных магистралях дает шанс на созда-
ние крупного современного распределительного цент-
ра межрегионального значения.

 

ÑÕÅÌÀ ÐÀÁÎÒÛ ÎÏÒÎÂÎÃÎ ÐÛÍÊÀ
 

ÔÓÍÊÖÈÈ ÎÏÒÎÂÎÃÎ ÐÛÍÊÀ
• место заключения торговых соглашений;
• место образования цены равновесия между спро-

сом и предложением; 

• основное место закупки сельскохозяйственной 
продукции; 

• потребительских товаров розничной торговли для 
розничных операторов рынков, киосков, небольших 
магазинов, предприятий общественного питания;

• основное место продажи сельскохозяйственной 
продукции производителями и специализированными 
оптовыми фирмами;

• контроль качества и экспертиза соответствия про-
дукции нормам и стандартам;

• сортировка и упаковка, доставка и хранение про-
дукции;

• оформление таможенных процедур;
• информационное обеспечение;
• консалтинговые услуги.
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ: 
• концентрация спроса и предложения, формирова-

ние цены равновесия между спросом и предложением, 
сбор и распространение достоверной рыночной ин-
формации;

• эффективный канал реализации  сельскохозяйс-
твенных продуктов, влияющий на снижение маркетин-
говых затрат производителей и операционных затрат 
покупателей; 

• высокая степень концентрации спроса и предло-
жения в сочетании с высокой степенью    конкуренции 
неизбежно ведет к  увеличению уровня производства 
при одновременном снижении себестоимости, улучше-
нию товарных качеств продукции и внедрению совре-
менных технологий в производстве, хранении, реали-
зации;

•  эффективный контроль качества продукции;
• новые рабочие места в сельском хозяйстве, сфере 

услуг (хранение, транспортировка, сортировка, упа-
ковка, др.), розничной торговле, переработке сельско-
хозяйственной продукции; 

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅËÈ ÏÐÎÅÊÒÀ
• Создание новых стабильных рабочих мест для тех, 

кто работает в предприятиях, размещенных на терри-
тории оптового рынка.

• Бесперебойное обеспечение населения качествен-
ными товарами питания.

• Гарантия функционирования в будущем на терри-
тории города розничных рынков, малых магазинов.

• Увеличение поступлений в бюджет при одновре-
менном снижении уровня социальных выплат.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ñ  ÌÅÑÒÍÎÉ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÅÉ

Местная Администрация играет решающую роль в 
процессах развития  существующих форматов торгов-
ли сельскохозяйственной продукции путем сохране-
ния и поддержания главных принципов:  

• мировой опыт свидетельствует, что успешно фун-
кционирующий оптовый рынок в регионе должен быть 
один; 

• оптовый рынок является элементом экономичес-
кой и социальной инфраструктуры города и региона; 

• на территории оптового рынка размещаются пос-
тоянно действующие представительства государствен-
ных служб надзора (санитарно- эпидемиологическая 
служба, лаборатория качества товара, др.), осущест-
вляющих эффективный контроль за качеством товаров 

и соблюдением санитарных норм;  
• для всех операторов оптового рынка существуют 

единые правила, равные условия аренды; 
• оптовый рынок привлекает крупных професси-

ональных операторов по производству, переработке, 
распределению и реализации сельскохозяйственных 
товаров и способствует увеличению объемов продаж, 
что, в свою очередь, ведет к увеличению поступлений в 
местный бюджет; 

• оптовый рынок способствует снижению затрат 
продавцов на маркетинг и операционных затрат поку-
пателей, что, в свою очередь, ведет к снижению уров-
ня цен на продовольственные товары для конечного 
потребителя и снижению инфляционных ожиданий в 
регионе.

ÀÎ «ÊÎÍÖÅÐÍ ÀÂÝÊ È ÊÎ»:
• национальная украинская компания с головным 

офисом в г. Харькове :
• на рынке коммерческой недвижимости с 1997 

года;
• управляет 95 % рыночного бизнеса Харькова;
• владеет и управляет крупнейшим в Европе оп-

тово-розничным торговым парком «Барабашово» (60 
гектаров, 25 000 арендаторов);

• имеет в управлении более 30 000 договоров с арен-
даторами на рынках и в торговых центрах;

• использует специальное программное обеспече-
ние ERP класса, систему поддержки клиентов, имеет 
собственную охранную фирму.

ÒÅÊÓÙÈÉ ÑÒÀÒÓÑ ÏÐÎÅÊÒÀ
• В течение года изучался опыт создания и функци-

онирования западных оптовых рынков.
• В течение 2005 состоялось несколько поездок по 

оптовым рынкам Восточной Европы.
• Разработана концепция развития оптового рынка, 

бизнес-план.
• 11 октября 2005 г. состоялся семинар, с участием 

международных консультантов, в котором активное 
участие приняли сотрудники концерна. 

• Сотрудники Концерна «АВЭК» активно участвуют 
в разработке документов по изменению законодатель-
ной базы Украины в сфере оптовых рынков.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 
Оптовый рынок общей площадью 50-60 га.
Первый этап освоения - 25 га.
   - Офисный центр 2,5-3 тыс. м2.
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   - Крытые помещения -  25,3 тыс. м2.
   - Технические помещения ( котельная, трансфор-

матор ).
   - Паркинги и внутренние парковки  14 тыс. м2.
   - инженерная инфраструктура ( дождевые коллек-

торы, санитарные, телекоммуникации и т.д.).
   - Ворота , изгородь, зеленые насаждения и др.
Необходимые инвестиции – 30 млн. €

 ÐÅÇÞÌÅ
• Очевидный потенциал для оптового рынка свежих 

продуктов в Харькове.
– Значительные объемы производства свежей сель-

скохозяйственной продукции в регионе.
– Значительные объемы транзита через регион.
– Значительные объемы потребления в регионе.
• Основные факторы для достижения успеха 
– Активное участие и поддержка проекта государс-

твом (инфраструктура, политика содействия, земель-
ный участок, гарантия займа).

– Ведение бизнеса частным сектором (капитал, уп-
равление).

– Возможность привлечения недорогого капитала 
(Заем Мирового Банка).

– Земельный участок для дальнейшего увеличения 
рынка и развитие логистического центра.

ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ØÀÃÈ
• Актуализация технико-экономического обоснова-

ния.
• Презентация концепции для инвесторов и госу-

дарственных органов заинтересованных лиц.
• Запуск проекта девелопмента  оптового рынка. 
• Обеспечение государственной поддержки созда-

ния оптового рынка (выделение земельного участка, 
заключение договора аренды).

• Оформление юридических документов, необходи-
мых для обеспечения финансирования проекта.

• Запуск строительного проекта.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
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ÐÅÇÎËÞÖ²ß
Ïåðøî¿ ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåíö³¿

“Ðîçâèòîê ãóðòîâèõ ðèíê³â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ 
ïðîäóêö³¿ â Óêðà¿í³“4 

15 вересня 2006 року           м.Львів

В «Основних напрямках створення та 
функціонування оптових продовольчих ринків», 
затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України № 997 від 9 червня 1999 року, зазначалося, що 
«сучасний стан ринку сільськогосподарської продукції 
та продовольства характеризується досить повільним 
формуванням ринкової схеми просування продукції до 
споживача, яка була б здатна забезпечити скорочення 
втрат сільськогосподарської продукції, підвищити 
її якість, сприяти формуванню ринкових цін». На 
жаль, декларації влади не перетворилися у реальні 
рішення: не підготовано правової бази, сприятливої 
для формування та розвитку гуртових ринків, відсутня 
ефективна державна політика фінансово-кредитного, 
інформаційного та консультаційного забезпечення 
розвитку таких ринків.

Як свідчить світовий досвід, гуртовий ринок 
– це не просто місце, де здійснюється купівля-
продаж сільськогосподарської продукції, це один із 
найважливіших елементів маркетингової аграрної 
інфраструктури, завдяки якому здійснюється прозоре 

ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, 
розподіл потоку продовольчих товарів. Це також 
важливий механізм забезпечення продовольчої 
безпеки країни, розвитку конкуренції, підвищення 
ефективності діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників, зменшення рівня тінізації 
економіки. Експерти стверджують, що покращення 
розподілу продовольчих товарів через гуртові ринки є 
чинником зменшення рівня інфляції. Через гуртовий 
ринок місцева та центральна влада можуть творити 
політику врівноваженого розвитку регіону, країни.

Україна має величезний аграрний потенціал, однак 
він не реалізується повною мірою через відсутність 
ефективного ринкового механізму реалізації 
сільськогосподарської продукції та продуктів її 
переробки.

В Україні є добрі приклади реалізованої ініціативи 
бізнесу з розвитку гуртових аграрних ринків – 
продуктовий ринок «Шувар» (м.Львів), ринок живої 
худоби «Чародій» (м.Жашків). Однак  фінансові 
ресурси українського бізнесу є досить обмеженими, а 

4Конференцію організували Міністерство аграрної політики України, Проект USAID “Реформа у галузі сільського господарства, вдо-
сконалення законодавчо-нормативної бази”, Проект EU TACIS “Покращення системи логістики та маркетингу для МПС в сільському гос-
подарстві”, гуртовий ринок “Шувар”. Інформаційну підтримку заходу надали Український освітній центр реформ та журнал “Агроогляд”.  У 
конференції взяли участь більше як 180 осіб, у тому числі представники: Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки 
України, Міністерства фінансів України, Представництва Європейської Комісії в Україні, Представництва Світового Банку в Україні, депута-
ти Верховної Ради України, представники обласних державних адміністрацій, мерій, громадських професійних організацій, проектів міжна-
родної технічної допомоги, які фінансуються ЄБРР, ФАО, USAID, представники Європейських та українських гуртових ринків, низки інших 
міжнародних та українських організацій.

АКТУАЛЬНАЯ ЦИТАТА ИЗ ХАРЬКОВА

Первый в Харьковской области оптовый рынок сельхозпродукции планируется 

организовать весной 2007 г. Об этом 30 октября сообщил журналистам заместитель 

председателя Харьковской облгосадминистрации Виктор Зверев. По его словам, 

сейчас готовятся документы для оформления землеотвода под рынок (8 га) в районе 

пос. Высокий (Харьковский р-н), у трассы Харьков-Симферополь. Подобный рынок 

планирует организовать в Волчанском р-не концерн “АВЭК и Ко”. 

Яна Тертышная. Информационное агентство “Status quo”

http://www.sq.com.ua/show_news/46757/index.html
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умови для широкого інвестування у цей вид діяльності 
– несприятливі. Учасники конференції відзначають, 
що розвиток гуртових ринків сільськогосподарської 
продукції може здійснюватися  тільки за організаційної 
та фінансової підтримки влади. Потрібна зрозуміла 
для учасників ринку, прозора й ефективна державна 
політика. І це також підтверджено світовою 
практикою.

Учасники конференції звертаються до Міністерства 
аграрної політики, Кабінету Міністрів, Верховної Ради 
та Президента України з проханням:

• Визнати гуртові ринки невід’ємною ланкою у циклі 
вирощування і збуту сільськогосподарської продукції 
та зробити доступними для них механізми державної 
підтримки, які передбачені для сільськогосподарських 
товаровиробників.

• Створити сприятливе правове середовище для 
розвитку гуртових ринків сільськогосподарської 
продукції шляхом прийняття закону про гуртові ринки 
сільськогосподарської продукції, програми  розвитку 
гуртових ринків сільськогосподарської продукції в 
Україні тощо.

• Вжити організаційних заходів для формування 
та функціонування системи гуртових ринків 
сільськогосподарської продукції, в поєднанні з 
сільськогосподарськими збутовими кооперативами та 
Аграрними домами.

• Рекомендувати місцевим органам державної влади, 
органам місцевого самоврядування активізувати роботу 
зі створення гуртових ринків сільськогосподарської 
продукції, створення сприятливих умов на місцевому 
рівні для їхнього становлення та розвитку.

• Спрямувати зусилля наукових установ, 
аналітичних центрів, проектів міжнародної технічної 
допомоги на вивчення міжнародного досвіду створення 
та розвитку гуртових ринків, участі та ролі влади у 
цих процесах. Створити динамічну систему ринкової 
аграрної інформації.

• Підтримати ініціативи продовольчого ринку 
«Шувар», ринку живої худоби «Чародій» у сфері 
розвитку гуртової торгівлі, створення регіональних 
аграрних центрів, поширити їх для вивчення та 
впровадження серед всіх регіонів України.

• Рекомендувати  Міністерству аграрної політики 
України затвердити наказом запропоноване Типове 
положення про Регіональний аграрний центр “Шувар”.

Учасники конференції також схвалюють ініціативи 
проектів Європейського Союзу (TACIS) «Покращення 
системи логістики  та маркетингу для МСП в сільському 
господарстві», Агентства США з міжнародного 
розвитку «Реформа у галузі  сільського господарства, 
вдосконалення законодавчо-нормативної бази» 
та Проекту аграрного маркетингу щодо розвитку 
гуртової торгівлі сільськогосподарською продукцією 
та звертаються до інших міжнародних організацій, 
інституцій бізнесу, громадських професійних 
організацій України із закликом долучитися до цієї 
діяльності. 

Ми переконані, що необхідна спільна активна 
робота бізнесу, влади, громадськості та міжнародних 
інституцій у сфері створення системи гуртових 
ринків сільськогосподарської продукції для реалізації 
аграрного потенціалу України.

ÃÐÑÏ â Óêðà¿í³

ІЗ ВИСНОВКІВ  КОЛЕГІЇ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
...Головна фінансова проблема галузі тваринництва, як і в цілому сільського 

господарства, сконцентрована не тільки у виробництві, а й у сфері збуту. Створена 

інфраструктура аграрного ринку не забезпечує просування безпосередньо 

товаровиробників до організованих оптових ринків, що не дає можливості 

поліпшити фінансово-економічний стан фізичних та юридичних осіб, які займаються 

тваринництвом.

Спрямування основних товаропотоків м’яса і м’ясопродуктів до неорганізованих 

комерційних каналів з непрозорими умовами купівлі-продажу є головною причиною 

значних фінансових втрат галузі. Цінова ситуація на ринку м’яса в Україні протягом 

останніх п’яти років була вкрай несприятливою для сільськогосподарських 

товаровиробників. 

Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України, виділених у 2003-2004 
роках та І кварталі 2005 року на фінансову підтримку виробництва продукції тваринництва та рослинництва 
/ Підготовлено департаментом з питань АПК, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища 
і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 08.06.2005 № 12-2 / - Київ: Рахункова палата 
України, 2005. - Випуск 17.
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Объем плодоовощного рынка Украины в ценах 
производителя составляет не менее 9,5 млрд. грн, что 
приблизительно соответствует объему зернового 
рынка, даже притом, что только около 30% выращенных 
овощей и фруктов попадает на рынок. 

Средняя рентабельность производства овощей 
и фруктов при наличии налаженных каналов сбыта 
продукции редко бывает ниже 200%.

Четыре гектара поздней капусты, выращенные в 
2004 году с применением интенсивных технологий, мо-
гли дать более 1 млн. грн. чистой прибыли при реализа-
ции капусты в марте–апреле 2005 года (справедливос-
ти ради отметим, что годом ранее эти же гектары могли 
быть гораздо менее прибыльными).

Цены на овощи и фрукты в Украине в среднем в 
2-3 раза выше, чем в соседней Польше, притом, что 
себестоимость их производства в среднем в 2 раза 
ниже. 

В Украине практически нет организованной 
профессиональной оптовой торговли овощами 
и фруктами. При этом спрос на такой бизнес 
увеличивается минимум в 2-3 раза каждый год. 

Украина экспортирует большие объемы яблочного 

концентрата в ЕС. Отметим, что затраты на закупку 
сырья в Украине в 3-4 раза ниже, чем в соседней 
Польше, также конкурирующей с Украиной на рынке 
яблочного концентрата ЕС.

Некоторые украинские консервные заводы 
экспортируют более 90% произведенной плодоовощной 
консервации в Россию и другие страны СНГ. При этом 
конкуренция среди переработчиков очень невысокая. 

Заморозка и сушка овощей и фруктов – это 
достаточно перспективный вид бизнеса, который 
только начинает развиваться в Украине. При этом по-
прежнему 25-30% произведенной продукции, которая 
не может быть реализована на свежем рынке, теряется 
из-за отсутствия переработки.

В южных регионах страны ранние овощи, фрукты 
и ягоды можно получать уже в середине–конце апреля 
со сравнительно невысокими затратами, что может 
обеспечить очень высокую рентабельность при 
поставках в Россию и другие северные страны Европы.

Украина – крупнейший производитель картофеля 
в Европе. При этом переработка картофеля в стране 
почти не развита.

ÃÐÑÏ â Óêðà¿í³

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
ÐÛÍÊÀ ÏËÎÄÎÎÂÎÙÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÓÊÐÀÈÍÛ5 

ÏÎÍßÒÈß “ÎÏÒÎÂÀß” È “ÐÎÇÍÈ×ÍÀß” ÒÎÐÃÎÂËß
Из письма Государственного комитета  Украины стандартизации, 

метрологии и сертификации
№ 4-5/16-965 от 05.02.20026 

Понятия “оптовая” и “розничная”” торговля 
определены ГОСТом 28-11-81 “Торговля. Основные 
понятия. Термины и определения” (раздел 1 п. 6, 7), 
Законом Украины “О государственном регулировании 
производства и торговли спиртом этиловым, 
коньячным и плодовым, алкогольными напитками и 
табачными изделиями” (ст. 1 “Определения основных 
понятий и терминов”), а именно:

- оптовая торговля — деятельность по приобретению 
и соответствующему преобразованию товаров для 
дальнейшей их реализации предприятиям розничной 
торговли, другим субъектам предпринимательской 
деятельности;

- розничная торговля — деятельность по продаже 
товаров непосредственно гражданам и другим конечным 
потребителям для их личного некоммерческого 
использования независимо от формы расчетов, в том 
числе на разлив в ресторанах, кафе, барах, других 
предприятиях общественного питания.

Кроме того, Порядком занятия торговой деятель-
ностью и правилами торгового обслуживания населе-
ния, утвержденными постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 08.02.95 г. N 108 (108-95-п) (п. 7), 
определено, что могут иметь хозяйствующие субъекты 
для занятия торговой деятельностью в сфере рознич-
ной и оптовой торговли.

5По оценкам экспертов Проекта аграрного маркетинга
6См. “Бухгалтер”, № 10 - 11 (ч. 1), март, 2002 г.
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Гуртовий ринок - це місце, де проводяться угоди 
купівлі-продажу, де, фактично, у даному місці 
знаходиться товар, де щоденно виникає ціна рівноваги 
поміж попитом та пропозицією.

Гуртовий ринок слід трактувати як елемент інфра-
структури регіону, що впливає на закономірний потік 
продовольчих товарів між виробником та споживачем. 
Через гуртовий ринок місцева та центральна влада мо-
жуть творити політику врівноваженого розвитку, осо-
бливо сільськогосподарської продукції та роздрібної 
торгівлі.

Чим сучаснішою є інфраструктура гуртового ринку, 
тим чіткіше відбувається розподіл сільськогосподар-
ських та харчових продуктів, пропоновані продукти 
є кращої якості (відповідні умови зберігання та пред-
ставлення продуктів) час укладення угод та процедур, 
пов’язаних із завантаженням і розвантаженням є зна-
чно коротшим.

2. Âèäè ãóðòîâèõ ðèíê³â.
Гуртові ринки є одним з найважливіших елементів 

інфраструктури міста і регіону. У ринковій економіці 
вони є інструментом, який впорядковує та стимулює 
закономірний розподіл овочів, фруктів, квітів та ін-
ших продуктів. Особливо в країнах, де сільськогоспо-
дарська продукція (овочі, фрукти, квіти, м’ясо та ін.) 
є дуже роздрібненою, де виробники не організовані у 
виробничі групи, кооперативи чи іншого роду органі-
зації, де якість продукції є низькою, а її виробництво 
– малоефективним. Також коли в містах продаж ово-
чів, фруктів, квітів, м’яса та інших продуктів здійсню-
ється в малих магазинах та за посередництвом базарів, 
де існує великий нереєстрований обіг цих продуктів 
(чорний ринок) - тільки виникнення гуртових ринків 
зможе призвести до зміни цієї ситуації. Завдяки будів-
ництву гуртових ринків настає впорядкування розпо-
ділу цими продуктами, а учасники ринкового обороту 
отримують інформацію щодо ціни, якості, величини 
продукції, попиту та пропозиції.

Той факт, що у багатьох країнах  40-60% сімейного 
бюджету витрачається на їжу, свідчить про те, 
наскільки важливим елементом кожної економіки 
є сільськогосподарська продукція та відповідний її 

розподіл.  Сучасна інфраструктура розподілу харчових 
продуктів, в тому числі будівництво гуртових ринків, 
є тим самим, що і сучасна дорожня інфраструктура. 
Відмінність полягає у тому, що більшість політичних 
та економічних децидентів  усвідомлюють вплив 
комунікаційної інфраструктури на розвиток усієї 
економіки, натомість вони не  надають відповідного 
значення  інфраструктурі розподілу харчових 
продуктів. Як дорожня інфраструктура, так і 
інфраструктура розподілу харчових продуктів може 
реалізовуватись тільки за організаційної та фінансової 
підтримки місцевої та центральної влади. Усюди в 
світі, де виникала інфраструктура цього типу (також у 
країнах з домінуючою ліберальною економікою - США, 
Австралія, Японія  й ін.), будівництво гуртових ринків 
отримувало таку підтримку. В переважній більшості 
країн світу функція гуртового ринку є подібною. 
Ці ринки відрізняються лише етапом розвитку, 
оточенням, рівнем організованості виробників і 
структурою роздрібної торгівлі. Розрізняємо наступні 
види суб’єктів, що займаються гуртовим розподілом:

 гуртовий ринок споживчого типу (постачаль-
ний);

 гуртовий ринок виробничого типу;
 гуртовий ринок змішаного типу;
 аукціони;
 гуртовий продаж типу cash&carry;
 товарна біржа (не є темою цього опрацювання).

2.1. Ãóðòîâèé ðèíîê ñïîæèâ÷îãî òèïó 
(ïîñòà÷àëüíèé)

Гуртові ринки споживацького типу (постачальні) 
розташовані у великих містах. Найчастіше вони 
виникали на місці колишніх базарів гуртово-
роздрібного характеру чи на місці гуртових ринків 
змішаного типу. Коли виявлялося, що територіальні 
умови унеможливлюють подальшу розбудову, 
інфраструктура є застарілою, перебудова торгівельних 
будинків не оплачується з економічної та технологічної 
точки зору, а даний об’єкт створює надто великі 
комунікаційні перешкоди для міста - тоді гуртовий 
ринок переносили у нове місце. Основним принципом 
є те, що кожне велике місто чи міська агломерація 

ßöåê ÀÓÑÒÅÍ, 
експерт, Республіка Польща

ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ ÃÓÐÒÎÂÈÕ ÐÈÍÊ²Â Â ÓÊÐÀ¯Í²7

1. Ôóíêö³ÿ ãóðòîâîãî ðèíêó

7Публікується за сприяння Проекту аграрного маркетингу АМР США

ÃÐÑÏ â Óêðà¿í³
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має у користуванні тільки один гуртовий ринок (у 
світі існує лише декілька винятків з цього правила). 
Є дуже чітке розмежування між гуртовим ринком та 
роздрібним ринком (базаром).  Основною функцією 
ринків є забезпечення магазинів та базарів. Тому 
ринки часто розташовуються  у місті, чи поблизу міста. 
На гуртовому ринку такого типу розташовані об’єкти, 
в яких оптовики продають свої овочі, фрукти, квіти, 
м’ясо, рибу та інші продукти, пакувальні, спеціалізовані 
склади, логістичні склади та інші об’єкти, необхідні для 
відповідного розподілу (мийки вантажних автомобілів, 
точки закупівлі упаковки, місця для сортування сміття 
та ін.). На гуртовому ринку перебувають усі контрольні 
служби, які відповідають за належний обіг продуктів 
харчування, в тому числі, часто розташовані відділи 
митної служби, що спеціалізуються в оформленні 
відповідних продуктів.

Характерним є факт, що на ринку споживчого типу 
немає торгівлі з автомобілів. Товар від виробника по-
трапляє безпосередньо до оптовика (агента, представ-
ника об’єднання виробників). У сусідстві з гуртовим 
ринком виникають експедиційні фірми, логістичні 
склади великих торгівельних мереж, інші об’єкти. З 
часом гуртовий ринок стає елементом великого логіс-
тичного центру.

Гуртові ринки цього типу часто створювали з ініці-
ативи міст, регіону та використовували допомогу дер-
жавних установ. Значною мірою фінансувалися вони 
з міських коштів, дотацій, преференційних кредитів. 
Головним власником гуртового ринку, переважно, є 
місто, гміна (територіальна громада) чи товариство, 
утворене місцевою чи центральною владою та комер-
ційними суб’єктами. У зв’язку з тим, що часто управ-
ління цими об’єктами було погане та самі об’єкти були 
надто залежними від політичних впливів, у деяких 
країнах розпочато процес їхньої реприватизації, або 
управління цією структурою було довірено зовнішнім 
комерційним фірмам.

2.2. Ãóðòîâèé ðèíîê âèðîáíè÷îãî 
(ôåðìåðñüêîãî) òèïó

Гуртовий ринок виробничого типу часто створю-
ють з ініціативи виробників, місцевої влади, аграрних 
організацій. Ініціативи такого типу підтримують дер-
жавні органи. Такі ринки часто виникають у невеликих 
населених пунктах, де інтенсивно вирощують овочі та 
фрукти. Головними завданням ринку є організація за-
купівлі продуктів у місцевих виробників. Ринок має у 
користуванні склади, машини для сортування, паку-
вання та ін. Наслідком виникнення гуртового ринку 
є інтеграція місцевих виробників, спеціалізація у ви-
робництві, підвищення якості вирощуваних овочів та 
фруктів. Учасниками цього ринку є виробники, вироб-
ничі організації, фірми, що займаються закупівлею та 
зберіганням, малі та середні гуртовні, що займаються 
продажем та розподілом у цьому регіоні. Основним 
елементом ринку є місце для стоянки, на якому відбу-
вається продаж безпосередньо з автомобілів.

Цей ринок відіграє обмежену роль у забезпеченні 
торгівельних точок, невеликих магазинів та базарів, 

оскільки, через близькість місця вирощування овочів 
та фруктів, закупівлю цих продуктів торгівлею вони 
здійснюють  безпосередньо у виробника. Однак такий 
ринок є місцем забезпечення товарами, які не виро-
бляються у цьому регіоні, імпортними продуктами, 
переробленими продуктами та іншими продуктами, 
необхідними для сільськогосподарського виробництва 
(насіння, добрива, городний інвентар та ін.). Такі рин-
ки часто працюють у визначені дні тижня. У деяких 
країнах на зиму, коли не виробляються місцеві товари і 
всі запаси розпродано, такі ринки закриваються.

На цих ринках відбувається сортування, пакування, 
комплектування продуктів для подальшого відправ-
лення. Продукти з цього ринку потрапляють на гуртові 
ринки споживацького та мішаного типу, до фірм типу 
cash&carry, на логістичні склади великих торгівельних 
мереж, на експорт та до переробної промисловості.

2.3. Çì³øàíà ìîäåëü
Це гуртовий ринок, який має майже усі елементи 

споживчого та виробничого (фермерського) типу рин-
ку. На гуртовому ринку є визначене місце, де ведеть-
ся продаж безпосередньо з машин. На цьому ринку не 
ведеться роздрібної торгівлі. Ці ринки розташовані у 
великих населених пунктах та міських агломераціях. 
Виникають вони, переважно, з ініціативи місцевої вла-
ди. Часто це суб’єкти суспільно-приватного характеру. 
Власниками Товариства є органи місцевого самовряду-
вання, центральні органи, фірми-гуртовні, банки, фон-
ди та ін.

Модель гуртового ринку змішаного типу є найефек-
тивнішою формою інфраструктури в таких країнах, як 
Польща, Україна, Румунія, Болгарія та у багатьох інших 
країнах, усюди там, де виробники сільськогосподар-
ської продукції не організовані, де не виникли ринки 
виробничого типу. Виникнення ринку змішаного ха-
рактеру стимулює виробників організовуватись у гру-
пи виробників та інші організації, які дозволяють про-
давати більш ефективно та рентабельно.

Це перехідна модель між типовим споживацьким 
ринком та ринком виробничим (фермерським). Ще 
декілька років тому найважливішим елементом кож-
ного гуртового ринку в Польщі була торгівля з машин. 
Упродовж 2-3 років зменшується продаж з машин на 
користь фірм-гуртовень. Це є ефектом організованості 
виробників та низької рентабельності продажу з ма-
шин. Продукти, що продаються з машин, часто є гір-
шої якості, як у оптовиків, які мають відповідні склади. 
Товар, що зберігається в автомобілі, може наражатися 
на змінні кліматичні умови (надто низька чи надто ви-
сока температура).

2.4. Àóêö³îí
Аукціон - це місце, де за наявності товару продаєть-

ся партія однорідного продукту через публічні торги. 
Це дуже популярна форма продажу в Голландії. Аукці-
они існують також і в інших країнах, однак вони не пе-
ревершили гуртової торгівлі. Колись вважалось, що в 
майбутньому це буде домінуюча форма гуртового про-
дажу. Умовою ефективного функціонування аукціону 
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є велика кількість виробників середньої величини та 
велика кількість покупців. Якщо ця пропорція буде по-
рушена, ринок аукціону почне функціонувати непра-
вильно, зі збитками для виробника. Умовою функціо-
нування аукціону є висока якість продуктів, відповідна 
величина пропонованої партії товару, збереження ви-
значених високих класифікаційних норм. Продаж то-
вару розпочинається за посередництвом біржового го-
динника чи усного виголошення ціни від найвищої до 
найнижчої. Аукціони переважно відбуваються з ініціа-
тиви виробників чи організації виробників (асоціації, 
кооперативи) та підтримуються місцевою владою та 
центральними органами, відповідальними за аграрну 
політику. Часто власниками цих суб’єктів є самі учас-
ники ринку. Нерідко до цього типу заходів фінансово 
залучаються органи місцевого самоврядування та бан-
ки.

Такого типу форма продажу не може бути ефектив-
но застосована в таких країнах, як, наприклад, Польща, 
Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія чи Україна, 
бо рівень організації виробників є надто малим. Крім 
цього, пропоновані продукти є низької якості, погано 
посортовані, не мають відповідних сертифікатів та ін. 
Особливо це стосується аукціонів овочів, фруктів та 
квітів.

Лише у випадку продажу худоби та коней аукціон 
може бути дуже добрим інструментом посередництва. 
Важливо, що ця форма торгівлі відома тваринникам в 
Україні та у багатьох  інших країнах. Виникнення взі-
рцевого сучасного аукціону худоби в Україні буде дуже 
важливим елементом аграрної політики уряду. В май-
бутньому це може стати місцем укладання експортних 
операцій.

2.5. Ïðîäàæ òèïó cash&carry
Це сучасна, дуже агресивна форма гуртового та на-

півгуртового продажу. Це комерційні фірми, переваж-
но з дуже великим міжнародним капіталом. Прикла-
дом таких фірм є METRO, SELGROS, де, здебільшого, 
ці фірми пропонують повний асортимент продуктів, в 
тому числі продовольчих, промислових, господарської 
хімії та ін. Ці фірми закуповують великі партії продук-
тів, часто через центральну систему закупівлі, з при-
значенням як для усієї торгової мережі в даній країні, 
так і у випадку деяких продуктів з призначенням для 
більшої кількості країн. Ця агресивна, дуже професій-
на форма закупівлі надає перевагу тільки великим по-
стачальникам, виключаючи слабших. Закупівля товару 
у великих кількостях від одного виробника часто при-
зводить до того, що виробник має мінімальний при-
буток на одиниці товару, а лише високий розмір про-
дажу веде за собою рентабельність виробництва. Це є 
особливо небезпечним для виробника, якщо з якихось 
причин буде зірвано чи не продовжено контракт. Ці 
фірми застосовують також принцип мінімізації про-
дуктів у даному асортименті, це, наприклад, 2-4 сорти 
яблук, один вид бананів, 6-10 видів сиру та ін. Однак усі 
ці продукти мають низьку ціну і є дуже конкурентни-
ми в порівнянні з продуктами, пропонованими у роз-
дрібній торгівлі.

Клієнтами цих суб’єктів є різноманітні офіційно за-
реєстровані фірми (ресторани, магазини, офіси та ін.). 
Закупівлю у цих об’єктах можуть здійснювати особи, 
які мають спеціальну магнітну картку клієнта. При по-
дібних об’єктах створюють також бюро обслуговуван-
ня клієнтів, які купують великі партії товару. Ця агре-
сивна та водночас дуже сучасна форма гуртового та 
напівгуртового продажу є найбільшою конкуренцією 
гуртових ринків. Спеціальний відділ фірми cash&carry 
дуже детально проводить моніторинг роздрібного рин-
ку, що дуже часто призводить до наслідку, коли про-
поновані продукти харчування мають нижчу ціну, ніж 
пропозиція виробників на гуртовому ринку. Основна 
різниця між гуртовим ринком та продажем типу cash-
&carry це:

 на гуртовому ринку власником товару є вироб-
ник чи оптовик, натомість у фірмі типу cash&carry - ця 
фірма;

 на гуртовому ринку виникає ціна дня, яка є ці-
ною рівноваги поміж попитом та пропозицією, нато-
мість у фірмі типу cash&carry ціна виникає зі стратегії 
фірми;

 на гуртовому ринку пропонується значно більша 
кількість продуктів, видів певного асортименту, нато-
мість у фірмі типу cash&carry застосовується принцип 
мінімізації продуктів даного асортименту;

 гуртовий ринок є партнером та гарантом існуван-
ня малих магазинів, точок продажу овочів та фруктів 
на вулицях, базарах, натомість діяльність фірм типу 
cash&carry в майбутньому призводить до банкрутства 
багатьох об’єктів цього типу, що в кінцевому результаті 
призводить до безробіття у секторі роздрібної торгів-
лі;

 через гуртовий ринок місцева та центральна вла-
да може визначати політику врівноваженого розвитку 
роздрібної торгівлі та сільськогосподарської продукції. 
Якщо професійних гуртових ринків не буде чи функці-
онуватимуть вони у формулі гуртово-роздрібної тор-
гівлі (як це є на сьогодні в Україні, Росії, Болгарії, част-
ково в Польщі та інших країнах, в яких не так давно 
функціонує ринкова економіка), результат буде таким, 
що дрібний, слабкий виробник, до цього ж, який не є 
членом якогось об’єднання, буде позбавлений можли-
вості продати свій продукт. Відсутність у даній країні 
сучасної інфраструктури розподілу продуктів харчу-
вання, в тому числі гуртових ринків, створює ідеальні 
умови для експансії фірм типу cash&carry.

2.6. Þðèäè÷íà ôîðìà
Розрізняємо такі основні юридичні форми гуртових 

ринків:
 бюджетна одиниця

Часто ця формула застосовується у багатьох краї-
нах. На даний час від цієї формули відходять. У такому 
випадку майно гуртового ринку є елементом маєтку 
міста чи гміни (територіальної громади). Прибутки та 
видатки є елементом бюджету міста. Щороку вони під-
лягають аналізу та затвердженню міською радою. Дуже 
часто в подібних випадках у міськвиконкомі утворю-
ють відділ (департамент), який займається як обслуго-
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вуванням та контролем гуртового ринку, так і місцевих 
базарів та ринків роздрібного характеру. Таким при-
кладом є міста Мюнхен та Берлін. Останнім роками з 
метою спрощення управління цією інфраструктурою, 
окремі об’єкти чи увесь гуртовий ринок віддають в 
оренду товариствам, призначеним операторами гур-
тового ринку, або професійним зовнішнім фірмам, за-
вданням яких є ефективне управління майном гурто-
вого ринку.

 акціонерне товариство
 Ця формула зустрічається найчастіше. Здебільшого 

це суспільно-приватні товариства, в яких частку мають 
місто, гміна (територіальна громада), урядові агентства, 
організації виробників сільськогосподарської продук-
ції та об’єднань роздрібної торгівлі (символічний, але 
важливий акціонер), оптовики, виробники, зовнішні 
установи та фірми (банки, інвестиційні фонди та ін.). 
Є також акціонерні товариства, в яких не беруть учас-
ті суспільні суб’єкти, незважаючи на те, що вони часто 
були співорганізаторами гуртового ринку, фінансували 
частину інфраструктури ринку (зовнішню та внутріш-
ню), надавали поручительства та кредитні гарантії.

 товариство з обмеженою відповідальністю
Ця формула часто застосовується з суб’єктами з 

меншим капіталом, як гуртові ринки виробничого 
типу, аукціони різного типу призначення (худоби, риб-
ні, квіткові та ін.).

3. Ãóðòîâ³ ðèíêè ó ñâ³ò³
Гуртові ринки почали виникати на початку ХХ сто-

ліття. Відбувалося це у великих містах, часто на цих 
місцях, де традиційно відбувалася торгівля овочами, 
фруктами, квітами, тваринами та іншими продукта-
ми. Влада міст утворювала такого типу суб’єкти, бо 
усвідомлювала, що такі місця повинні мати відповідну 
інфраструктуру, там повинен відбуватися санітарний 
та ветеринарний контроль та ін. Концентрація великої 
кількості продуктів харчування з коротким терміном 
споживання могла бути джерелом епідемії у цій місце-
вості.

3.1. Åâîëþö³ÿ ãóðòîâî¿ òîðã³âë³
На початковому етапі, до моменту, коли роздрібна 

торгівля була роздробленою, коли ще не було торгових 
мереж, коли більша частина роздрібного продажу від-
бувалася у спеціалізованих магазинах (м’ясні, молоч-
ні, рибні, овочеві, квіткові), виникали також гуртові 
спеціалізовані (галузеві) ринки. В одній частині міста 
організовувався гуртовий ринок м’яса (торгівля м’яс-
ними половинами туш, м’ясними продуктами та ін.), в 
іншій - ринок овочів та фруктів, ще в іншому - квітів. 
Це було можливе тому, що на кожному з цих ринків був 
цілком інший клієнт.

З часом, коли виникала потреба роздрібної торгівлі 
мати місце, в якому можна зробити покупки багатьох 
різноманітних продуктів (м’ясо, риба, квіти, овочі та 
ін.) водночас, наступив процес концентрації гуртових 
ринків. Міста прагнули в одному місці сконцентрувати 
об’єкти різних харчових галузей. Процес будівництва 
гуртових ринків посилився після Другої світової війни. 

Додатковим чинником виникнення гуртових ринків 
був чорний, неконтрольований ринок обороту про-
дуктами харчування. Держава та місцева влада усві-
домлювали, що продукти харчування у той період були 
найважливішим елементом сімейного бюджету, еле-
ментом, що впливав на рівень інфляції, були і є надалі 
одним з найважливіших елементів економічного роз-
витку кожної країни. З цієї причини держава та місцева 
влада безпосереднім (власником ринку було місто) чи 
посереднім (ринок з суспільно-приватним чи приват-
ним капіталом) чином впливали на розвиток його інф-
раструктури. Через державні служби (ветеринарні, са-
нітарні, фітосанітарні, стандартизаційні, митні та ін.), 
розташовані на території гуртового ринку, проводили 
відповідний нагляд за оборотом цими товарами.

В 1950-1970 рр. у таких країнах, як Німеччина, 
Франція, Італія, Великобританія основним місцем за-
безпечення торгівлі продовольчими товарами, осо-
бливо овочевих та квіткових магазинів був гуртовий 
ринок. Це становило приблизно 60-90 % від загального 
забезпечення магазину цими продуктами. Там, де існу-
вав м’ясний та рибний гуртовий ринок, він також ста-
вав основним місцем забезпечення роздрібної торгівлі 
цими продуктами.

В цей період у багатьох розвинутих країнах зі ста-
більною економікою розпочався процес спеціалізації 
виробництва, організації виробників у групи вироб-
ників, кооперативи та інші асоціації. Наслідком цього 
процесу було значне зниження коштів виробництва, 
зниження коштів розподілу, виробник займався ви-
ключно виробництвом, а спеціалізовані суб’єкти чи 
фірми, створені виробниками, - продажем, контракта-
цією, маркетингом та ін. У цей період самі виробники 
чи місцева влада створювали гуртові ринки виробни-
чого типу. Це був елемент розподілу, місце укладання 
контракту між виробником та фірмою, що працює на 
гуртовому ринку у великому місті, логістичним цен-
тром торгівельних мереж чи фірмою, що займається 
міжнародною торгівлею.

Характерним прикладом, який показує роль гурто-
вих ринків у загальній економічній політиці держави, 
є Іспанія. Перед вступом Іспанії до структур Європей-
ського Союзу, було розпочато процес впорядкування 
гуртового розподілу продуктів харчування. Була роз-
роблена урядова програма розбудови мережі гуртових 
ринків у найбільших містах та міських агломераціях. У 
співпраці з місцевою владою за короткий термін часу 
(3-4 роки) виникла ціла мережа гуртових ринків. Це 
стало причиною не тільки впорядкування розподілу, 
але і значного зниження коштів виробництва, змен-
шення кількості посередників, кращої ринкової інфор-
мації, збільшення експорту. Експерти стверджують, що 
в Іспанії покращення розподілу продовольчих товарів, 
переважно овочів, фруктів, м’яса та риби мало вплив 
на зменшення інфляції на рівні 1-2% на рік. Слід під-
креслити, що ще 4-5 років перед вступом Іспанії до Єв-
ропейського Союзу ситуація у сфері розподілу продук-
тів цього типу нагадувала структуру, яку мала Польща 
в 90-тих роках, а Україна та багато інших країн мають 
на цей час.

В період від 1970 року і до сьогоднішнього дня три-
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ває процес концентрації роздрібної торгівлі. Відкрива-
ються супермаркети, великі мережі роздрібної торгівлі 
з міжнародним капіталом (TESCO, HIT, GEANT та ін.), 
мережі магазинів дисконтного типу (Lidl, Aldi, Bila та 
ін.), спеціалізовані фірми, що займаються гуртовою та 
напівгуртовою торгівлею (METRO, SELGROS та ін.). У 
різних країнах також виникають торгівельні мережі з 
великим місцевим капіталом. Дрібні торговці об’єдну-
ються в організації, щоб конкурувати з великими між-
народними концернами. Ця ситуація примушує вироб-
ників об’єднуватися, знижувати кошти виробництва, 
зберігання (складування) товарів, розподілу.

Великі торговельні організації на початку міцно 
співпрацювали з гуртовими ринками. Там, де це було 
можливо, будували на території гуртового ринку влас-
ні розподільно-логістичні склади. Частину товарів ку-
пували у спеціалізованих оптовиків, зосереджених на 
гуртовому ринку. Вони користувалися з інфраструкту-
ри ринку, пакувальні, митної служби та ін. Разом з роз-
будовою власної роздрібної мережі все частіше купува-
ли продукти безпосередньо у виробників або на ринках 
виробничого типу, трактуючи гуртовий ринок виключ-
но як елемент інтервенційних закупок. Гуртовий ринок 
є для них, в основному, джерелом ринкової інформації, 
в тому числі цінової. У тих містах, де гуртові ринки ма-
ють застарілу інфраструктуру, де їх не осучаснено, не 
доведено до створення спеціалізованих об’єктів різних 
продовольчих галузей, а також там, де гуртові ринки не 
мають резервних територій для розширення і розвитку, 
роль таких ринків була значною мірою обмежена. Дані 
свідчать, що безпосередній продаж на гуртових ринках 
(напр., Німеччини, Англії, Франції) на даний час стано-
вить від 20 до 45 % гуртового продажу. Це залежить від 
асортименту. Квіти, овочі та фрукти мають дещо біль-
шу частку в місцевому гуртовому продажу порівняно з 
іншими продуктами. Це залежить  від того, наскільки 
сильним у цьому регіоні є мала роздрібна торгівля, на-
скільки сильною є позиція роздрібних ринків (базарів). 
Незважаючи на це, в загальних цифрах це надалі є зна-
чною вартістю.

Багатьма гуртовими ринками, особливо з держав-
ним капіталом та капіталом, що походить від органів 
місцевого самоврядування, управляли досить погано. 
Власники товариств були залежними від політичних 
угод. Наслідком цього було те, що деякі гуртові рин-
ки не встигали за змінами, що відбувалися в структу-
рі торгівлі, в тому числі гуртовій торгівлі. Відсутність 
сучасної інфраструктури, яка б служила забезпеченню 
роздрібної торгівлі, ресторанів та точок громадського 
харчування призводило б до банкрутства багатьох ма-
газинів, наслідком чого було безробіття. Лише остан-
німи роками в деяких країнах зауважено цю взаємо-
залежність. У багатьох країнах, як наприклад, в Італії, 
Німеччині, Франції, Португалії, останніми роками від-
буваються істотні зміни. Відбувається реприватизація 
деяких ринків, управління ринками віддають фірмам 
ззовні, будують нові гуртові ринки, закриваючи старі. 
Новозбудовані гуртові ринки відповідають усім логіс-
тичним та санітарним вимогам. Ці ринки володіють ре-
зервними територіями, завдяки чому можуть пропону-
вати місця для інших комерційних суб’єктів. Гуртовий 

ринок з часом перетворюється у логістичний центр.
Для більшості політичних та економічних дециден-

тів у Європі та у світі гуртові ринки і надалі є  важливим 
елементом інфраструктури розподілу овочів, фруктів, 
квітів, м’яса, риби та інших продуктів харчування. 
Вони і надалі є обов’язковим елементом інфраструк-
тури кожного великого міста чи міської агломерації. 
Майже кожне велике місто Європи, Австралії, Східної 
Азії, Північної та Південної Америки, Африки,  в якому 
функціонує ринкова економіка, має об’єкт цього типу. 
Сьогодні у багатьох країнах, де над роздрібною торгів-
лею домінують великі торговельні організації, гуртові 
ринки і надалі є економічним інструментом, а також 
соціальним та суспільним елементом, який гарантує 
місця праці. Для багатьох міст базари створюють ат-
мосферу міста, інтегрують мешканців, є часто місцем 
забезпечення продуктами високої якості, продуктами, 
які не можна купити у торговельних мережах. 

Потрібно звернути увагу на ще один аспект, що сто-
сується принципу “одне місто - один гуртовий ринок”. 
Це закономірність, яка є майже у всіх країнах світу. 
Для осіб, які не знають проблематики гуртових ринків, 
це –незрозуміло. При обговоренні цієї проблематики 
постає запитання: чому не декілька ринків в одному 
місті? Адже ж конкуренція - це основний елемент рин-
кової гри! Обґрунтовуючи вищезазначений принцип, 
потрібно звернути увагу на такі факти:

 гуртовий ринок є елементом інфраструктури міс-
та та регіону,

 не можна збудувати сучасного гуртового ринку 
без підтримки (організаційної, юридичної та фінансо-
вої) місцевої влади, гміни (територіальної громади) чи 
уряду. Особливо це стосується фінансування інвести-
цій у інфраструктуру, в тому числі побудови під’їзної 
дороги, дощової та санітарної каналізацій, ліній елек-
тропередач та інших інвестицій, пов’язаних з охоро-
ною навколишнього середовища. Це підтвердили опра-
цьовані фінансові проекти, які стосуються подібних 
заходів у багатьох країнах,

 якщо б було заплановано будівництво кількох 
ринків у населеному пункті, то фінансове залучення 
міста, гміни чи уряду до будови інфраструктури було 
б набагато більшим,

 якщо за підтримки громадських коштів було б 
збудовано новий гуртовий ринок, який відповідав би 
усім санітарним, протипожежним та вимогам охорони 
навколишнього середовища, а старий ринок не закри-
вали б, то в цей старий об’єкт потрібно було б вклас-
ти такі самі інвестиції в інфраструктуру. Однак, це 
не можливо профінансувати. У зв’язку з цим місцева 
влада повинна взяти на себе ці кошти, або застосувати 
принцип, що одні зобов’язані дотримуватись санітар-
них та вимог охорони навколишнього середовища, а 
інші - ні. Як наслідок, новозбудована інфраструктура, 
призначена для професійної гуртової торгівлі, в яку 
вкладено громадські кошти буде використовуватись 
неповною мірою. Це, зі свого боку, зумовить нижчий 
дохід з оренди торговельних площ і як наслідок - труд-
нощі у сфері фінансової ліквідності цього суб’єкта. Так 
дуже часто трапляється у багатьох країнах. У такому 
випадку місцева влада і самі оператори гуртового рин-
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ку втратять на цьому,
 кожен гуртовий ринок повинен мати державні 

служби нагляду, а якщо є декілька таких ринків, то ко-
шти утримання цих служб є значно вищими,

 якщо існує кілька гуртових ринків, то більшість 
великих гуртових фірм функціонує на кожному з них, 
несе високі експлуатаційні витрати, кошти, пов’язані з 
“перекиданням” товару з ринку на ринок, в кінцевому 
результаті затрати ці компенсуватиме споживач. Якщо, 
натомість, є один гуртовий ринок у даному населеному 
пункті, то витрати функціонування оптовика є значно 
нижчими, більшою є прибутковість при нижчій ціні 
продажу,

 покупець, тобто власник магазину, ресторану чи 
торговельної точки з базару є розгубленим, не знає, 
який продукт є на якому ринку, скільки він коштує. 
Через це покупець несе високі затрати на закупівлю. 
Якщо існує один ринок, то покупець має більший ви-
бір продуктів, йому потрібно менше часу для прийнят-
тя рішень, кошти його діяльності є значно нижчими. 
У такому випадку маємо правдиву ціну дня на певний 
продукт,

 якщо існує один гуртовий ринок, то для всіх опе-
раторів гуртового ринку обов’язковими є одні правила, 
одні податки, одні кошти за оренду і тоді силу фірми 
визначає якість пропонованого продукту, оператив-
ність продавців, маркетинг та ін. Якщо ж є декілька 
гуртових ринків, то ми не можемо говорити про поді-
бну ситуацію,

 якщо діє один гуртовий ринок, то великі, профе-
сійні гуртові та розподільні фірми будуть зацікавленні 
у розміщенні своїх головних складів, сортувалень та 
пакувалень безпосередньо на його території чи по су-
сідству. Ціна землі в околиці інфраструктури гуртового 
ринку шалено виросте. А в цьому зацікавлені власники 
ринку, місто та гміна. В іншому випадку така фірма має 
великі проблеми з прийняттям рішення, в якому міс-
ці розташувати свої головні торговельно-розподільні 
об’єкти.

Лише декілька прикладів показує обґрунтованість 
концентрації гуртової торгівлі в одному місці. Це є при-
кладом того, яку роль відіграє місцева та центральна 
влада у творенні гуртових ринків. Одночасно це є при-
кладом залучення органів місцевого самоврядування 
та центральних органів у формування врівноваженого 
розвитку сфери роздрібної торгівлі, в тому числі і тур-
бота про відповідні санітарні умови, про чесні правила 
ринкової гри та виключення необлікованого обороту 
(чорного ринку). Це справжні дії місцевих та централь-
них органів влади у сфері створення цивілізованого 
розподілу продуктів харчування.

3.2. Ïðîãðàìà áóä³âíèöòâà ãóðòîâèõ 
ðèíê³â ó Ïîëüù³

Разом з політичними змінами розпочався процес 
приведення до умов ринку польської економіки. На 
відміну від багатьох інших галузей національної 
економіки, сільськогосподарське виробництво, а 
особливо виробництво та вирощування овочів, 

фруктів, квітів та багатьох інших сільськогосподарських 
продуктів, було значною мірою приватизоване. 
Польща традиційно була великим експортером цих 
продуктів. Виробники овочів, фруктів, квітів мали 
сильну громадську та фінансову позицію. Незважаючи 
на існування сильного державного сектора роздрібної 
торгівлі, існувала також і приватна торгівля. У кожному 
місті існували базари, в тому числі базари роздрібно-
гуртового характеру. Наприкінці 1980-их - на початку 
1990-их років перестала функціонувати державна 
система закупівлі сільськогосподарської продукції. 
Також раптово знизився експорт овочів, фруктів та 
квітів. Багато втратили великі зовнішньоторговельні 
об’єднання, а можливість експорту та імпорту отримав 
кожен суб’єкт економічної діяльності. Ціни на різні 
продукти були приведенні до умов ринку, що в ефекті 
дало значне збільшення вартості сільськогосподарської 
продукції.

Особливо відсутність державних установ, що 
займаються закупівлею та розподілом продуктів 
харчування спричинила великі труднощі у 
забезпеченні міст сільськогосподарськими товарами. 
В усій країні спонтанно, часто за підтримки місцевої 
влади, створювались гуртові базари. Часто вони 
виникали у місцях, де місцеві планування забудови 
районів вказували на іншу функцію, збудовані об’єкти 
не мали будівельних, санітарних та протипожежних 
дозволів. Більшість об’єктів не мала санітарної та 
дощової каналізації. Протягом короткого часу ці 
об’єкти були замінені державними установами, що 
займалися закупівлею та забезпеченням роздрібного 
ринку. У таких містах як Варшава, Гданськ, Познань 
та у багатьох інших 70-80% закупівель овочів, фруктів 
та квітів, що реалізовувалися у роздрібній торгівлі, 
відбувалося за посередництвом гуртових та гуртово-
роздрібних базарів. Ці об’єкти стали також головним 
місцем продажу ніде не облікованих товарів, у тому 
числі з контрабанди та нелегального виробництва. 
На цих об’єктах були відсутні державні контрольні 
служби (санстанція, ветеринарна служба, служба 
стандартизації та ін.). Державні контрольні служби, 
в тому числі установи, відповідальні за охорону 
навколишнього середовища, за санітарні умови, за 
протипожежну безпеку та ін. з різних причин не 
виявляли зацікавлення контролем інфраструктури 
ринку та фірм, що розташовувались на цьому об’єкті. 
Дуже часто не втручалася місцева влада, незважаючи на 
порушення будівельного права, постійне виникнення 
нових об’єктів без будь-яких дозволів. На цьому етапі 
більшість місцевих діячів стояли на цій позиції, що з 
часом ринок сам виключить такого типу об’єкти, що, 
незважаючи на багато негативних елементів, ці об’єкти 
виконують свою роль. Гуртова торгівля вимагала місце 
забезпечення, а за відсутності альтернативи місцева 
влада змушена була терпіти подібного типу об’єкти.

У період політичних змін на початку 1990-их років 
Польща отримала від багатьох країн пропозиції у сфері 
допомоги при вирішенні проблем, що стосуються роз-
поділу сільськогосподарських продуктів, в тому числі 
підготовки концепції будівництва гуртових ринків. 
У зв’язку з тим, що часто з польської сторони не було 
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партнера, частина цих фінансових засобів, в тому числі 
грантів, безповоротно пропала.

Одним з позитивних прикладів була допомога 
швейцарського уряду, який запропонував організаційну 
та фінансову допомогу при будівництві гуртового ринку 
в Познані. Упродовж 2 років від моменту отримання 
коштів був збудований дуже сучасний гуртовий ринок. 
З відкриттям нового гуртового ринку 1991 року був 
закритий старий гуртовий базар. Гуртовий ринок 
розташувався на площі приблизно 12 га. Розпочали 
роботу сучасні торгові зали під використання на 
квіти, овочі та інші продукти, місця для продажу 
безпосередньо з автомобілів. Вже за кілька місяців від 
дати відкриття ринку виявилося, що гуртовий ринок 
є надто малим. Швидко почали будувати нові об’єкти. 
Не було проблем з отриманням фінансових коштів, 
тому що успіх першого етапу будівництва гуртового 
ринку став причиною дуже великої потреби у нових 
торговельних місцях. Нові інвестиції були майже 
повністю профінансовані майбутніми користувачами. 
Гуртовий ринок у Познані після 5 років функціонування 
на площі близько 12 га став перед проблемою 
подальшого розвитку. Не було територіальних резервів 
на подальший розвиток. Сусідні з ринком землі були 
викуплені закордонними інвесторами, серед яких 
фірма IKEA. 

Успіх познанського ринку, а також тиск середови-
ща виробників та різних інших організацій і асоціа-
цій спричинився до виникнення ініціативної групи, 
яка готувала першу концепцію будівництва гуртових 
ринків у Польщі. Ця команда разом з Міністерством 
сільського господарства розробила перші аналізи роз-
ташування. Завдяки коштам, отриманим як допомога 
з Європейського Союзу, проведено анкетні досліджен-
ня серед виробників та торговців. Рішенням міністра 
сільського господарства було створено Департамент 
будівництва гуртових ринків та товарних бірж. Його 
завданням було:

 координування ініціатив на місцях,
 пошук фінансових засобів у країні та за кордо-

ном на анкетні дослідження, аналізи розташування, 
на опрацювання попередніх фінансових проектів для 
окремих ініціатив на місцях,

 організація семінарів (за участю закордонних 
консультантів, міжнародних фінансових установ),

 надання юридичної та організаційної допомоги в 
сфері отримання земель під майбутні інвестиції,

 отримання кредитних засобів від міжнародних 
установ,

 координування співпраці з іншими міністерства-
ми та Сеймом,

 спільне напрацювання закону про групи вироб-
ників,

 підготовка попередніх проектів статутів акціо-
нерних товариств, статуту ринку,

 та багато інших дій, що мають на меті якнайшвид-
ше приєднання до фази реалізації окремих інвестицій.

Протягом 1993-95 років Міністерство сільського 
господарства у співпраці з іншими відомствами, в тому 
числі з Міністерством фінансів, підготувало програму 
будівництва гуртових ринків. 1994 року програма бу-

дівництва гуртових ринків була представлена у коміте-
тах Сейму та була темою кількох засідань Ради Міні-
стрів. В результаті цього вона отримала статус урядової 
програми, що значною мірою допомогло в отриманні 
дальших коштів допомоги та позик від міжнародних 
установ. Завдяки цьому 1995 року в кількох містах 
Польщі розпочалася фаза реалізації. Було призначено 
правових суб’єктів, які на першому етапі у співпраці 
з закордонними консультантами підготували органі-
заційні основи, фінансові проекції, концепції освоєн-
ня території гуртового ринку та прилеглих територій. 
Окремі ініціативи на місцях за посередництвом Мініс-
терства сільського господарства та Міністерства фі-
нансів отримали фінансову підтримку у формі коштів 
та кредитних ліній. До урядової програми будівництва 
гуртових ринків у Польщі було залучено багато фондів 
з таких країн, як Великобританія, Німеччина, Франція, 
Іспанія, Голландія, Японія та ін. У підготовчому процесі 
та в реалізації активну участь брав Світовий Банк.

Декілька гуртових ринків отримало кредити від 
EBOR та Світового Банку. Уряд Польщі надав 100% 
кредитної гарантії під позики від міжнародних установ 
та 50% кредитної гарантії для комерційних кредитів, 
отриманих з польських банків.

Незважаючи на те, що під час процесу підготовки 
урядової програми будівництва гуртових ринків ко-
ристувалися послугами багатьох закордонних консуль-
тативних фірм, яким відома проблематика гуртових 
ринків, було скоєно дуже багато помилок, через які на 
сьогодні ця програма є реалізованою в незначному об-
сязі, а багато суб’єктів, що були створені, мають великі 
проблеми з отриманням передбачуваної рентабельнос-
ті. Багато суб’єктів функціонує лише в обмеженому об-
сязі, не досягаючи поставленої мети. Незважаючи на 
те, що багато консультативних фірм звертало увагу на 
загрози, які можуть виникнути під час реалізації про-
грами, середовище урядових та місцевих децидентів 
недооцінювало цю інформацію. Каталог допущених 
помилок є досить великим. До найважливіших поми-
лок слід зарахувати такі:

 у першій фазі проекту будівництва гуртових 
ринків у Польщі планувалося збудувати 6-7 гуртових 
ринків споживчого (постачальницького) характеру у 
найбільших містах Польщі. Під тиском місцевих, пар-
ламентських та урядових діячів цю програму розшире-
но до приблизно 40 населених пунктів,

 відбулося розпорошення коштів, призначених на 
допомогу,

 були розпорошені бюджетні кошти уряду, при-
значені на частки капіталу в окремих суб’єктах. На-
слідком було те, що утворені товариства не мали, від-
повідно, високого власного капіталу, який би дозволяв 
їм реалізацію інвестиційних намірів,

 залучення бюджетних коштів виникало не з аналі-
зу проектів, в тому числі фінансової проекції починан-
ня, а з адміністративного рішення, яке часто приймали 
особи, які не знали проблематики гуртових ринків,

 у деяких новостворених товариствах на посаду 
голови призначали осіб, які не мали досвіду в управ-
лінні та зовсім не орієнтувалися у проблематиці гур-
тової торгівлі, в тому, яку роль виконує професійний 
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гуртовий ринок,
 частина суб’єктів відмовилась від кредитів 

міжнародних установ, у яких були значно кращі 
фінансові умови, ніж у комерційних польських банках, 
бо боялася надто складних та суворих процедур у 
сфері отримання кредиту та реалізації самої інвестиції 
(аукціонні процедури, контроль за видатками на 
інвестицію),

 з відкриттям нового гуртового ринку, який 
характеризується сучасною інфраструктурою, яка 
відповідає усім вимогам будівельного, санітарного та 
екологічного права та ін., не було закрито старих базарів, 
які мали характер гуртового ринку. Незважаючи на 
те, що пропозиція, яка стосувалась ставок та оплат 
була близькою, а часом навіть нижчою від оплат, які 
сплачувались на примітивному базарі, більшість 
суб’єктів не виражало готовності переселення до 
моменту офіційного закриття старого традиційного 
місця гуртової торгівлі. Навіть ті фірми, які взяли 
в оренду площі, внесли завдаток, із самого початку 
активно підтримували ініціативу будівництва нового 
ринку, з його відкриттям не відмовились від старого, 
традиційного місця продажу,

 перед початком будівництва не було взято 
письмових гарантій від місцевої влади, що із відкриттям 
нового об’єкту, старі, традиційні місця торгівлі будуть 
закриті. Вірили в усні декларації місцевої влади, 
думали також, що юридичні положення, що стосуються 
охорони навколишнього середовища, санітарних, 
протипожежних, будівельних умов та ін. повинні 
дотримуватись усіма суб’єктами, а відповідні державні 
та місцеві служби будуть їх виконувати.

Ці факти, переважно, призвели до цього, що 
програма була реалізована тільки в обмеженому обсязі. 
Тільки там, де вдалося закрити старі, традиційні 
місця гуртової торгівлі або, якщо їх не було у цьому 
населеному пункті, нові гуртові ринки функціонують 
відповідно до початкових намірів. Таким прикладом є 
міста Люблін, Познань, Радом. Також гуртовий ринок 
у Варшаві лише після 2 років від дня його офіційного 
відкриття, розпочав свою діяльність відповідно до 
початкових намірів. Це вдалося тільки тому, що влада 
нового гуртового ринку викупила землю під старим 
базаром. Будучи основним власником старого базару 

вона могла розпочати дії щодо його ліквідації.
Там, де цього не вдалося зробити, новозбудовані 

гуртові ринки із сучасною інфраструктурою 
функціонують в обмеженому діапазоні. Одним із 
прикладів є гуртовий ринок у Гданську, який називають 
одним з найгарніших міських гуртових ринків Європи, 
який має зразкові логістичні вирішення, дуже добре 
розташування, де інвестиційний процес з фінансової 
точки зору був реалізований на відмінно (згідно з 
точкою зору Світового Банку). Незважаючи на це, 
він функціонує в обмеженому обсязі. Квітковий 
ринок функціонує відповідно до принципів та 
постійно показує ріст. Це є ефектом закриття старого 
традиційного місця гуртової торгівлі квітами. 
Натомість ринок овочів та фруктів функціонує в 
обмеженому обсязі, бо не вдалося закрити двох старих 
базарів, незважаючи на те, що вони не відповідають 
основним умовам місця обороту продуктів харчування. 
Більшість складських приміщень орендують під 
інші цілі, ніж ті, про які йшлося на початку. Приклад 
гуртового ринку в Гданську може бути дуже хорошим 
аналітичним прикладом позитивних та негативних 
процесів у реалізації програми будівництва гуртових 
ринків у Польщі.

Одночасно слід підкреслити, що в результаті по-
чатку будівництва гуртових ринків та розповсюджен-
ні інформації, що старі місця гуртової торгівлі будуть 
закриті та перероблені у базари роздрібної торгівлі, 
власники цих старих традиційних місць гуртового та 
напівгуртового обороту почали дбати про чистоту. В 
рамках фінансових та територіальних можливостей 
поправляли естетичний вигляд території та існуючих 
там об’єктів. Застосовувались усілякі дії, щоб якнай-
довше відтерміновувати рішення про їхнє закриття чи 
перетворення у роздрібний ринок (базар).

Ретельний аналіз будівництва гуртових ринків у 
Польщі повинен бути використаний владою України. 
Це є особливо важливим тому, що різні  допомогові 
фонди та міжнародні фінансові установи (Світовий 
Банк, EBOR) після досвіду, отриманого в Польщі та ін-
ших країнах, наприклад, у Росії, Болгарії, Румунії, Угор-
щині, будуть дуже уважно та ретельно аналізувати усі 
рішення щодо надання фінансової допомоги при ство-
ренні програми будівництва ринкової інфраструктури, 
в тому числі і будівництва гуртових ринків.
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Відповідно до свого стратегічного географічного 
розташування, Одеська область є одним з найважливі-
ших регіонів країни з погляду виробництва, транзиту 
та  споживання свіжої продукції. 

Одеська область – лідер-виробник фруктів і овочів 
(за винятком картоплі та кавунів) серед регіонів Укра-
їни (43% ринку оброблених фруктів та овочів у 2003 
році), лідер з вирощування квітів. Одеська область є 
також важливим регіоном щодо рибної продукції - 11% 
поставок держави.

Одеса є головним транзитним пунктом для харчової 
продукції. Вона межує з Молдавією та Румунією. Порти 
Одеси - Іллічевськ (20 км від Одеси) та інші п’ять мен-
ших комерційних портів вздовж берега Чорного моря 
-  це головні центри дистрибуції для товарів, виставле-
них на продаж не тільки до та з інших регіонів України, 
але також до та з країн-сусідів (Росія, Молдова). Порт 
Одеса - головний пункт перетину кордону для свіжих 
продуктів харчування, особливо цитрусових з Туреч-
чини та бананів з Еквадору. Проте, кількість складів у 
порту є недостатньою та деякі з них перебувають у не-
задовільному стані. Вартість оренди місця на складі на 
території порту дуже висока. Зведення нових складів 
теж ускладнене.

Місто Одеса з 1,3 мільйоном жителів є одним з най-
більших міст України. Інші головні міські зони в радіусі 
150 км навколо цього міста включають Ізмаїл (з насе-
ленням 100 000), Миколаїв (більше ніж 500 000 населен-
ня), Херсон (більше ніж 300 000 населення) і Кишинів 
(столиця Молдови з населенням більше ніж 700 000). 
Навіть більше - Одеса є головним туристичним цен-
тром, який приймає близько 1 мільйона туристів за рік, 
переважно під час літніх місяців. Доходи на душу на-
селення в Одеському регіоні зростають до рівня 20-25% 
за рік і на рівні з цими збільшеними доходами зростає 
споживання на душу населення: на 20% - м’яса та на 
15% - риби. Приймаючи той факт, що 50% спожитої в 
цій місцевості свіжої продукції буде проходити через 
оптовий ринок, обсяг продаж на цьому ринку (для міс-

цевого споживання) можна приблизно оцінити у 200 
000 т/ рік.

Хоча фермери та, здебільшого, дрібні продавці і 
задіяні, дистрибуційна, оптова функція для плодово-
овочевої торгівлі в Одесі більшою мірою контролю-
ється олігополіями - зосередженими на торгівлі про-
дукцією, - які оперують на неорганізованому ринку. Ці 
оптовики-монополісти встановлюють оптові ціни аж 
до 100% вище від конкурентоспроможних ринкових 
цін. Роздрібна націнка на базарах Одеси - серед най-
вищих у країні. Вхід нових гравців у оптову торгівлю 
є складним. Створення оптового ринку посприяло б 
появі нових оптовиків, незалежно малих чи великих, 
внутрішніх чи закордонних, і таким чином зруйнувало 
б існуючу структуру олігополії.

З огляду на інфраструктуру, в Одесі немає організо-
ваного оптового ринку. Оптова торгівля на сьогодні зо-
середжена в оптовиків, які створюють свої цикли, щоб 
постачати дистрибуційну мережу безпосередньо (на-
приклад, вуличні торгівці), або використовують існую-
чу інфраструктуру: базари, місця паркування тощо.

За обсягами харчових продуктів базари займають 
частку ринку у розмірі близько 60%. У Одеському 
регіоні налічується приблизно 100 базарів, які дуже 
відрізняються за розміром. Є п’ять великих базарів 
(понад 1га), які функціонують як оптові ринки в 
ранкову пору дня, а пізніше перетворюються на ринки, 
які торгують як вроздріб, так і оптом (малі партії) для 
ресторанів чи менших роздрібних торговців. Розміщені 
у густо забудованих частинах центру міста, ні один з 
цих ринків не має резервної території, яку б можна 
було використати для подальшого розширення. Як і 
територія порту, базари не пропонують можливості 
для  заснування нового, сучасного оптового ринку. 
Більше того, поки базари займають найбільшу частку 
роздрібних ринків у містах України, втрачаючи позиції 
порівняно із супермаркетами, така тенденція буде 
продовжуватись.

Україна – один з найпривабливіших ринків у світі для 

ÃÐÑÏ â Óêðà¿í³
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9 Цей матеріал є коротким викладом публікації «Оптовий ринок Одеси. Попередній аналіз економічної доцільності», що була видана 
завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Контракту № 121-C-00-00-00831-00. 

Ця публікація є результатом попереднього аналізу економічної доцільності потенційно можливого розвитку оптового ринку в Одеській 
області в Україні. Мета аналізу полягала в тому, щоб допомогти різним групам потенційних інвесторів визначити витрати та доходи у від-
ношенні фінансування оптового ринку в Одесі. Аналіз проводили фахівці проекту БІЗПРО та Проекту Аграрного Маркетингу (ПАМ), фінан-
сованих Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Доповідь за результатами аналізу підготовлена Яцеком Аустеном та Девідом 
Невеном. 

Висловлюємо вдячність проекту БІЗПРО Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) за цей матеріал. Повний текст публікації 
див. за адресою http://www.bizpro.org.ua/clients/bizpro/webua.nsf/0/6680bf93853cd07cc2256ef700346880/$FILE/Odessa%20Wholesale%20Mark-
et_ukr_FINAL.pdf. 
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інвестування роздрібної торгівлі. Лише дві країни (Індія 
та Росія) були оцінені вище за рівнем 2005 Global Retail 
Development Index (Абсолютний Показник Розвитку 
Роздрібної Торгівлі за 2005 рік). Наслідок такий, що 
провідні закордонні мережі супермаркетів – Волмарт 
(США), чи Ошан (Франція) – незабаром приєднаються 
до місцевих мереж (група Фоззі, Гарантія Трейд, АТБ 
Маркет), російських мереж (Перекресток, Пятерочка, 
Патерсон) та західних мереж-першопрохідців (Метро, 
Кеш&Керрі, Євробілла) у роздрібному секторі України.

Така поява швидко підвищить рівень конкуренції 
у цьому секторі та трансформує всю його структуру. 
Базари та їхні системи постачання будуть витіснені.

Що стосується розвитку оптового ринку в Одесі, то 
існує надзвичайна зацікавленість зі сторони приватного 
сектору. Таку ініціативу також підтримують іноземні 
компанії-імпортери. Вони зацікавлені в оренді місця 
на ринку, так само, як і в будівництві власних об’єктів 
дистрибуції в межах розташування оптового ринку. 
У Світового Банку є Програми, націлені на розвиток 
оптового ринку і вже була висловлена його готовність 
підтримувати розвиток розгалуженої системи оптового 
ринку в Україні. Проте зацікавленість уряду, особливо 
місцевих органів влади в Одесі, цим і обмежилась: 
частково через зміни, пов’язані з виборами, які 
відбуваються на цей час. Незважаючи на той факт, що 
дехто з політиків Одеського регіону добре ознайомлений 
з оптовими ринками, бачив такі приміщення у сусідніх 
країнах і володіє принаймні мінімумом знань про роль 
та функціонування таких інституцій, немає чітких 
ознак того, що місцеві органи управління планують 
розпочати якісь дії, щоб впорядкувати роздрібну та 
оптову торгівлю.

Зроблено припущення, що працюючи у повному 
обсязі, цей ринок буде мати оборот приблизно 400 
000 тон за рік (1300 тон/день за 310 операційних днів). 
Приблизно половина з цього обсягу буде відноситись 
до місцевого ринку, в той час як інша половина буде 
транзитом до інших регіонів країни або на ринки 
експорту. Думаємо, що щоденно на ринку (працюючи в 
повному обсязі) кількість продавців буде становити 700 
(в середньому приблизно 2 тони доставлено кожним 
продавцем) та кількість покупців 6000 (в середньому 
приблизно 200 кг придбано кожним покупцем). 
Працюючи у повному обсязі, оптовий ринок створить 
60 безпосередніх робочих місць.

Вже визначено ідеальне місце для будівництва 
оптового ринку. Воно знаходиться якраз на перехресті 
доріг головних північно-південних та східно-західних 
торгових шляхів з можливістю легко добратися до та 
виїхати з міста Одеса. Його розмір (50га) переконує в 
тому, що ринок буде мати місце, щоб розвиватися на 

протязі наступних 10-20 років і як оптовий ринок, і 
як центр логістики з харчової продукції. Можливість 
інтеграції центру логістики з харчової продукції значно 
збільшує ймовірність того, що може бути залучений  
капітал приватного сектору.

Пропонований оптовий ринок на початку свого 
розвитку (стадія 1) буде складатись з 10 функціональних 
секторів: плодово-овочеве приміщення ринку (7500 м2), 
приміщення ринку для квітів (5000 м2), приміщення 
ринку для м’ясної продукції (2000 м2), приміщення 
ринку для рибної продукції (1000 м2), приміщення офісу 
(2000 м2), лабораторія перевірки харчової продукції, 
територія в’їзду, місце паркування для іноземних 
гостей, місце паркування для внутрішніх продавців і 
покупців (11га) та земля для центру логістики з харчової 
продукції (30 га). Останній буде розвиватись поступово 
протягом перших восьми років. Залежно від попиту, 
ринок може бути розширений до наступного рівня 
розвитку (стадія 2). Ця стадія розвитку складатиметься 
із збільшення розміру приміщення офісу вдвоє та 
чотирьох приміщень ринку, і трансформування  
незадіяної частини території розміром 5 га в додаткову 
територію для паркування.

Ключові організаційні та операційні питання для 
оптового ринку включають:

• Допомога в організації продажу фруктів та овочів, 
вирощених місцевими виробниками та посередники, 
які продають свою продукцію безпосередньо з причепів 
на території ринку.

• Чітке дотримання правил опту (без роздрібних 
продаж).

• Скорочення часу торгівлі: наскільки це можливо 
та практично доцільно.

Проведено фінансовий аналіз чотирьох моделей 
(див. таблицю нижче). Моделі відрізняються за статусом 
землі (вільна, орендована чи придбана), фінансуванням 
(позика Світового Банку на пільгових умовах чи ні), 
структурою власності та правовим статусом. Останні 
дві змінні впливають на те, потрібно платити ПДВ чи 
ні і/або податки з чистого прибутку. Аналіз чуттєвості 
обмежений межею беззбитковості (тут визначено 
як відсоткове зменшення запланованих прибутків, 
які необхідні для покриття витрат). Можна подати 
набагато більше моделей та типів аналізу чуттєвості, 
але враховуючи обмеження в часі, фінансовий аналіз 
у цьому попередньому огляді економічної доцільності 
був зведений до цих чотирьох моделей. 

Залежно від моделі, початковий розмір інвестування 
(стадія 1) буде коливатись від 20 до 27,5 млн. дол. 
США з необхідною позикою (у цих трьох моделях, де 
передбачена позика), яка, відповідно, коливається 
від 10,5 до 13,8 млн. дол. США. Розширення стадії 2 

ÃÐÑÏ â Óêðà¿í³

Модель Правовий статус Капітал Позика Земля

1. Державне управління Бюджетна організація 100% Державний Ні Безкоштовно

2. Державне підприємство Акціонерне товариство 100% Державний Так Безкоштовно

3.Приватна власність. Земля орендована Акціонерне товариство >0%  Приватний капітал Так Орендована

4. Приватна власність. Земля придбана Акціонерне товариство >0% Приватний капітал Так Придбана

ÎÃËßÄ ×ÎÒÈÐÜÎÕ ÏÐÎÀÍÀË²ÇÎÂÀÍÈÕ Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÕ ÌÎÄÅËÅÉ



23

(так, як відзначено вище) виключено з цього аналізу, 
враховуючи обмеження у часі. Проте, фінансовий 
аналіз показує, що ці інвестиції (12.6 млн. дол. США) 
у більшості випадків можуть бути профінансовані з 
нерозподіленого прибутку до року 8 (як потенційно 
можлива альтернатива для залучення нового 
капіталу).

Річні операційні кошти цього оптового ринку 
(при роботі у повному обсязі, наприклад, чотири рази 
протягом року) оцінені приблизно у 1.2 млн. дол. США 
(в тому числі ПДВ). Чотири основні складові – це: 
заробітна плата, офісні витрати, опалення та оренда 
землі (якщо застосовується).

Річні операційні доходи оптового ринку, якщо 
ринок працює у повному обсязі, оцінені приблизно 
у 4,5 млн. дол. США (без ПДВ). Існує шість джерел 
доходів: 1 - оренда офісу, 2 - оренда місця у приміщенні 
ринку, 3 - вступні внески для продавців, 4 - вступні 
внески для покупців, 5 - орендована земля для центру 
логістики з харчової продукції та 6 - доходи з інших 
джерел (наприклад, оренда конференц-місця, оренда 
місця паркування для заходів у дні, коли ринок не 
працює, дохід від реклами тощо). Доходи від вступних 
внесків продавців та покупців становлять 50% від 
загальних доходів. Припускається, що ринок, якщо 
працює у повному обсязі, залучить 700 продавців та 
6000 покупців в день для кожного з 310 днів у році, 
коли ринок працює.

Норма прибутку в країні (НПК (IRR) за цим проектом 
коливається від 8,2% до 15,5% відповідно до моделей. У 
моделей 3 і 4 рівень НПК (IRR) менший за 9% (тестовий 
коефіцієнт чистої приведеної вартості (Net Present 
Value test rate)). Таким чином ЧПВ (NPV) для цих двох 
моделей є від’ємною. Коли ми подивимось на НПК за 
інвестованим капіталом, який відображає позитивний 
ефект левериджу пільгової позики Світового Банку, 
НПК (IRR) коливається від 11,1% до 17,4% (всі  ЧПВ 
(NPV’s) позитивні). НПК (IRR) в моделях із задіяним 
приватним сектором – на рівні 11-12%, тобто нижче 
за 15-18%, які можна було б вважати хорошим 
коефіцієнтом у країнах, що розвиваються, а також 

нижчі, ніж доходи з інвестування в інших секторах 
економіки Одеси (наприклад, житлові будинки). Проте 
представники приватного сектору відзначили, що їх не 
налякали ці показники, оскільки вони припускають, 
що зможуть досягти вищих показників та виграти від 
позитивного ефекту оптового ринку на їхній бізнес. 
Більше того, держава може зробити інвестування 
привабливішим, надавши землю у вільне користування 
та/або забезпечуючи податкові пільги для інвесторів.

Для уряду дохід від податків за період втілення 
проекту (22 роки) коливається від 16 до 33,6 млн. дол. 
США.

Межа беззбитковості є порівняно високою для 
всіх чотирьох моделей (43%-60%), вказуючи на те, що 
малоймовірно, щоб оптовий ринок став збитковим 
підприємством. 

Висновки
Базуючись на аналізі, можна представити три 

висновки-рекомендації.
1. Для оптового ринку в Одесі існують очевидні 

потенційні можливості.
2. Рекомендована модель організації – тристороння 

співпраця (держава, приватний сектор, кредитна 
установа).

3. Три наступні ключові фактори успіху для оптового 
ринку Одеси, це:

а) Включення парку логістики харчової продукції 
(Парк логістики харчової продукції Одеси), який 
посприяє не тільки приєднанню оптового ринку до 
запланованого зростання  сектору супермаркетів, але 
також забезпечить додаткові доходи, щоб зробити 
інвестування менш ризикованим та вигіднішим.

б) Фокусування на різноплановій продукції (фрукти, 
овочі, м’ясо, риба, квіти), що започаткує досвід покупок 
в одному місці для споживачів та підвищить здатність 
оптового ринку конкурувати з мережею Кеш & Керрі.

в) Розмір оптового ринку (мінімум 50 га) та 
розташування (на достатній відстані від центру міста, 
вздовж головних транзитних доріг).

АКТУАЛЬНА ЦИТАТА: ДУМКА СЕЛЯН

– Якби ще було кому продавати, то, може, ще б з один–два парнички обійшла. А так...
Безнадійно махнувши рукою, жінка знову взялась за сапу. Справді, збут продукції – це 

проблема і не тільки для цієї бабусі. Щоб мати якийсь приробіток, у Ширяївському районі 
городиною займаються і вчителі, і медпрацівники, і службовці. Підготувати грунт, посіяти, 
доглянути і зібрати овочі вони можуть після роботи, а от везти їх на ринок, то найважче.

– Було б добре, якби в районі працював заготівельний пункт або оптовий ринок. Хіба б я їздив 
двічі на тиждень до Одеси, чи Києва?, – важко зітхнувши, сказав чоловік, який через дорогу від 
нашої попередньої співрозмовниці вантажив мішки з баклажанами в досить таки пошарпану 
“Ниву”.

Лариса ПІВТОРАК. Підсобні промисли. Віник – «емблема Саврвні» /Газета Одеської 
обласної ради «Одеські вісті»,12.10.2004,  http://izvestiya.odessa.gov.ua/Main.aspx?sect=
Page&PageID=1792 
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Багатогранність терміну „ринок”:
а) локальне місце проведення обмінних (торгових) 

операцій;
б) наявність груп людей, які беруть участь у купівлі-

продажу худоби;
в) економічні відносини, що виникають між людьми 

у результаті здійснення торгових операцій.

×îòèðè îçíàêè îðãàí³çàö³¿ 
(öèâ³ë³çîâàíîñò³) ðèíêó õóäîáè:

1) Наявність системи оптових продуктових ринків 
різних типів :

- ринки худоби;
- ринки плодоовочевої продукції;
- зернові біржі та інші.
2) Забезпеченість ринковою інфраструктурою:
- маркетингова складова;
- комунікаційна складова;
- інформаційна складова;
- фінансово-кредитна складова та ін.
3) Раціональна побудова каналів просування 

продукції до кінцевого споживача = оптимізація 
кількості ланок у каналі.

4) Наявність регулятивної державної політики 
на ринку (законодавче забезпечення, інтервенційна 
діяльність, пряма підтримка).

Âèäè ðèíê³â
• Ф’ючерсні – організована біржа купівлі й 

продажу ф’ючерсних контрактів (ФК), юридично 
зобов’язуюча угода виростити або прийняти поставку 
худоби в обумовленому місці та в обумовлений час у 
майбутньому.

Економічні переваги:
- можливість визначити ціну при відстроченні 

поставок;
- стимулювання збереження;
- можливість управляти ціною і ризиками.
• Готівкові оптові
- термінали (на залізничних станціях);
- аукціони;
- закупівельні центри переробних підприємств або 

10За матеріалами Проекту Міжнародного партнерства з розвитку харчової галузі за підтримки Агентства США з Міжнародного роз-
витку (PFID) за напрямком «Ринок м’ясної сировини», які підготували професор Об’єднаного Інституту економіки НАН України Любов 
Молдаван та Менеджер Проекту Олена Назарова (інформація про посади – на час написання цих матеріалів).

ÌÎÄÅËÜ ÄÐ²ÁÍÎÎÏÒÎÂÎÃÎ ÐÈÍÊÓ ÆÈÂÎ¯ ÕÓÄÎÁÈ Â ÓÊÐÀ¯Í²10

Структурний аналіз каналів збуту худоби та птиці (2003 рік) в Україні

Схема стихійних каналів

Схема централізованого ринку

ÃÐÑÏ â Óêðà¿í³
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кооперативів;
- прямий продаж (80% худоби великотоварних 

господарств);
- контрактування і відгодівля (худоба належить 

покупцю, а фермер її відгодовує);
 - спільні підприємства продавця і покупця;
 - кооперативи зі збуту (13-15% дрібнотоварних 

господарств).
• Ф’ючерсні електронні ринки (телеаукціони, 

телетайпні системи, комп’ютеризовані системи).

Ôóíêö³¿ îïòîâîãî ðèíêó
• Забезпечення облаштованого місця зустрічі 

продавців та покупців за доступну оплату.
• Виявлення ринкової ціни як ціни реального 

попиту та реальної пропозиції.
• Надання послуг з транспортування, зберігання, 

складування.
• Забезпечення формування великих партій 

стандартизованого товару.
• Контроль якості та безпеки продукції.
• Формування інформації про тенденції та стан 

ринку.
• Реклама.

Несприятливу цінову ситуацію на ринку худоби 
зумовлюють:

• Домінування стихійних і тіньових каналів збуту.
• Перенесення торгів безпосередньо в дрібнотоварні 

господарства. 
• Вилучення посередницькими структурами 

додаткових доходів.

Äð³áíîîïòîâèé ðèíîê - ïåðøèé 
êðîê ó ôîðìóâàíí³ ñèñòåìè ðèíê³â 

öåíòðàë³çîâàíîãî çáóòó. 
 

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ РИНКУ  
• Обґрунтування місця розташування 
• Зона концентрації вирощування худоби.
• Відстань транспортування.
• Наявність доріг.
• Вибір земельної ділянки – визначення умов 

користування земельною ділянкою.

• Вибір організаційно-правової форми
• Форми, які мають законодавчо забезпечувані по-

даткові та інші пільги.
• Не потребують великих адміністрацій.
• Забезпечують гнучке управління.
• Відповідають соціальній значимості централізо-

ваних ринків.

До таких форм належать:
• Індивідуальне підприємництво.

• Комунальне  підприємство.
• Кооперативне підприємство.
• Сільськогосподарський обслуговуючий коопера-

тив.

• Визначення функцій та видів послуг

На I-му етапі : 
• надання торгових місць;
• надання транспорту для вивозу худоби на торги 

формальним та неформальним об’єднанням дрібних 
товаровиробників;

• зважування худоби;
• ветеринарний контроль тварин, що продаються;
• надання ринкової інформації операторам ринку, 

реклама;
• надання місця для стоянки автомобілів;
• організація місця переговорів та харчування.

На II-му етапі:
• тимчасове утримання худоби;
• гарантування виробникам оплати за худобу 

впродовж 24 годин;
• інтервенційна діяльність ринку за державними 

програмами;
• забій худоби з охолодженням м’яса – на 

замовлення покупців, у т.ч. державних організацій.

Створення інфраструктури (на прикладі ринку 
„Чародій” 

1 - огороджена територія з трьома в’їздами - 
виїздами; 2 - під’їзні дороги з твердим покриттям; 
3 - торгова площадка з твердим покриттям; 4 - дві 
вагові для зважування худоби; 5 - дві естакади 
для перевантаження худоби на автотранспорт; 6 - 
ветеринарний пункт; 7 - службовий офіс із сучасними 
видами зв’язку і інформаційним центром; 8 - кафе 
з національною кухнею; 9 - обладнана зона для 
відпочинку і проведення переговорів; 10 - водо- і 

електрокомунікації; 11 - майбутній гараж)

ÃÐÑÏ â Óêðà¿í³



26

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÐÈÍÊÓ
• Складання поетапного бізнес-плану. 
• Формування складу персоналу, його навчання.
• Розробка регламенту роботи.
• Установлення правил торгівлі.
• Моніторинг цін та інформування учасників 

ринку.
• Організація реклами.

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÀÓÊÖ²ÎÍÍÈÕ ÒÎÐÃ²Â
А. Звичайний аукціонний продаж:
• У торгах беруть участь чисельні покупці.
• Продаж здійснюється із загону, перед запуском до 

якого худобу зважують.
• Ліцитатор оголошує вагу, починає приймати цінові 

пропозиції – продаж триває 3-4 хвилини.
• Худоба продається за найвищою із запропонованих 

ціною.
• Після команди “продано” худобу переміщують до 

загону для проданої худоби з кормом та водою.

Б. Продаж з попереднім сортуванням
• Худоба завозиться за 1-2 дні до продажу.
• Здійснюється попереднє сортування худоби по 

стандартизованих лотах.
• Худобу зважують і розміщують у загонах з кормами 

та  водою.
• Продаж здійснюється лотами за процедурою 

аукціону.
• Розповсюдженими є також телеаукціони – продаж 

за допомогою супутникових засобів зв’язку.
Зниження витрат м’ясопереробних підприємств:
  а) на завезення худоби:
 - скорочення агентів, 
 - скорочення перевезень; 
 б) на закупку худоби:
 - відмова від послуг перекупників, 
 - загальна економія переробників – збільшення 

виручки виробників худоби від прямого продажу на 
ринку.

Попередній аналіз, проведений Проектом PFID, 
2004 року  довів, що продавці отримали вищу ціну - на 
6-8%, а переробники (покупці) на 6% скоротили свої 
витрати на заготівлю сировини.

За середньої ціни за голову ВРХ 1900 грн. та свиней – 
500 грн., з урахуванням підвищення доходу виробників 
на 7%, дрібнотоварні виробники отримали сукупний 
додатковий прибуток у розмірі 450 тис. грн., 400 тис. 
грн. відповідно. Отримане покращення ціни викликає 
у інших виробників бажання брати участь у моделі. 

Щодо якості, то модель централізованого 
дрібнооптового ринку дозволяє вирішити декілька 
важливих питань: 

а) модель забезпечує прямий продаж виробниками 
покупцям під наглядом ветеринарної служби;

б) покупець-переробник отримує можливість 
закуповувати великі партії худоби, скорочуючи 
таким чином час, витрати на транспорт та утримання 
великої кількості агентів, що необхідно в разі збирання  
потрібної кількості сировини по господарствах 

ЕФЕКТ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ДРІБНООПТОВОГО РИНКУ “ЧАРОДІЙ” В М. ЖАШКІВ 
(2004 Р.)

Загальна кількість торгів – 136.
Кількість проданої худоби – 21 тис. 513 голів. 
З них – 6 тис. 675 голів молодняку.
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населення;
в) завдяки прямому контакту виробники сировини 

можуть безпосередньо отримати інформацію щодо 
вимог переробників та ринку в цілому відносно якості, 
а також співвідношення між ціною та якістю. 

ÄÅÐÆÀÂÍÀ Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ 
Досвід, отриманий Проектом PFID у співпраці 

з Жашківським дрібнооптовим ринком „Чародій”, 
доводить, що створення завершеної моделі 
дрібнооптового ринку худоби тільки зусиллями самих 
власників, без підтримки держави, – неможливе.

Сільськогосподарські ринки (на відміну від міських 
автомобільних, речових та ін.) – мають зважати на 
фінансове становище виробників-селян. Щоби вони 
не платили великі кошти за користування послугами, 
таким ринкам потрібна адресна допомога державних 
органів, найперше:

- виділення земельної ділянки на пільгових 
засадах;

- створення можливостей доступних 
довгострокових кредитів;

- обслуговування з боку державного лізингового 
фонду.

ÐÈÍÎÊ ÆÈÂÎ¯ ÕÓÄÎÁÈ „×ÀÐÎÄ²É”
Êîðîòêà äîâ³äêà11 

Приватне підприємство “Чародій”: Черкаська область, м.Жашків, вул.Аеродромна, 3. 
Директор - Поліщук Василь Васильович.
На ринку реалізується близько 2000 голів товарної худоби та молодняку на місяць.
Торги проводяться тричі на тиждень – з 5:00 до 11:00 по понеділках, четвергах і неділях. 
Ринок “Чародій” надає такі послуги:
Реалізація товарних свиней та ВРХ - надання місця для торгівлі, пошук покупців та продавців, зважу-
вання (до 30 тонн).
Виконання замовлень на придбання товарних свиней та ВРХ, транспортні послуги з доставки худоби 
на ринок.
Реалізація племінного молодняку ВРХ та свиней від племгосподарств України.
Послуги з укладання договорів між виробниками та м’ясокомбінатами, племгосподарствами.
Цілодобова автостоянка.
Заклад харчування.
Місце для відпочинку.
Виробники худоби в радіусі 150-200 км від ринку, які об’єднуються і самі вивозять партії худоби на 
ринок, не користуючись послугами посередників, виграють в ціні до 6-8%.
М’ясопереробні підприємства, які домовляються про придбання великих партій худоби на відкритих 
торгах на ринку, зменшують свої витрати на придбання сировини на 5-6 %.

ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒÐ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

від 13 грудня 2001 р. 
N 1662 Київ 

ÏÐÎ ÑÕÂÀËÅÍÍß ÊÎÍÖÅÏÖ²¯ ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß 
ÐÈÍÊ²Â Ç ÏÐÎÄÀÆÓ ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×ÈÕ ÒÀ ÍÅÏÐÎÄÎÂÎËÜ×ÈÕ ÒÎÂÀÐ²Â

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Схвалити Концепцію вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів (додається).
Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади розробляти нормативно-правові 

акти з питань регулювання та подальшого розвитку торгівлі на ринках з урахуванням положень зазначеної 
Концепції.

Прем’єр-міністр України         А.КІНАХ

11Підготовлено за матеріалами ЗМІ.
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I. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
Розвиток мережі ринків з продажу продовольчих 

та непродовольчих товарів в Україні (далі — 
ринки) зумовлює зростання масштабів товарно-
грошового обігу, забезпечення соціальної підтримки 
значної частини населення, розширення сфер 
діяльності та збільшення торгового обороту 
суб’єктів підприємницької діяльності. Разом з тим, 
неконтрольоване зростання стихійної торгівлі посилює 
тінізацію обігу товарів та послуг. Нерегульований 
розвиток ринків зумовлює деформацію інфраструктури 
внутрішньої торгівлі, погіршення якості торговельного 
обслуговування населення.

У зв’язку з цим, виникає потреба у визначенні місця 
і ролі ринків як складової внутрішнього споживчого 
ринку, розроблення заходів із створення належної 
інфраструктури торгівлі на ринках, що сприятиме 
підвищенню доходів суб’єктів підприємницької 
діяльності, а це, у свою чергу, дасть змогу їм 
розширювати свій бізнес.

Ринок — це створений в установленому порядку на 
відведеній земельній ділянці суб’єкт підприємницької 
діяльності або його відокремлений підрозділ, 
функціональними обов’язками якого є надання послуг 
та створення продавцям і покупцям належних умов 
для купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються 
залежно від попиту і пропозиції.

Основною метою цієї Концепції є визначення 
шляхів розвитку ринків у перехідний період, 
підвищення соціально-економічної ефективності їх 
діяльності, удосконалення відносин між суб’єктами 
підприємницької діяльності та споживачами, 
поетапне перетворення ринків у торговельно-сервісні 
комплекси.

Дія Концепції поширюється на ринки всіх форм 
власності.

Концепція грунтується на вивченні зарубіжного 
і вітчизняного досвіду функціонування ринків. В її 
основу покладено принципи доцільності розвитку 
ринків, ефективності торгівлі на ринках, раціонального 
поєднання важелів державного і ринкового регулювання 
їх функціонування.

II. Àíàë³ç ñó÷àñíîãî ñòàíó ðîçâèòêó 
ðèíê³â

В умовах перехідної економіки ринки стали 
важливою організаційною складовою внутрішнього 
споживчого ринку. Каталізаторами активізації розвитку 
ринків стали явища, які характерні для перехідних 
економік, — спад виробництва, натуралізація 
доходів населення, згортання діяльності стаціонарної 
торговельної мережі із-за вимивання обігових коштів 

і гіперінфляції, проведення малої приватизації, 
створення сприятливих умов для розвитку дрібного 
бізнесу, необхідність вирішення питання зайнятості, 
перерозподілу трудового потенціалу та розв’язання 
інших соціальних проблем.

В Україні на 1 січня 2001 р. нараховувалося 2514 
ринків, з яких 67,9 відсотка — колективної власності, 
17,8 — державної і 14,3 відсотка — приватної форм 
власності. Із загальної кількості ринків — 734 або 29,2 
відсотка є власністю підприємств споживчої кооперації. 
За спеціалізацією домінують продовольчо-речові 
(змішані) ринки — 1369 або 54,5 відсотка із загалу, крім 
цього, функціонують 634 (25,2 відсотка) продовольчих 
ринки і 511 (20,3 відсотка) непродовольчих.

Останнім часом щороку створювалося близько 
300 ринків переважно колективної і приватної форм 
власності. На ринках облаштовано 664,1 тис. торгових 
місць, на кожному з яких у середньому зайнято 2 — 3 
продавці, при цьому 7,8 відсотка із загальної кількості 
місць знаходяться у критих приміщеннях. На ринках 
функціонують 2845 магазинів, 41635 палаток і кіосків, 
40 готелів, 1300 державних лабораторій ветеринарно-
санітарної експертизи. Щороку на ринках продається 
товарів на суму близько 18 млрд. гривень або більше 
третини загального обсягу реалізації товарів на 
внутрішньому споживчому ринку. За різними даними 
з діяльністю ринків пов’язано майже 3 млн. чоловік.

Розвитку ринків притаманні як позитивні, так і не-
гативні тенденції.

Позитивними тенденціями є те, що:
торгівля на ринках на початку реформування укра-

їнської економіки стала відчутним чинником форму-
вання конкурентного середовища на внутрішньому 
споживчому ринку;

у зв’язку з маловитратним, некапіталомістким ха-
рактером торгівлі ринки стали активними центрами 
зародження і розвитку підприємницької ініціативи 
— своєрідними бізнес-інкубаторами;

зміцнюється матеріально-технічна база ринків у ре-
зультаті уведення в дію критих ринків, павільйонів, що 
сприяє поліпшенню умов праці продавців, підвищен-
ню рівня торговельного обслуговування;

на базі ринків відбувається поступове формування 
торговельно-сервісних комплексів, які концентрують в 
одному місці інтенсивні потоки продавців і покупців 
для торгівлі товарами широкого асортименту і надання 
послуг;

ринки зайняли місце збанкрутілих торговельних 
підприємств;

надходження від ринкового збору становлять зна-
чну частку доходів місцевих бюджетів.

Негативними тенденціями є те, що:
активізація розвитку ринків відбувається з погли-
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бленням економічної кризи в суспільстві за рахунок 
натуралізації доходів населення, зростання пропози-
цій дрібнотоварного виробництва, відсутності нала-
годженої системи товаропросування від виробників 
сільськогосподарської продукції до споживачів;

поширення реалізації контрафактної, фальсифі-
кованої та контрабандної продукції в мережі ринків 
призводить до послаблення конкурентоспроможності 
і захищеності вітчизняного товаровиробника; потре-
бує вдосконалення нормативно-правова база в частині 
регулювання взаємовідносин ринків із місцевими ор-
ганами виконавчої влади, суб’єктами підприємницької 
діяльності, товаровиробниками, споживачами;

щорічне збільшення продажу товарів на ринках з 
домінуванням реалізації непродовольчих товарів при-
зводить до деформації внутрішнього споживчого рин-
ку;

спостерігається відхід від напрацьованої практики 
розроблення генеральних схем розміщення торговель-
ної мережі, в тому числі ринків, на окремих територі-
ях.

III. Ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ðîçâèòêó 
ðèíê³â ³ åòàïè ¿õ ïåðåòâîðåííÿ ó 
òîðãîâåëüíî-ñåðâ³ñí³ êîìïëåêñè

Конкуренція, що посилюється в торгівлі на рин-
ках і у внутрішній торгівлі в цілому, примушує ринки 
диверсифікувати свою діяльність, тобто розширяти 
функції, перебудовувати структуру та організацію тор-
гівлі, оновлювати технології на основі досягнень на-
уково-технічного прогресу та активізації інвестиційної 
діяльності.

Диверсифікація технологій на ринках полягає в 
новаторському підході до побудови самих ринків, тех-
нологічному плануванні зон торгівлі, раціоналізації, 
механізації, електронізації торговельно-технологічних 
операцій і процесів на базі сучасного обладнання, тех-
ніки, приладів.

У сферу організації торгівлі диверсифікація про-
никає ще глибше, внаслідок чого максимально розши-
рюється асортимент товарів та послуг, поглиблюється 
спеціалізація продавців, впроваджуються активні ме-
тоди продажу товарів, зокрема широко практикуються 
приймання замовлень на доставку товарів додому, зни-
ження цін, гарантії.

У процесі диверсифікації в структурі ринків з’яв-
ляються об’єкти побутового, фінансового, соціаль-
но-культурного, правового, інформаційного обслуго-
вування. Активізується оптова торгівля, виникають 
спеціалізовані оптові ринки. Відновлюють свою роботу 
торгово-заготівельні підприємства ринків, діяльність 
яких спрямована на закупівлю сільськогосподарської 
продукції у її виробників.

З урахуванням викладеного можна визначити такі 
пріоритети в розвитку і функціонуванні ринків:

створення ринків різних територіальних масштабів 
та спеціалізацій;

розширення функцій ринків, зокрема: надання по-
слуг, інфраструктурне обслуговування, активізація 
власної підприємницької діяльності;

зростання значення ринків у забезпеченні зайня-

тості безробітного населення, збільшення грошових 
доходів сільських жителів;

спрямування діяльності стихійно утворених рин-
ків у цивілізоване русло шляхом вжиття передбачених 
законодавством контрольно-наглядових заходів, що 
призведе до посилення процесу детінізації товарно-
грошового обігу, істотного зменшення надходження в 
продаж неякісних товарів;

запровадження багатоджерельного фінансування 
ринків шляхом залучення коштів іноземних і вітчизня-
них інвесторів, суб’єктів підприємницької діяльності, 
що здійснюють торгівлю на ринках;

удосконалення нормативно-правової бази у сфері 
землекористування, взаємовідносин ринків із місце-
вими органами виконавчої влади, суб’єктами підпри-
ємницької діяльності, товаровиробниками, спожива-
чами.

У міру реалізації пріоритетних напрямів розвитку і 
функціонування ринків будуть створені умови для по-
ступового перетворення ринків у торговельно-сервісні 
комплекси, які є сукупністю функціонально і органі-
заційно взаємопов’язаних об’єктів торгівлі і надання 
послуг, зосереджених у єдиному будівельно-архітек-
турному комплексі із спільним органом управління. 
Залежно від об’єктів, їх профілю, форм і методів обслу-
говування будуть створені різні види торговельно-сер-
вісних комплексів.

Інтенсивне перетворення діючих ринків у торго-
вельно-сервісні комплекси відбуватиметься в три етапи 
на основі подальшої диверсифікації торгівлі на ринках 
за умови постійного зміцнення матеріально-технічної 
бази.

Перший етап передбачає перетворення в торговель-
но-сервісні комплекси великих ринків з широким асор-
тиментом непродовольчих товарів, а також ринків, що 
будуть уводиться в експлуатацію найближчим часом.

Другий етап передбачає створення торговельно-
сервісних комплексів на базі великих продовольчих, а 
також середніх за обсягами діяльності змішаних і не-
продовольчих ринків. Відбудеться створення таких 
комплексів різних територіальних масштабів. Змішані 
ринки перетворюватимуться в торговельно-сервісні 
комплекси через паралельне створення підкомплексів 
з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів.

Третій етап передбачає визначення економічної 
ефективності і доцільності функціонування ринків, 
в результаті чого лише частина продовольчих ринків 
отримає статус торговельно-сервісних комплексів. Ре-
шта ринків розвиватимуться як спеціалізовані ринки 
відповідно до їх функціонального призначення, оскіль-
ки основна частина продовольчих товарів у перспек-
тиві реалізовуватиметься через стаціонарні підприєм-
ства роздрібної торгівлі. Разом з тим, доки існуватиме 
дрібнотоварне виробництво в сільському господарстві, 
збережуть свій статус і функціонуватимуть роздрібні 
і оптові ринки з реалізації сільськогосподарської про-
дукції. З посиленням конкуренції в роздрібній торгівлі, 
відновленням і розширенням торговельної мережі від-
паде потреба в функціонуванні дрібних продовольчих і 
непродовольчих ринків.

Аналіз умов перехідної економіки та вивчення до-
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свіду зарубіжних країн дають змогу стверджувати, що 
найближчим часом зростання кількості ринків припи-
ниться і настане період глибоких трансформацій у рин-
ковій мережі, який супроводжуватиметься ліквідацією 
частини ринків, переходом від екстенсивної до інтен-
сивної фази розвитку.

IV. Ñèñòåìà ðåãóëþâàííÿ ³ 
ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíê³â

Сучасний стан розвитку ринків і багатофункціо-
нальний характер їх діяльності об’єктивно вимагають 
створення цілісної системи регулювання, яка повинна 
включати:

нормативно-правове забезпечення;
фінансово-економічне регулювання;
контрольно-наглядові заходи;
ресурсне забезпечення.
Система регулювання передбачає:
визначення типів, видів, категорій ринків, їх за-

вдань, функцій, структури, взаємовідносин з місцеви-
ми органами виконавчої влади, продавцями і покупця-
ми та закріплення їх у Положенні про ринки;

внесення змін до Правил торгівлі на ринках з ура-
хуваннями посилення вимог до влаштування та утри-
мання територій ринків у належному технічному та 
санітарному стані, розширення асортименту товарів і 
послуг, впровадження стимулюючих, активних форм і 
методів продажу товарів;

визначення поняття торговельне місце на ринку 
з урахуванням того, що це площа, відведена фізичній 
або юридичній особі для ведення торгівлі, розмір якої 
визначається адміністрацією ринку залежно від виду 
продукції, що реалізується, за попереднім узгоджен-
ням з органами місцевого самоврядування;

створення дієвого механізму залучення вітчизня-
них і іноземних інвестицій у розвиток ринків;

перерозподіл за рішенням органів місцевого само-
врядування через місцеві бюджети частки ринкового 
збору із спрямуванням цих коштів на покриття рин-
ками витрат, пов’язаних із створенням належних умов 
для торгівлі на ринках, розвитком їх матеріально-тех-
нічної бази та організації ринкового збору;

активну підтримку сільськогосподарських товаро-
виробників шляхом зменшення в установленому по-
рядку розмірів ринкового збору, земельного податку, 
орендної плати;

удосконалення спрощеної системи оподаткування, 
обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва на 
ринках.

Контрольно-наглядові заходи носитимуть систем-
ний характер, з акцентом на захист прав та інтересів 
споживачів. Тому слід істотно вдосконалити функції 
з контролю органів виконавчої влади у сфері захисту 
прав споживачів.

Концепція передбачає посилення вимог до порядку 
здійснення торговельної діяльності, запобігання про-
явам несумлінної конкуренції, посилення захисту прав 
учасників торгівлі на ринках, визначення в установле-
ному порядку відповідальності продавців і адміністра-
ції ринку за порушення Правил торгівлі на ринках.

Для забезпечення реалізації на ринках якісної та 

безпечної продукції слід поліпшити матеріально-тех-
нічну базу державних лабораторій ветеринарно-сані-
тарної експертизи, створити належні умови для роботи 
служб, до повноважень яких входить припинення ре-
алізації на ринках контрафактної, фальсифікованої та 
контрабандної продукції.

Проблему стихійної торгівлі доцільно розв’язувати 
шляхом надання відповідного статусу “торговим ря-
дам”, “торговим майданчикам” та ліквідації стихійних 
ринків.

Ресурсне забезпечення охоплює джерела інвесту-
вання, впровадження інновацій, технічне оснащення, 
землекористування, інформаційне та кадрове забезпе-
чення діяльності ринків.

Поновлення матеріально-технічної бази ринків, 
створення їх інфраструктури здійснюватиметься на 
основі недержавного фінансування, зокрема із за-
лученням коштів власників ринків, суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, товаровиробників, споживчих 
товариств, їх спілок, іноземних інвестицій та кредитів 
банків.

Будівництво нових ринків, розширення та рекон-
струкція існуючих здійснюватиметься відповідно до 
сучасних проектів, що вимагатиме організації і віднов-
лення діяльності спеціалізованих проектно-конструк-
торських, будівельних і постачальницьких фірм. Вони 
сприятимуть впровадженню інноваційної та науко-
во-технічної політики на ринках. Широкий розвиток 
отримає практика постачання обладнання на умовах 
лізингу, франчайзингу.

Укомплектування ринків торгово-технологічним 
обладнанням, ваговимірювальними приладами, інвен-
тарем, спецодягом здійснюватиметься відповідно до 
норм оснащення, які будуть розроблені для кожного 
типу і категорії ринків. Найближчим часом доцільно 
обладнати торговельні місця на ринках електронними 
вагами.

Актуальною стає проблема виділення і закріплен-
ня за ринками земельних ділянок. Під час будівництва 
нових ринків або розширення існуючих, а також розта-
шування об’єктів інфраструктурного обслуговування 
на прилеглих до ринків територіях надання земельних 
ділянок здійснюватиметься відповідно до генераль-
них планів населених пунктів та за наявності проекту 
об’єкта розбудови.

Земельні ділянки для будівництва та функціонуван-
ня ринків надаватимуться в установленому законодав-
ством порядку в довгострокову оренду суб’єктам під-
приємницької діяльності.

Ефективність функціонування ринків безпосеред-
ньо залежить від кваліфікації кадрів, тому у найближчій 
перспективі посилюватимуться вимоги до професійної 
підготовки осіб, які здійснюють управління ринками, 
підприємців. У навчальних закладах проводитиметься 
підготовка спеціалістів з менеджменту, економіки, пра-
ва за програмами, адаптованими до специфіки діяль-
ності ринків. Буде налагоджено також систему перепід-
готовки кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Необхідною умовою функціонування сучасного 
ринку є його інформаційне забезпечення. Спеціальні 
інформаційні служби надаватимуть суб’єктам 
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підприємницької діяльності і адміністраціям ринків 
оперативну комерційну інформацію, нормативні 
матеріали. Істотно поліпшиться інформація споживачів 
про їх права, характеристику товарів, послуг, цін та 
тарифів на ринках.

V. Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ
Реалізація Концепції передбачає:

розроблення регіональних програм удосконалення 
функціонування ринків;

підготовку проектів нормативно-правових актів, які 
регулюватимуть розвиток і функціонування ринків;

науково-методичне супроводження реалізації 
Концепції;

проведення моніторингу реалізації основних 
положень Концепції.

ПРОЕКТ 
12

ÇÀÊÎÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ïðî îïòîâ³ ðèíêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿

Цей Закон визначає правові засади створення 
та діяльності оптових ринків сільськогосподарської 
продукції (надалі - ОРСП) в Україні, регулює відносини 
в цій сфері і спрямований на підвищення ефективності 
галузі сільського господарства та поліпшення 
забезпечення населення сільськогосподарською 
продукцією.

Ñòàòòÿ 1. Âèçíà÷åííÿ òåðì³í³â
У цьому Законі основні терміни вживаються у 

такому значенні:
інфраструктура ОРСП - сукупність функціонально 

й організаційно взаємозв’язаних об’єктів торгівлі 
та послуг, зосереджених у єдиному комплексі для 
забезпечення необхідними послугами учасників торгів 
сільськогосподарською продукцією;

оптові торги ОРСП - здійснення конкурентного 
відбору переможця торгів згідно з процедурами, 
встановленими організатором відповідно до 
законодавства;

оптова торгівля - сфера підприємницької діяльності 
з придбання і відповідного перетворення товарів для 
наступної їх реалізації підприємствам роздрібної 
торгівлі, іншим суб’єктам підприємницької діяльності. 
Включає як безпосередні комерційні зв’язки на 
умовах договорів купівлі-продажу та поставки між 
підприємствами-виробниками і споживачами, так і 
зв’язки між ними через торговельних посередників;

оптові покупці ОРСП - юридичні та фізичні особи, 
які здійснюють господарську діяльність із закупівлі 
сільськогосподарської продукції;

оптовий ринок сільськогосподарської продукції 
(ОРСП) - це суб’єкт підприємницької діяльності, який 
утворено згідно із законодавством і метою діяльності 
якого є створення необхідних умов для здійснення 
операцій з продажу та купівлі сільськогосподарської 
продукції, укладення відповідних договорів;

послуги ОРСП - послуги, що надаються ОРСП 
суб’єктам господарювання з метою створення 
необхідних умов для здійснення операцій з продажу та 

купівлі наявних видів сільськогосподарської продукції, 
укладення відповідних договорів;

продавці ОРСП - юридичні і фізичні особи, що є 
власниками сільськогосподарської продукції, або їх 
уповноважені представники;

продукція сільського господарства 
(сільськогосподарська продукція) - товари, які 
підпадають під визначення 1 - 24 груп УКТ ЗЕД. Норми 
цього Закону не поширюються на підакцизні товари;

роздрібна торгівля - сфера підприємницької 
діяльності з продажу товарів або послуг на основі 
усного або письмового договорів купівлі-продажу 
безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного 
некомерційного використання;

саморегулівна організація ОРСП - добровільне 
об’єднання професійних учасників ОРСП, яке не має 
на меті одержання прибутку, створене з метою захисту 
інтересів своїх членів, інтересів інших учасників ОРСП 
та зареєстроване центральним органом виконавчої 
влади з питань аграрної політики у порядку, 
передбаченому цим Законом;

сертифікат ОРСП (далі сертифікат) - документ, що 
засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності 
на здійснення діяльності ОРСП шляхом внесення його 
до Реєстру ОРСП (далі - Реєстр);

учасники ОРСП - оптові покупці та продавці, а 
також інші особи, що виконують роботи та надають 
послуги, необхідні для функціонування ОРСП.

Ñòàòòÿ 2. Çàêîíîäàâñòâî, ùî ðåãóëþº 
ä³ÿëüí³ñòü ÎÐÑÏ

Діяльність ОРСП регулюється Конституцією 
України, Господарським кодексом України, Цивільним 
кодексом України, цим Законом та іншими нормативно-
правовими актами України.

Ñòàòòÿ 3. Ñôåðà ä³¿ Çàêîíó
Положення цього Закону поширюються на 

правовідносини, що виникають в процесі діяльності 
ОРСП.

12Зареєстрований у Верховній Раді України 12.10.2006 р., реєстраційни № 2322. Суб’єкти законодавчої інцативи та автори – народні депу-
тати України V скликання Гладій М. В., Полянчич М. М., Сільченко В. А., Слаута В.А., народний депутат України IVскликання Терещук С.М., 
а також Розгон А. В., Молдаван Л. В., Корінець Р. Я., Кравченко І. Д.
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Ñòàòòÿ 4. Ïîíÿòòÿ ÎÐÑÏ
ОРСП є суб’єктами підприємницької діяльності 

- юридичними особами, що продовжують технологіч-
ний ланцюг виробництва і збуту сільськогосподар-
ської продукції, обслуговують сільськогосподарських 
товаровиробників і мають право на всі види державної 
фінансової підтримки, якими користуються сільсько-
господарські товаровиробники, у тому числі в частині 
кредитування.

ОРСП присвоюється окремий код в Єдиному дер-
жавному реєстрі підприємств і організацій України.

Суб’єкти підприємницької діяльності можуть отри-
мати статус ОРСП шляхом внесення до Реєстру ОРСП, 
якщо їхня діяльність відповідає вимогам цього Закону.

ОРСП можуть мати будь-яку організаційно-право-
ву форму відповідно до законодавства.

Відносини між учасниками ОРСП будуються на до-
говірних засадах.

Операції з продажу та купівлі сільськогосподар-
ської продукції на ОРПС можуть здійснюватися:

шляхом укладання прямих договорів між продав-
цем і покупцем;

через посередників.
Продаж товару на ОРСП може здійснюватися спо-

собами, що передбачають конкуренцію покупців (кон-
курси, прилюдні торги, аукціони тощо).

Роботи та послуги ОРСП є платними.
Держава здійснює контроль за цінами на роботи 

й послуги національних і місцевих ОРСП у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Договори купівлі-продажу сільськогосподарської 
продукції на ОРСП не можуть здійснюватися від імені 
і за рахунок ОРСП.

Ñòàòòÿ 5. Âèäè ÎÐÑÏ
ОРСП поділяються:
1. за територією діяльності на:
національні;
місцеві;
2. за асортиментом продукції, що реалізується, на:
спеціалізовані;
універсальні;
3. за формою власності на:
державні;
комунальні;
приватні;
зі змішаними формами власності.

Ñòàòòÿ 6. Íàö³îíàëüí³ ÎÐÑÏ
Головним завданням національних ОРСП є ство-

рення необхідних умов для міжрегіонального в межах 
держави та міждержавного обміну сільськогосподар-
ською продукцією.

Національні ОРСП розміщуються у місцях, визна-
чених схемою мережі національних ОРСП.

Схема мережі національних ОРСП є невід’ємною 
частиною програми розвитку мережі національних 
ОРСП, що затверджується Кабінетом Міністрів Укра-
їни у порядку, передбаченому Законом України “Про 

державні цільові програми”.
Вимоги до національних ОРСП встановлюються 

Кабінетом Міністрів України.
Найменування національного ОРСП повинно міс-

тити слова “національний ОРСП”.
На національних ОРСП здійснюється виключно 

оптова торгівля.

Ñòàòòÿ 7. Ì³ñöåâ³ ÎÐÑÏ
Головним завданням місцевих ОРСП є створення 

необхідних умов для здійснення операцій купівлі про-
дажу сільськогосподарської продукції в межах однієї чи 
декількох адміністративно-територіальних одиниць, 
визначених частиною другою статті 133 Конституції 
України.

На території адміністративно-територіальних 
одиниць не може бути більше одного виду місцевого 
ОРСП, як за асортиментом продукції, що реалізується, 
так і за формою його власності.

Місцеві ОРСП розміщуються у місцях, визначених 
обласними радами та Верховною Радою АР Крим.

Вимоги до місцевих ОРСП встановлюються Кабіне-
том Міністрів України

Ñòàòòÿ 8. Äåðæàâíà ïîë³òèêà ï³äòðèìêè 
ÎÐÑÏ

Державна політика підтримки ОРСП здійснюється 
шляхом:

розроблення, затвердження та контролю за реа-
лізацією заходів щодо створення та функціонування 
ОРСП;

забезпечення достовірною інформацією учасників 
ОРСП про кон’юнктуру та споживчу якість товарів;

розроблення і контролю за виконанням правил тор-
гівлі, ветеринарних і санітарних правил, інших норма-
тивно-правових документів, що регламентують їх ді-
яльність;

виділення земельних ділянок під ОРСП, в тому 
числі із земель державної чи комунальної власності, 
з урахуванням санітарної зони, у розмірі, що забез-
печуватиме учасників ринку необхідними торговими 
місцями, сприятиме розміщенню відповідних об’єктів 
інфраструктури ринку, а також з урахування подаль-
шого розвитку ОРСП;

надання організаційної, технічної та фінансової до-
помоги у створенні та функціонуванні ОРСП;

стимулювання реалізації на ОРСП сільськогоспо-
дарської продукції вітчизняного виробництва;

забезпечення ОРСП під’їзними дорогами, водо- і 
електропостачанням, іншими комунікаціями загально-
го призначення;

включення до програм соціально-економічного 
розвитку територій заходів з розвитку ОРСП;

організації навчання, проведення семінарів з пи-
тань оптової торгівлі сільськогосподарською продукці-
єю, формування та функціонування ОРСП;

популяризації переваг продажу продукції через 
ОРСП, особливо серед дрібнотоварних виробників 
сільськогосподарської продукції, сприяння кооперації 
сільськогосподарських товаровиробників для продажу 

ÃÐÑÏ â Óêðà¿í³



33

продукції на ОРСП та створенню таких ринків, в тому 
числі кооперативних.

Ñòàòòÿ 9. Ïðàâèëà ðîáîòè ÎÐÑÏ
Типові правила роботи ОРСП затверджуються цен-

тральним органом виконавчої влади з питань аграрної 
політики.

У Правилах передбачаються:
режим роботи ОРСП;
порядок проведення торгів на ОРСП;
порядок врегулювання взаємовідносин між продав-

цями і покупцями;
вимоги до організаційного, матеріального й техніч-

ного забезпечення роботи ОРСП;
вимоги до продажу окремих видів сільськогоспо-

дарської продукції;
порядок реєстрації й обліку обсягів реалізації окре-

мих видів продукції;
порядок інформування учасників ОРСП про стан 

попиту і пропозиції, про ціни і кон’юнктуру ринку 
продукції, що реалізується;

порядок взаєморозрахунків між учасниками опто-
вих торгів;

вимоги до якості продукції, що реалізується, та га-
рантій ОРСП щодо дотримання санітарно-гігієнічних 
норм;

правила користування мірами і вимірювальними 
приладами;

забезпечення дотримання правил оптових торгів і 
рішень органів державної влади та місцевого самовря-
дування з питань діяльності ОРСП;

санкції за порушення правил роботи ОРСП та по-
рядок їх застосування;

загальний порядок формування і сплати тарифів, 
зборів та інших платежів на ОРСП.

Правила роботи кожного ОРСП можуть доповню-
ватися специфічними положеннями, що відображають 
особливості їх роботи.

Правила роботи національних ОРСП погоджують-
ся з центральним органом виконавчої влади з питань 
аграрної політики, а місцевих ОРСП - з місцевим орга-
ном виконавчої влади адміністративно-територіальної 
одиниці, де розташований ОРСП.

Ñòàòòÿ 10. Çåìë³ ÎÐÑÏ
ОРСП можуть мати земельні ділянки у власності, 

на праві постійного користування чи орендувати їх.
Законом можуть бути встановлені пільги для ОРСП 

щодо плати за землю.
Якщо ОРСП орендує землі права державної чи ко-

мунальної власності, орендна плата не може перевищу-
вати ставки земельного податку.

Ñòàòòÿ 11. Íàäàííÿ äîïîìîãè ÎÐÑÏ ó 
ïåð³îä ñòàíîâëåííÿ

ОРСП у період становлення надається допомога за 
рахунок державного і місцевого бюджетів.

Кабінет Міністрів України в проекті Державно-
го бюджету України передбачає кошти на підтримку 

ОРСП.
Органи виконавчої влади та органи місцевого само-

врядування щорічно передбачають кошти в проектах 
місцевих бюджетів на підтримку ОРСП.

Порядок використання коштів Державного бюдже-
ту України для надання підтримки ОРСП встановлю-
ється Кабінетом Міністрів України.

Ñòàòòÿ 12. Îïîäàòêóâàííÿ ÎÐÑÏ
Çàêîíîäàâñòâîì ìîæóòü áóòè 

ïåðåäáà÷åí³ ï³ëüãè ç îïîäàòêóâàííÿ 
ÎÐÑÏ.

Органи місцевого самоврядування в межах їх ком-
петенції можуть передбачати для ОРСП пільги в части-
ні місцевих податків і зборів.

У випадку припинення діяльності ОРСП до закін-
чення терміну надання ОРСП податкових пільг ОРСП 
сплачує до бюджету за весь період його діяльності 
суму податку, обчислену в розмірі, встановленому для 
ОРСП. Ця норма застосовується у разі припинення ді-
яльності місцевого ОРСП раніше ніж через три роки, а 
національного ОРСП - через п’ять років з моменту за-
кінчення строку дії податкової пільги. Ця норма не за-
стосовується у випадку припинення діяльності ОРСП 
через обставини непереборної дії, викупу земельної 
ділянки для суспільних потреб чи примусового відчу-
ження її з мотивів суспільної необхідності.

Ñòàòòÿ 13. Ä³ÿëüí³ñòü ÎÐÑÏ â³ä ³ìåí³ 
äåðæàâè

ОРСП можуть здійснювати діяльність від імені дер-
жави відповідно до законодавства

Стаття 14. Реєстр ОРСП
Положення про Реєстр ОРСП, форма сертифіката 

ОРСП, порядок його видачі, зупинення дії та/або ану-
лювання затверджуються Кабінетом Міністрів Украї-
ни.

Складовими частинами реєстру ОРСП є реєстр на-
ціональних ОРСП та реєстр місцевих ОРСП.

Забезпечення ведення реєстру ОРСП здійснює цен-
тральний орган виконавчої влади з питань аграрної по-
літики.

Інформація з реєстру ОРСП є відкритою та доступ-
ною для юридичних і фізичних осіб.

Порядок надання інформації з реєстру ОРСП ви-
значається центральним органом виконавчої влади з 
питань аграрної політики.

Ñòàòòÿ 15. Ñèñòåìà ³íôîðìàö³éíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ÎÐÑÏ

З метою щоденного й повного забезпечення учас-
ників оптових торгів інформацією про кон’юнктуру 
ринків на кожному ОРСП створюється система інфор-
маційного забезпечення учасників ОРСП.

Положення про систему інформаційного забезпе-
чення ОРСП затверджується центральним органом 
виконавчої влади з питань аграрної політики за пого-
дженням із саморегулівною організацією ОРСП. ОРСП 
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зобов’язані надавати щоденно центральному органу 
виконавчої влади інформацію про кон’юнктуру ринків 
у порядку та в обсягах, визначених цим положенням.

Інформація про кон’юнктуру ринків є публічною. 
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної 
політики щоденно публікує інформацію про кон’юнк-
туру ринків та розповсюджує її усім ОРСП.

Центральний орган виконавчої влади з питань 
аграрної політики щорічно під час складання проекту 
державного бюджету передбачати кошти на забезпе-
чення роботи системи інформаційного забезпечення 
учасників ОРСП. Порядок їх використання встанов-
люється Кабінетом Міністрів України.

Ñòàòòÿ 16. Ðåãóëþâàííÿ ³ íàãëÿä çà 
ä³ÿëüí³ñòþ ÎÐÑÏ

Державне регулювання і нагляд за діяльністю ОРСП 
здійснюють центральний орган виконавчої влади з пи-
тань аграрної політики, інші державні органи та органи 
місцевого самоврядування відповідно до їх компетен-
ції.

Недержавне регулювання і нагляд за діяльністю 
ОРСП здійснюється саморегулівною організацією 
ОРСП.

Ñòàòòÿ 17. Àñîö³àö³¿ îïòîâèõ ðèíê³â 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿

З метою координації своєї діяльності, надання вза-
ємодопомоги та захисту спільних інтересів ОРСП ма-
ють право на добровільних засадах створювати асоціа-
ції оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Рішення про створення асоціації ОРСП приймає 
установча конференція представників ОРСП. Повно-
важення представника ОРСП, який бере участь у кон-
ференції, підтверджуються рішенням відповідного ор-
гану управління ОРСП.

Асоціація ОРСП є юридичною особою, має само-
стійний баланс, банківські рахунки, печатку, штамп та 
бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

Асоціація ОРСП набуває статусу юридичної особи 
з моменту її державної реєстрації.

Асоціація ОРСП утримується за рахунок внесків 
ОРСП - своїх членів і не здійснює підприємницької ді-
яльності, за винятком отримання пасивних доходів у 
вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і від-
шкодувань та роялті.

Асоціація ОРСП може бути засновником (співзас-
новником) суб’єктів підприємницької діяльності для 
виконання своїх статутних завдань.

Асоціація має право розміщувати вільні кошти на 
депозитних рахунках.

Асоціація ОРСП діє на підставі статуту, який за-
тверджується рішенням конференції представників 
ОРСП.

Статут асоціації ОРСП повинен містити:
найменування асоціації та її юридичну адресу;
мету утворення та основні завдання асоціації;
порядок утворення та діяльності органів управлін-

ня асоціації, їх повноваження;
права та обов’язки членів асоціації;

умови і порядок вступу до об’єднання та порядок 
виходу з нього;

порядок сплати членами асоціації вступних та ін-
ших внесків;

джерела формування та порядок використання 
майна асоціації (утому числі коштів), порядок утво-
рення спільних фінансових фондів та використання їх 
коштів;

порядок звітності і здійснення контролю за діяль-
ністю виконавчого та інших органів управління асоці-
ації;

порядок внесення змін і доповнень до статуту;
порядок припинення діяльності асоціації та вирі-

шення майнових питань у зв’язку з її ліквідацією (ре-
організацією).

Статут асоціації ОРСП може містити й інші поло-
ження щодо організаційних, господарських та інших 
питань діяльності асоціації.

Державна реєстрація асоціацій ОРСП проводиться 
в порядку, передбаченому Законом України “Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців”.

Відносини між ОРСП та їх об’єднаннями будуються 
на договірних засадах.

Ñòàòòÿ 18. Ñàìîðåãóë³âíà îðãàí³çàö³ÿ 
ÎÐÑÏ

За рішенням центрального органу виконавчої влади 
з питань аграрної політики одній із асоціацій ОРСП 
може бути надано статус саморегулівної організації 
ОРСП.

Асоціація ОРСП може отримати статус 
саморегулівної організації, якщо її членами є ОРСП 
більш ніж з половини адміністративно-територіальних 
одиниць, визначених частиною другою статті 133 
Конституції України, в тому числі не менше половини 
національних ОРСП.

Порядок визнання статусу саморегулівної органі-
зації центральним органом виконавчої влади з питань 
аграрної політики встановлює Кабінет Міністрів Укра-
їни.

Обсяги делегованих саморегулівній організації 
повноважень та порядок їх реалізації встановлюють-
ся центральним органом виконавчої влади з питань 
аграрної політики.

Саморегулівна організація ОРСП в межах та в по-
рядку, визначених центральним органом виконавчої 
влади з питань аграрної політики, може:

брати участь у розробленні державних цільових 
програм підтримки та розвитку ОРСП;

вести реєстр ОРСП;
здійснювати методичне забезпечення діяльності 

ОРСП;
здійснювати професійну підготовку фахівців 

ОРСП;
розробляти і впроваджувати правила роботи 

ОРСП;
проводити моніторинг, узагальнення та аналіз ді-

яльності ОРСП;
здійснювати інші функції, делеговані центральним 
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органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Статут та внутрішні положення саморегулівної 

організації ОРСП у частині здійснення делегованих 
функцій підлягають погодженню з боку центрального 
органу виконавчої влади з питань аграрної політики.

Рішення саморегулівної організації ОРСП, прийня-
ті в межах делегованих повноважень, є обов’язковими 
для виконання всіма ОРСП.

Центральний орган виконавчої влади з питань 
аграрної політики здійснює моніторинг реалізації де-
легованих саморегулівній організації ОРСП повно-
важень і у разі необхідності має право припинити або 
відкликати такі повноваження включно до позбавлен-
ня асоціації статусу саморегулівної організації.

Ñòàòòÿ 19. Îáìåæåííÿ âèêîðèñòàííÿ 
òåðì³íó “ÎÐÑÏ”

Юридичні особи не мають права використовувати 
у своїх найменуваннях термін “ОРСП” та його 
похідні, не підлягають державній реєстрації, в тому 
числі як суб’єкти підприємницької діяльності, під 
найменуваннями, які включають цей термін, якщо їх 
діяльність не відповідає вимогам, передбаченим цим 
Законом.

Ñòàòòÿ 20. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 
ïîðóøåííÿ íîðì öüîãî Çàêîíó

Особи, винні в порушенні норм цього Закону 
несуть цивільну, адміністративну або кримінальну 
відповідальність згідно з законодавством.

За порушення норм цього Закону до суб’єктів 
господарювання можуть застосовуватися фінансові 
санкції у формі штрафів у розмірах і порядку, 
встановлених Кабінетом Міністрів України.

Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його 

опублікування.
2. Внести зміни до законів України:
1) частину першу статті 12 Закону України “Про 

плату за землю” доповнити пунктом такого змісту:
“25) новостворені місцеві ОРСП протягом трьох 

років, а національні ОРСП - п’яти років з часу передачі 
їм земельної ділянки у власність”;

2) пункт 7.13 статті 7 Закону України “Про 
оподаткування прибутку підприємств” доповнити 
підпунктом 7.13.8 такого змісту:

“7.13.8. Звільняється від оподаткування прибуток, 
отриманий від господарської діяльності, новостворених 
місцевих ОРСП - строком на три роки, а національних 
ОРСП - п’ять років”;

3) підпункт “б” пункту 2 статті 22 Земельного 
кодексу України викласти у такій редакції:

“б) несільськогосподарські угіддя (господарські 
шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні 
насадження, крім тих, що віднесені до земель лісового 
фонду, землі під господарськими будівлями і дворами, 
землі під оптовими ринками сільськогосподарської 
продукції, землі тимчасової консервації тощо)”;

4) статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України 
“Про місцеві податки і збори” доповнити частиною 
четвертою такого змісту:

“Не справляється ринковий збір на оптових ринках 
сільськогосподарської продукції, визнаних такими 
відповідно до Закону України “Про оптові ринки 
сільськогосподарської продукції”.

5) частину 5 статті 6 Закону України “Про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за державні кошти” викласти в 
такій редакції:

“5. У разі, якщо предметом закупівлі є 
сільськогосподарська продукція вітчизняного 
виробництва, участь у тендерах можуть брати виключно 
вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники або 
закупівлі повинні здійснюватись на оптових ринках 
сільськогосподарської продукції”.

3. До приведення законів України, інших 
нормативно-правових актів з питань діяльності ОРСП 
у відповідність із цим Законом вони застосовуються у 
частині, що не суперечить цьому Закону

4. Юридичні особи, які використовують термін 
“ОРСП” у своєму найменуванні та діяльність яких не 
відповідає вимогам цього Закону, зобов’язані змінити 
своє найменування протягом шести місяців з дня 
набрання чинності цим Законом.

5. Законодавчі акти України до приведення їх у 
відповідність із цим Законом діють у частині, що не 
суперечить йому.

6. Кабінету Міністрів України протягом трьох 
місяців після набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України 
пропозиції щодо приведення законодавчих актів 
України у відповідність із цим Законом;

привести у відповідність з цим Законом свої 
нормативно-правові акти;

забезпечити прийняття нормативно-правових 
актів, передбачених цим Законом;

створити Реєстр ОРСП.
7. Кабінету Міністрів України протягом шести 

місяців після набрання чинності цим Законом 
затвердити програму розвитку мережі національних 
ОРСП.
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За результатами роботи Першої міжнародної 
науково-практичної конференції “Розвиток гуртових 
ринків сільськогосподарської продукції в Україні”, 
яка відбулася 14-15 вересня 2006 р. у м. Львові на базі 
регіонального аграрно-маркетингового центру оптової 
торгівлі сільськогосподарською продукцією “Шувар”, 
визначено, що ключовим елементом формування 
організованих ринків сільськогосподарської продукції, 
як цілісної системи взаємовідносин між суб’єктами 
маркетингових каналів просування товару від 
виробника до кінцевого споживача, повинна стати 
мережа оптових ринків сільськогосподарської продукції 
з регіональними аграрно-маркетинговими центрами. 
Це дозволить збувати й отримувати відповідно якісну 
продукцію за справедливими цінами, забезпечити 
кращі умови її реалізації та купівлі без послуг численних 
посередників, сприятиме розвитку міжрегіональної та 
міждержавної торгівлі.

Позитивний досвід роботи регіонального 
аграрно-маркетингового центру оптової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією має місце на ринку 
“Шувар”. Основною метою такого центру є формування 
ефективного прозорого механізму оптового і 
дрібнооптового продажу сільськогосподарської 
продукції та продуктів її переробки товаровиробниками 
усіх форм власності, надання комплексних послуг та 
створення найбільш сприятливих умов для продавців 
і покупців такої продукції, запровадження передового 
досвіду європейських технологій і стандартів 
організації гуртової торгівлі, справляння позитивного 
впливу на якість продукції, рівень її кінцевої ціни та 
задоволення потреб споживачів.

З метою забезпечення умов для впровадження 
моделей оптових ринків сільськогосподарської 
продукції з регіональними аграрно-маркетинговими 
центрами та на виконання вимог Указу Президента 
України від 28 грудня 2005 року № 1867 “Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 
9 грудня 2005 року “Про стан агропромислового 
комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої 
безпеки України”

НАКАЗУЮ:
1. Взяти до уваги Резолюцію Першої міжнародної 

науково-практичної конференції “Розвиток гуртових 
ринків сільськогосподарської продукції в Україні” щодо 
впровадження європейських технологій і стандартів 
організації гуртової торгівлі сільськогосподарською 
продукцією та продуктами її переробки через створення 

регіональних аграрно-маркетингових центрів оптової 
торгівлі сільськогосподарською продукцією.

2. Доповнити Перелік базових підприємств і регіонів 
по опрацюванню та запровадженню ефективних 
моделей, механізмів, напрямів реформування АПК 
та прогресивних технологій виробництва продукції, 
затверджений наказом Мінагрополітики від 12 березня 
2001 року № 57, розділом ХІІ такого змісту: 

“Удосконалення оптової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією шляхом створення 
на базі гуртового продуктового ринку “Шувар” м. 
Львова (Федишин Р.С., за згодою) регіонального 
аграрно-маркетингового центру.

Відповідальний: Департамент розвитку аграрного 
ринку (Розгон А.В.).”

3. Департаменту розвитку аграрного ринку разом з 
регіональним аграрно-маркетинговим центром оптової 
торгівлі сільськогосподарською продукцією “Шувар” 
створити робочу групу з вивчення і поширення 
досвіду такого центру. Підготувати пропозиції щодо 
удосконалення діяльності регіональних аграрно-
маркетингових центрів та їх статистичного обліку.

4. Міністерству аграрної політики Автономної 
Республіки Крим, головним управлінням 
агропромислового розвитку облдержадміністрацій 
разом з Департаментом розвитку аграрного ринку, 
Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва 
(Гойчук А.Ф.), Департаментом врегулювання відносин 
власності та соціального розвитку села (Гайдар М.В.), 
Українською академією аграрних наук (Зубець М.В., за 
згодою):

4.1. Забезпечити в регіонах опрацювання та 
впровадження моделі регіонального аграрно-
маркетингового центру оптової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією “Шувар”.

4.2. Організовувати в регіонах навчання керівників 
і спеціалістів аграрного сектора економіки, проведення 
нарад, семінарів, практикумів з питань запровадження 
та поширення досвіду ринку “Шувар” у створенні 
регіональних аграрно-маркетингових центрів оптової 
торгівлі сільськогосподарською продукцією.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на 
заступника Міністра Демчака І.М.

Міністр   Ю.Ф. Мельник

Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÎ ÀÃÐÀÐÍÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Í À Ê À Ç

13 листопада 2006 року   м. Київ      № 660

Ïðî ðåã³îíàëüí³ àãðàðíî-ìàðêåòèíãîâ³ öåíòðè 
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ÃÐÑÏ Ó ÑÂ²Ò²: ÔÀÊÒÈ, ÏÎÄ²¯, ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ13 

СРСР 1934 року народний комісар землеробства СРСР відзначав, що «роздрібні ціни на сільськогосподарську продукцію в 
країні можна знизити на третину. Для цього слід створити ринок гуртових закупівель і відійти від посередників».

Білорусь Підписано кредитну угоду від 16 грудня 1993 року  між урядом Білорусі та Європейським банком реконструкції і 
розвитку (ЄБРР) на фінансування в Мінську будівництва гуртового ринку сільськогосподарської продукції та продуктів 
харчування.

Вірменія ЄБРР реалізує проект створення гуртового ринку сільськогосподарської продукції.
Розроблено проект сільськогосподарського оптового віртуального ринку.

Ізраїль В Гуш-Дані очікується дефіцит продуктів і овочів через закриття гуртового ринку в Тель-Авіві.

Іспанія Характерним прикладом, який  свідчить про роль гуртових ринків у загальній економічній політиці держави, є Іспанія. 
Перед вступом Іспанії до структур Європейського Союзу було розпочато процес впорядкування гуртового розподілу 
продуктів харчування. Була розроблена урядова програма розбудови мережі гуртових ринків у найбільших містах та 
міських агломераціях. У співпраці з місцевою владою за короткий термін часу (3-4 роки) виникла ціла мережа гуртових 
ринків.
Система підприємств «Меркаса» об’єднує 22 ринки.

Киргизія Киргизія домовляється з Казахстаном про будівництво на території останнього гуртового ринку сільськогосподарської 
продукції для киргизьких товарів. Під проект державою виділено 36 гектарів землі в м. Тараз.
Киргизія, за повідомленням прем’єр-міністра країни Танєєва, хоче створити гуртові сільськогосподарські  ринки у низці 
міст Росії.

Китай Китай взяв курс на панування на аграрних ринках. 2010 року вступає в силу угода про встановлення зони вільної торгівлі 
між Китаєм і країнами АСЕАН. Велика увага звертається на створення гуртових ринків. За словами Чарльза Круза, 
президента Missouri Farm Bureau, проникнення китайської аграрної продукції на ринки  Азіатсько-Тихоокеанського 
регіону може призвести до скорочення експорту сільськогосподарських товарів США в цей регіон на 16 млрд. дол. 
США.
Адміністрація провінції Хейлунцзян надає фінансову і політичну підтримку будівництву гуртових ринків 
сільськогосподарської продукції з метою розвитку експорту такої продукції в Росію.
Водночас за підтримки китайської влади інтенсивно будуються такі ринки в російських містах: Благовіщенську, 
Біробіджані, Хабаровську, Уссурійську тощо. Всього – 18 таких ринків з річним оборотом продукції 600 тис. тонн, 
річним обсягом оборудок на суму близько 2,4 млрд. юанів (1 дол. США = 8,277 юанів).
Планом на 2006-2010 роки передбачено створення високоефективної системи обігу сільськогосподарської продукції. 
Буде надана фінансова підтримка будівництву гуртових ринків сільськогосподарської продукції.

Молдова Думка Національного інституту економіки та інформації Міністерства економіки та торгівлі Республіки Молдова: для 
створення мережі гуртових ринків сільськогосподарської продукції необхідно розробити генеральну схему їхнього 
розміщення в країні, критерії спеціалізації, законодавчу та нормативну бази, форми і методи реалізації продукції, 
типові вимоги до проектування таких ринків, посібники для навчання персоналу ринків та сільськогосподарських 
товаровиробників.
Екс-віце-прем’єр Олександр Муравський: необхідно створити систему регіональних гуртових ринків сільськогосподарської 
продукції, в тому числі шляхом їхнього будівництва за рахунок державних коштів з наступним продажем приватним 
компаніям.

Нідерланди Діє особлива система плодово-овочевих аукціонів, що працюють на кооперативних засадах.

13Підготовлено Проектом АМР США „Реформа у галузі сільського господарства, вдосконалення законодавчо-нормативної бази” 
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Німеччина Мюнхен та Берлін. Майно гуртового ринку є елементом маєтку міста. Прибутки та видатки є елементом бюджету 
міста.

Польща Протягом 1993-95 років Міністерство сільського господарства у співпраці з іншими відомствами, в тому числі з 
Міністерством фінансів, підготувало програму будівництва гуртових ринків, яка 1994 року була представлена у 
комітетах Сейму та отримала статус урядової програми. Ініціативи на місцях за посередництвом Міністерства 
сільського господарства та Міністерства фінансів отримали фінансову підтримку у формі коштів та кредитних ліній. 
Рішенням міністра сільського господарства було створено Департамент будівництва гуртових ринків та товарних бірж. 
Гуртові ринки значною мірою фінансувалися з міських коштів, дотацій, преференційних кредитів. Головним власником 
гуртового ринку є переважно, місто, гміна (територіальна громада) чи товариство, утворене місцевою чи центральною 
владою та комерційними суб’єктами.

Росія Концепція розвитку гуртової торгівлі продовольством у Москві на період до 2005 року прийнята постановою уряду 
Москви № 725 від 12 вересня 2000 року.
У лютому 2003 року в Комітеті державної думі Ставропольського краю обговорювалося питання формування 
регіонального товарного-гуртового ринку сільськогосподарської продукції.
20 жовтня 1994 року прийнято закон «Про гуртовий ринок сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів 
Красноярського краю».
28 грудня 1998 року прийнято закон «Про гуртові продовольчі ринки на території Приморського краю».
В Республіці Удмуртія (Завялово) пройшла конференція з проблем створення гуртових ринків сільськогосподарської 
продукції.
Тольятті – одне із перших міст, де створено гуртовий продовольчий ринок. Робота проводилась у межах програми 
ТАСІС.

Узбекистан 26 жовтня 1998 року постановою Кабінету Міністрів передбачається створення мережі сільськогосподарських гуртових 
ринків при Раді Міністрів Республіки Каракалпакстан, в обласних центрах, Ташкенті та інших великих містах.

Франція Частка гуртових ринків у загальному обороті овочів досягає 50%, а у Парижі частка ринку «Рюнжі» (займає 220 гектарів, 
створений 1969 року) – 60% всього продовольчого обороту міста з річним обсягом близько 9 млрд. дол. США.
Більше як 50% забійного поголів’я великої рогатої худоби, 75% овець, 20% свиней реалізуються через гуртові ринки.

Шотландія Гуртові ринки живої худоби створюються, зазвичай, за участю держави.
Японія 1923 року була розроблена й прийнята Національна політика (закон) щодо гуртових продовольчих ринків. Частка 

продовольства, що реалізується на таких ринках, складає 75%, а морепродуктів – 85%. Закон зобов’язує місцеві органи 
влади за рахунок власних коштів у всіх містах чисельністю більше 200 тисяч осіб створювати такі ринки.

КРУПНЕЙШИЕ ОПТОВЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ МИРА14

Рынок Страна Год создания Площадь 
(тыс. кв. м)

Sidney Market Австралия 1987 673 
Mercasevilla S. A. Испания 1971 444 
Berliner Grossmarkt Германия 1975 330 
Maryland Food Center США 1967 330 
Grossmarkthalle Munhen Германия 1912 310 
Grossmarkt-Hamburg Германия 1962 268 
Rungis Франция 1967 230 
Mercamadrid Испания 1982 176 
Corporacion del Mercado central de Buenos Aires Аргентина 1984 127 
Velikopolska Gielda Польша 1992 120 

14 Газета „КОММЕРСАНТЪ”,  № 52 (№ 2421) от 27.03.2002
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ÄÅßÊ² ÃÐÑÏ Ó ÏÎÑÒÑÎÖ²ÀË²ÑÒÈ×ÍÈÕ ÊÐÀ¯ÍÀÕ15 

15За інформацією Федишина Р.С.
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ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÑÎÞÇ ÎÏÒÎÂÛÕ 
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÕ ÐÛÍÊÎÂ (WUWM)16 

16См. Официальный сайт Волгоградского оптового продовольственного рынка.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÐÛÍÊÀ: ÎÏÛÒ ÏÎËÜØÈ17 

17Печатается за изданием: Сельское хозяйство и пищевая промышленность в Польше. Коллективная работа. Министерство сельского 
хозяйства и развития села. Бюро географических обозначений и промоции. Варшава, 2004.
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Оптові ринки є місцем, де продається 
сільськогосподарська продукція у великих 
кількостях. Така модель ринку функціонує у більшості 
європейських країн. Рішення щодо створення 
оптових ринків і товарних бірж на основі існуючих 
успішних прикладів було одним з першочергових 
у сільськогосподарській політиці уряду Польщі. Це 
було реалізовано в програмі стратегічного розвитку 
сільського господарства та сільських територій 
Польщі в останні 3-4 роки. Створення оптових ринків 
призвело до появи цивілізованих і сучасних механізмів 
сільськогосподарського маркетингу. 

Польські регіональні оптові ринки є одним 
з елементів організаційної структури розподілу 
сільськогосподарської продукції. На сьогодні в Польщі 
створено шість регіональних оптових ринків: 

1. Познань 
2. Броніше (Варшава) 
3. Гданськ 
4. Люблін 
5. Лодзь 
6. Вроцлав 
Усі оптові ринки було створено за фінансової і 

організаційної підтримки місцевих урядів і польських 
банків. Серед акціонерів також є організації виробників 
і ринкових споживачів (оптові компанії тощо). Цікаво, 
що ринки в Гданську і Любліні було профінансовано 
позичками від Світового Банку, а ринок у Варшаві - 
ЄБРР. Крім вищезазначених великих оптових ринків, 
існують також місцеві ринки, що обслуговують великі 
міста. Слід підкреслити, що польські оптові ринки 
одержали високу схвальну оцінку з боку багатьох 
представників Європейського Союзу і Європейського 
Банку реконструкції і розвитку, які відвідали ці ринки 
за останні кілька років. 

ÎÏÒÎÂÈÉ ÐÈÍÎÊ Ó ÏÎÇÍÀÍ²
Великопольський оптовий ринок у Познані (WGRO 

S.A.) є першим оптовим ринком європейського 
стандарту з продажу плодоовочевої продукції, свіжих 

і штучних квітів та харчових продуктів. Ринок було 
відкрито 26 листопада 1992 р. WGRO S.A. постачає 
продукцію приблизно 5 тис. компаніям центрально-
східної і північної Польщі. Щорічний обіг дорівнює 
приблизно 400-500 млн. злотих (близько 10-15 млн. дол. 
США) або 350-500 тис. тонн продукції. Ринок WGRO 
S.A. розміщується в Познані, там, де шосе Познань - 
Катовіце перетинається з залізничною лінією Познань 
- Франово. На загальній площі у 12 га розміщується 
12 торговельних павільйонів з робочою площею 
4 га; 2 павільйони для плодоовочевої продукції; 4 
- для харчових продуктів; 2 - для фруктів, склади і 
холодильний склад, павільйон для садової продукції. 
Вартість послуг ринку наведено в таблиці. Щоденні 
поставки товарів чи не з усіх частин світу здійснюються 
вдень і вночі, і покупцям гарантується наявність в 
продажу повного асортименту плодової і овочевої 
продукції, а також – будь-яких харчових продуктів. 

ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ 
Головна мета маркетингу полягає у підвищенні 

впливу і збільшенні частки ринку WGRO S.A. в 
загальній оптовій торгівлі сільськогосподарською і 
садівничою продукцією, у просуванні сучасних форм 
оптової торгівлі, а також польської плодоовочевої 
продукції. Щоб задовольнити ці вимоги, WGRO S.A.: 

• організує і проводить систематичні ринкові 
дослідження, спостереження й аналіз та підтримує 
постійні контакти з головними учасниками ринку; 

• проводить повсякденну реєстрацію роздрібних 
цін на плодоовочеву продукцію, які встановилися на 
ринку; 

• надає щоденну інформацію щодо існуючих цін 
і цінових тенденцій, а також стану ринку - в пресі, 
телефоном, факсом і за допомогою Інтернету; 

• рекламує і просуває ті компанії, які активно 
працюють на ринку; 

• організує і проводить тренінги, семінари і 
конференції з маркетингової тематики, функціонування 
сучасних форм оптової торгівлі; 

ÀÍÄÐÞØÊÎ À. Þ.,
головний спеціаліст Проекту Аграрного Маркетингу

ÏÐÈÊËÀÄ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÓ 
ÏËÎÄÎÎÂÎ×ÅÂÎ¯ ÏÐÎÄÓÊÖ²¯ Â ÏÎËÜÙ²18

18Стаття опублікована в журналі „Агроогляд: овочі та фрукти”” 10.01.2004 року (http://www.lol.org.ua ). Щиро вдячні Проекту аграрного 
маркетингу АМР США за люб’язну згоду на передрук цієї статті та інших матеріалів

ÃÐÑÏ ó êðà¿íàõ ñâ³òó 



44

• організує курси з аранжування квітів і виставки 
транспортних засобів. 

Â²ÄÄ²Ë ÏÀÊÓÂÀÍÍß ÒÀ ²ÍÒÅÃÐÓÂÀÍÍß 
ÏÎÑÒÀÂÎÊ

 У структурі ринку існує відділ, який займається 
інтеграцією поставок і власне постачанням у мережі 
супермаркетів, а також – наданням пакувальних послуг 
для інших учасників ринку. Відділ оснащений сучасним 
обладнанням німецького виробництва для пакування 
овочів і фруктів у тару споживача. Завдяки відділу 
пакування та інтегрування поставок, чимало польських 
виробників мають гарантовані обсяги продажу 
мережам крупних споживачів. Сучасне ефективне та 
професійне пакувальне обладнання забезпечує швидку 
підготовку великих партій продукції, яка упаковується 
відповідно до замовлення покупця: у сітки, фольгу або 
в контейнери, при цьому передбачається можливість 
маркувати товар за допомогою етикеток і штрих-
кодів. Широкий асортимент упаковки (від 0,5 до 25 кг) 
дозволяє задовольняти будь-які вимоги покупців. 

ÖÅÍÒÐ ËÎÃ²ÑÒÈÊÈ Â ÑÈÑÒÅÌ²
 WGRO S.A. 

Центр логістики та розподілу, створений в системі 
WGRO S.A., займається організацією та координацією 
поставок сільськогосподарської та садівничої продукції 
переробним підприємствам та експортерам. Були 
створені окремі групи виробників, які спеціалізуються 
на постачаннях на ринок певних партій продукції 
визначеної якості. Ці групи співпрацюють з центрами 
логістики, які існують на ринку, і мають забезпечувати 
безперервне надходження поставок конкретних 
замовлень до основних і великих торгових агентів та до 
мережі експортерів. 

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë 
Основне завдання комерційного відділу полягає 

у пошуку замовників, як місцевих, так і закордонних, 
на всі різновиди сільськогосподарської та садівничої 
продукції, яка виробляється в країні. Комерційний 
відділ, беручи за основу інформацію Центру логістики 
та розподілу, зв’язується з виробниками і відбирає 
для них замовників. Інформація, яка надходить від 
центру логістики, обробляється та пересилається за 
допомогою Інтернету в формі комерційної пропозиції 
потенційним споживачам. Комерційний відділ виступає 
посередником з торговельних питань у переговорах з 

ціноутворення, умов поставки та сплати. 

Â²ÄÄ²Ë ÄÎÐÀÄ×Î¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ 
З метою покращення якості овочів, які надходять 

на ринок, і для організації великих однорідних партій 
сировини, які постачаються згідно з контрактами, 
1999 р. було створено відділ дорадчої допомоги 
для виробників (нагляд і консультації з сільського 
господарства, проведення навчальних курсів для 
виробників). Навчальні курси проводяться окремо 
з різних культур (огірок, цибуля, морква, картопля) 
і включають питання, пов’язані з сортами, яким 
віддають перевагу, технологією ефективного 
вирощування, застосуванням добрив і засобів захисту 
рослин, способами збирання врожаю, зберігання та 
транспортування. 

Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ ÏÅÐÅÐÎÁÊÈ 
ÏËÎÄÎÎÂÎ×ÅÂÎ¯ ÏÐÎÄÓÊÖ²¯ 

Ринок у Познані здатен організувати та забезпечи-
ти постійні поставки на переробні лінії багатьох видів 
плодоовочевих культур різноманітних сортів у термі-
ни, передбачені контрактами. Така співпраця оптового 
ринку та переробних підприємств забезпечує одержан-
ня продукції гарантованої якості та кількості у термі-
ни, обумовлені контрактами. Виробники своєчасно і 
гарантовано одержують гроші за поставлену продук-
цію. 

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃÎ 
ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÐÈÍÊÓ 

Ринок у Познані посідає провідне місце серед поста-
чальників плодоовочевої продукції, квітів і харчових 
продуктів у північно-східному регіоні Польщі. Наступ-
ним кроком у розвитку буде створення відділу опто-
вого продажу м’яса і м’ясних продуктів, риби і рибних 
продуктів, а також молочних продуктів. Подальший 
розвиток ринку WGRO S.A. в Познані з цих напрям-
ків є впровадженням модельних рішень, які було при-
йнято в рамках державної програми регіонального 
оптового ринку, що задовольнятиме попит приблизно 
2 мільйонів споживачів. Цей проект буде реалізовано 
з додержанням жорстких санітарних і технологічних 
стандартів Європейського Союзу. 

ÎÏÒÎÂÈÉ ÐÈÍÎÊ “BRONISZE”
 Ó ÂÀÐØÀÂ²
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Оптовий ринок сільськогосподарської та харчової 
продукції в Броніше  є акціонерним товариством, яке 
розміщується більше ніж на 60 га землі. Він є найсу-
часнішим і найбільшим ринком у Центральній та Схід-
ній Європі. Ринок було відкрито 1999 р. Акціонерами 
ринку є: Агентство сільськогосподарського маркетин-
гу, Агентство з реконструкції і модернізації у сіль-
ському господарстві, Державне агентство скарбничої 
сільськогосподарської власності - 59,6%; виробничі і 
маркетингові кооперативи (AgroBest, Gielda Ogrodni-
cza тощо) - 31,8%; місцева влада (муніципалітет міста 
Ожаров) - 0,4%; польські банки (8,2%) (див. малюнок). 
Акціонерний капітал компанії дорівнює 113 млн. поль-
ських злотих (приблизно 28 млн. дол. США). Капітал 
приватних акціонерів складає 30%. Вартість будівни-
цтва ринку дорівнює 57 млн. дол. США. Фінансування 
надали державні установи, які відповідають за сільське 
господарство. Частину фінансування надали приватні 
акціонери, а решту витрат було перекрито кредитами 
від Європейського банку реконструкції і розвитку та 
Кредитним банком Польщі. Державне агентство скарб-
ничої сільськогосподарської власності зробило внесок, 
надавши земельну ділянку для будівництва. Ринок Bro-

nisze відповідає усім вимогам захисту довкілля і проти-
пожежним вимогам як Польського законодавства, так і 
Європейського Союзу. Восьмирядна дорога забезпечує 
зручний доступ до ринку. У години пік час очікування 
для в’їзду на територію ринку не перевищує 15 хвилин. 
Ринок має власну систему обробки стічних вод, в якій 
передбачено також очищення дощової води. На терито-
рії ринку працює 9 закладів громадського харчування.

 
Безпечне проведення фінансових операцій гарантує 

банк, який працює 24 години на добу та розміщений на 
території ринку. Ринок є місцем, де можна обміняти ва-
люту, здійснити сплату, одержати готівку або здійсни-
ти крупний безготівковий банківський переказ. Торгів-
ля плодоовочевою продукцією проводиться в закритих 
приміщеннях, які мають дахове покриття, прямо з ван-
тажівок. Орендна плата за 1м2 площі в закритих при-
міщеннях становить 13 дол. США на місяць. Орендна 
плата за зберігання на складі - 4 дол. США за 1м2. 

ÄÅßÊ² ÑÒÀÒÈÑÒÈ×Í² ÄÀÍ²
Кожного дня на ринок приїжджає від 3,5 тис. до 9 

тис. автомобілів (40% - продавці, 60% - покупці). 

Кожного місяця продається 60 000 тонн плодоово-
чевої продукції. 

Щоденний товарний обіг - 1 млн. дол. США. 
Щомісячне прибирання сміття - 600-800 тонн. 
Щоденне прибирання капустяного листа - 20-40 

тонн. 
Імпортної продукції на ринку - 20% (здебільшого 

цитрусові). 
На цей час 35% торгової площі не використовуєть-

ся. 
Ціна акції збільшилася на 50% від початкової ціни. 

ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË 
Капітал було сформовано за такою схемою: 1 акція 

= 1 м2 торгової площі (для квітів - 7 акцій = 1 м2). 
Початкова вартість землі була 9 дол. США за м2. 
400 продавців, які мають гарантовані робочі місця. 
На сьогодні існує 800 акціонерів, 600 з яких працю-

ють на ринку. 
Решту акцій викупила держава (1 акція - 550 дол. 

США). 

ÊÐÅÄÈÒÎÐÈ ÃÎËÎÂÍÈÕ ÎÏÒÎÂÈÕ 
ÐÈÍÊ²Â Ó ÏÎËÜÙ² 

1. ЄБРР - 15 млн. дол. США під 100% державної 
гарантії. 

2. Польські банки - під 60% державної гарантії. 
3. Світовий Банк - під 100% державної безпеки. 

ÀÊÖ²ÎÍÅÐÈ ÌÀÞÒÜ ÏÐÀÂÀ
1. Всі початкові акціонери володіють 

привілейованими акціями: 1 акція = 2 голоси. 
2. Акціонери мають право переваги оренди торгової 

площі за умови своєчасної сплати (максимальний тер-
мін боргу - 2 місяці). 

3. Загальні збори акціонерів відбуваються один раз 
на рік. Правління складається з 7 осіб (3 представники 
від кожного сегменту - квіти, фрукти і овочі, харчові 
продукти; 1 представник агентства, 1 представник від 
Міністерства сільського господарства). 

4. У відповідності до Статуту, Рада директорів може 
складатися з 3-5 членів. На теперішній час існує 1 пре-
зидент і 3 віце-президенти.

5. Цінова політика з використання площі попере-
дньо узгоджується з користувачами ринку. Ціни вста-

Відповідно до думок, висловлених закордонними спеціалістами, оптовий ринок в Броніше є 
„послом польського сільського господарства”, і цю думку було підтверджено в багатьох газетних 
статтях. Особливої уваги надають заходам з охорони довкілля, а також зручності проїзду на 
ринок. Керівництво ринку сподівається, що у наступні роки ринок одержить подальший розвиток, 
а покращення стандартів якості дозволить польським виробникам ефективно конкурувати з 
виробниками країн ЄС.

Французька модель оптових ринків: 35 років тому Де Голль підписав указ, згідно з яким 
закривалися всі сховища на території Парижа, а оптові ринки виносилися за межі міста. 
Держава збудувала один оптовий ринок на площі 240 га під Парижем. На міській території, що 
звільнилася, було побудовано магазини.
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новлюються один раз на рік - 1 березня. 
Відділ просування на ринку організує тренінгові 

курси з сучасних технологій вирощування плодоово-
чевих культур, а також – з ефективного застосування 
засобів захисту рослин. Користувачам ринку повідо-
мляють про рішення, які стосуються маркетингових і 
юридичних питань, за допомогою ринкового бюлетеня 
та місцевого радіо. Веб-сторінка ринку www.bronisze.
com.pl надає інформацію щодо правил роботи ринку, 
організаційних новин, а також дуже важливу інформа-
цію для багатьох покупців і виробників - прайс-листи 
наявної на ринку продукції. 

Як ми бачили, оптовий ринок у Броніше вже готовий 
для участі в міжнародній торгівлі сільськогосподарською 
продукцією у великих масштабах. Тут функціонують 
Офіс експортних послуг і Митне агентство. Планується 
також відкриття фітосанітарної інспекції та 
інспекції із стандартизації. Фітосанітарний контроль 
сільськогосподарської продукції, яка продається на 
ринку, здійснюють нині представники Фітосанітарної 
інспекції, які регулярно відвідують ринок, шляхом 
проведення вибіркових перевірок продуктів. Усе 
спрямовано на те, щоб забезпечити найвищу якість 
продукції, яка йде на внутрішнє споживання і на 
експорт, щоб вона задовольняла усі стандарти, прийняті 
європейським законодавством. У майбутньому 
буде створено асортиментну платформу, на якій 
плодоовочева продукція і харчові продукти будуть 
представлені в асортименті, також буде проводитися 
підбір і пакування товарів на підставі замовлень від 
магазинів і супермаркетів. Ціни послуг ринку наведено 
в таблиці. 

ÂÈÑÍÎÂÊÈ
Встановлення каналів постачання, які мають вплив 

на баланс між пропозицією та попитом, запровадження 
стандартів якості з плодоовочевої продукції і квітів, 
пропозиції плодоовочевої продукції протягом всього 
року є прикладами того, якими різноманітними 
можуть бути операції, що здійснюються на оптових 
ринках. Наявність плодоовочевої продукції у великій 
кількості дає можливість створювати компанії, які 
спеціалізуються на експортній діяльності. 

ÄËß ×ÎÃÎ ÑÒÂÎÐÞÂÀÒÈ 
ÎÏÒÎÂÈÉ ÐÈÍÎÊ: 

Аби задовольнити зростаючі потреби споживачів 
у якості, кількості, пакуванні, сортах і видах культур 
тощо. 

Захист виробників (великих/малих виробників, що 
мають однаковий доступ до ринку). 

Перенесення потоку великих вантажних машин за 
межі міста (доставка товарів у місто відбувається ма-
лими вантажівками). 

Виведення оптової торгівлі за межі міста (зменшен-
ня навантаження на каналізаційну систему і забруд-
нення довкілля). 

Вирівнювання балансу між пропозицією і попи-
том. 

Цілорічна поставка плодоовочевої продукції. 

Впровадження стандартів якості у виробництві. 
Міжнародна допомога виробникам. 

ÏÐÈ ÑÒÂÎÐÅÍÍ² ÎÏÒÎÂÎÃÎ ÐÈÍÊÓ ÑË²Ä 
ÄÎÄÅÐÆÓÂÀÒÈÑß ÒÀÊÈÕ ÄÂÎÕ ÓÌÎÂ: 

Повинен існувати лише один оптовий ринок, який 
обслуговує одну територіальну зону (місто, конгло-
мерат міст, район, територію і т.д.), щоб забезпечи-
ти надання рівноцінних послуг як виробникам, так і 
споживачам, а також, звичайно, й інвесторам. Краще 
розміщувати новий ринок на місці старого. Слід мати 
санкцію муніципальної влади. До речі, Польща також 
не має законодавства з оптової торгівлі. 

Оптовий ринок слід розміщувати поза межами 
міста, але недалеко від нього (поблизу основної 
шосейної траси). Завдяки цьому буде забезпечено 
кращий під’їзд до ринку і зменшення забруднення 
(викидами відпрацьованих газів і сміттям) в місті. 

ÍÅÎÁÕ²ÄÍ² ÓÌÎÂÈ ÑÒÂÎÐÅÍÍß 
ÎÏÒÎÂÎÃÎ ÐÈÍÊÓ: 

В одному місті повинен бути лише один оптовий 
ринок (в Західній Європі забороняється створювати 
другий ринок ближче, ніж на 25 км від першого; якщо 
новий ринок планують відкрити в радіусі 50 км від вже 
існуючого, його будівництво повинно бути обов’язково 
узгодженим). 

Функціонування інших ринків повинно бути забо-
ронено законом. 

Слід мати достатній акціонерний капітал (акції 
можуть бути у власності виробників, які мають свою 
торговельну площу, муніципалітету, приватних акціо-
нерів, уряду). 

Ринок повинен бути безпечний з точки зору забруд-
нення довкілля (збір сміття, очистка каналізаційних 
стоків, протипожежна безпека). 

Ринок повинен бути забезпечений під’їзними шля-
хами з хорошою пропускною потужністю (до 9,5 тис. 
вантажних автомобілів проходять ринок в Броніше 
щоденно, а найбільший час очікування складає 20 хв.) 

Ринок не втручається в цінову політику і не є кон-
курентом. 

Розвиток нових каналів збуту, вплив на формуван-
ня рівноваги між попитом і пропозицією, введення та 
дотримання норм і стандартів якості на плодоовочеву 
продукцію, пропозиція сталого асортименту продукції 
цілий рік є найважливішими функціями оптових рин-
ків. 

Одним з основних уроків, які дають нам приклад 
успішного виробництва та маркетингу плодоовочевої 
продукції в Польщі, є те, що українські виробники 
зможуть конкурувати на міжнародному ринку, коли 
вони застосовуватимуть увесь сучасний досвід і 
запроваджуватимуть ефективні новітні технології 
(зокрема, вирощування ранньої і пізньої якісної 
продукції, краплинне зрошення тощо). Аби забезпечити 
подальший розвиток стабільного ринку зростаючого 
виробництва плодоовочевої продукції в Україні, слід 
і надалі розвивати логістику (пакування, зберігання, 
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транспортування і маркетинг). Співпраця з польськими 
та іншими виробниками може стати важливим 
фактором для українських виробників і учасників 
ринку з точки зору обміну ринковою інформацією. 

Таблиця. Вартість послуг на оптових ринках у Познані та Варшаві (жовтень, 2003)

Назва Ціна
польські злоті Дол. США

Познань
Покупці 2,50 0,62

Виробники/Продавці:
Легкі автомобілі 18,00 3,75

Автомобілі до 1.5 т 23,50 5,87

Автомобілі від 1.5 т до 9 т 31,00 7,75
Варшава

Покупці:

Легкі автомобілі 5,00 1,25
Автомобілі до 1.2 т 10,00 2,50

Автомобілі від 1.2 до 3.5 т 15,00 3,75

Автомобілі від 3.5 до 6 т 20,00 5,00
Автомобілі від 6 т 25,00 6,25

Виробники/Продавці:

Легкі автомобілі 18,00 4,50
Автомобілі до 1.2 т 30,00 7,50

Автомобілі від 1.2 до 3.5 т 42,00 10,50

Автомобілі від 3.5 до 4.5 т 55,00 13,75
С/г техніка з трейлерами 55,00 13,75

Автомобілі від 4.5 т 70,00 17,50

Автобуси 140,00 35,00
Виробники/Продавці: (капуста, цвітна капуста та імпортна продукція):

Легкі автомобілі 27,00 6,75

Автомобілі до 1.2 т 45,00 11,25
Автомобілі від 1.2 до 3.5 т 63,00 15,75

Автомобілі від 3.5 до 4.5 т 83,00 20,75
С/г техніка з трейлерами 83,00 20,75

Автомобілі від 4.5 т 105,00 26,25

Автобуси 210,00 52,50

Водночас західноєвропейські країни, а також Росія, 
становлять собою один з найпривабливіших ринків 
для українських виробників на шляху досягнення 
економічної ефективності.
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В італійській системі гуртових ринків за останні 20 
років відбулися значні інноваційні зміни на структур-
ному, організаційному і управлінському рівнях.

Ці зміни стали можливими завдяки прийняттю 1986 
року закону, який передбачав створення 14 нових гур-
тових ринків, а також – модернізацію та розширення 
тих оптових ринків Італії, які на той час вже існували. 
Однією із специфічних рис італійських ринків є мо-
дель управління: все більше ринків, які є у комунальній 
власності, передають в управління приватним/акціо-
нерним структурам для ефективнішого управління.

Ринок у Римі, насамперед, — це оптовий ринок, що 
обслуговує потреби міського центру Рима. На сьогодні 
на ринку торгують фруктами, овочами та рибою. 
Також здійснюються поставки для роздрібних клієнтів, 

ресторанів, лікарень, їдалень, релігійних громад і для 
140 роздрібних ринків Рима. 

Ринок у Фонді — найбільший ринок фруктів та 
овочів у Італії із річним оборотом 1 200 000 тонн, і є, так 
званим, ринком першої ланки. На ньому формуються 
перші гуртові партії товарів з продукції, привезеної 
індивідуальними виробниками для подальшого збуту. 
Цей ринок постачає продукцію для всього південного 
регіону Італії.

Гуртовий ринок у Салерно має два відділи: відділ 
риби та відділ фруктів і овочів. Відділ фруктів та овочів 
щорічно продає близько 50 000 тонн виробів. Ринок 
здійснює постачання для місцевих роздрібних ринків 
у Салерно

.

 19За матеріалами сайту проекту «Покращання систем логістики та маркетингу для МСП в сільському господарстві», що виконується за 
фінансової підтримки Європейського Союзу.

20Переклад Закону виконано та надано для публікації проектом «Покращання систем логістики та маркетингу для МСП в сільському 
господарстві».

ÃÐÑÏ Ó ²ÒÀË²¯19 

Âèòÿã ³ç Çàêîíó20 
â³ä 28 ëþòîãî 1986 ð., ¹ 41 (G.U. ¹ 49 â³ä 28 ëþòîãî 1986 ð. – Suppl. Ord.) 

„Íîðìè ôîðìóâàííÿ ð³÷íîãî òà áàãàòîð³÷íîãî Äåðæàâíîãî áþäæåòó”
 (ô³íàíñîâèé àêò 1986 ð.)

Ðîçä³ë VI
Ô²ÍÀÍÑÎÂ² ²ÍÒÅÐÂÅÍÖ²¯ Â ÅÊÎÍÎÌ²ÊÓ

Ñò. 11
...16. Вище вказані суми призначаються для по-

криття наступних пільг підприємствам, направлені на 
розвиток центрів оптової торгівлі, а також для підпри-
ємств, що входять до консорціумів, в яких більшість 
капіталу належить державі, що працюють на ринку 
аграрних продуктів у національному, регіональному чи 
провінційному масштабах:

1) внески на рахунок рухомого капіталу в розмірі 
49% від зафіксованих виконаних інвестицій;

2) внески на рахунок виплат за відсотками на кре-
дити, направлені на фінансування спеціальних кредит-
них установ у розмірах:

а) 40% від інвестицій за пільговою ставкою, що до-
рівнюють 30% від індексної ставки, яку встановлює 
Міністерство державного казначейства, для південно-
італійських ринків;

b) 35% від інвестицій за пільговою ставкою, що до-
рівнюють 30% від індексної ставки, яку встановлює 
Міністерство державного казначейства, для інших на-
ціональних територій.

АКТУАЛЬНА ЦИТАТА: ПОГЛЯД УКРАЇНЦЯ З ІТАЛІЇЇ

До 1990-их років на італійських плодоовочевих ринках панував такий самий розгардіяш, як і в 
«Пригодах Чиполліно» Джанні Родарі. Сильніші овочі та фрукти стусали слабших, облюбовували 
презентабельні місця у торгових рядах і поголовно займалися ціновим диктатом. Решті ж 
доводилося мігрувати по стихійних ринках без елементарних умов життєдіяльності на них.

Зрештою, економічно міцній Італії ця анархія набридла, і з прийняттям 28 лютого 1986 року 
закону (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) хаосу поклали 
край. У гуртових ринках влада передусім вбачала не джерело наповнення муніципальної 
казни чи шкіряних портмоне чиновників, а оптимізацію маркетингових технологій, логістичне 
просування сільгосппродукції від поля до столу, комфортне місце зустрічі продавця і покупця, 
їхню вичерпну поінформованість. 

Володимир Чопенко. Як Чиполліно помирився із синьйором Помідором. Чи прислужиться Україні 
італійський досвід організації гуртових продовольчих ринків? / Дзеркало тижня. № 30 (609), Субота, 5-19 
Серпня 2006 року
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ИЗ КОНЦЕПЦИИ СОГЛАСОВАННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ - 

УЧАСТНИКОВ СНГ, УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА 

ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ 30 МАЯ 2002 ГОДА

...Для реального оживления торговли и продвижения в направлении формирования Общего 
аграрного рынка СНГ необходимо: 

...- последовательно проводить работу по созданию в течение 5 - 7 лет современной 
инфраструктуры аграрного рынка, включая информационную систему, товарные биржи и 
оптовые рынки, системы страхования торговых операций и другие институты рынка; 

...Несмотря на разнообразие условий государств - участников СНГ в проблемах их 
информационного обеспечения можно выделить ряд общих моментов. Прежде всего в число 
потребителей информации входят: государственные органы, ответственные за развитие АПК; 
государственные агентства, регулирующие продовольственные рынки; государственные 
органы, контролирующие качество продукции, вопросы защиты растений и животных; 
налоговые службы; таможенные службы; сельскохозяйственные предприятия; предприятия 
перерабатывающей промышленности; оптовые и частично розничные торгово-посреднические 
организации; инвесторы; предприятия, снабжающие АПК оборудованием и материальными 
ресурсами; предприятия, обеспечивающие АПК финансовыми и кредитными ресурсами, а 
также предоставляющие финансовые услуги (страхование, финансовый лизинг, консалтинг и 
т.д.). 

...Среди нормативно-правовых документов, которые предстоит принять после одобрения 
Концепции следует выделить: 

...- Соглашение о развитии системы оптовых рынков и сельскохозяйственных бирж в СНГ. 

Интернет-страница Исполнительного комитета СНГ
http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=3514 

ДУШАНБИНЦЫ ОСТАВЛЯЮТ НА БАЗАРЕ ОКОЛО 240 МЛН. СОМОНИ

Сама логика существующей организации базарного дела и, в первую очередь, 
установившаяся порочная ценовая политика на рынках приводит к мысли, что мы имеем 
дело с хорошо организованной, единой структурой, которая одновременно обворовывает и 
государство, и рядового потребителя, и производителя. Можно предположить, что здесь четко 
определена иерархия взаимоотношений, функциональных обязанностей, распределение 
теневой прибыли…

В Душанбе только по официальным данным проживает более 600 000 человек, что составляет 
120 000 семей (одна семья в среднем - 5 человек). Если предположить, что на минимальное 
питание каждой семьи расходуется 40 сомони в неделю, за один год душанбинцы оставляют на 
базаре около 240 млн. сомони. Львиная доля налогов с этой суммы уходит из-под зоркого 

ока налоговых органов, оседая в карманах заправил базарного бизнеса.

Создание оптового рынка позволит решить эту проблему за счет введения на нем учета 
товарооборота. Ведь известно, что поток крупных партий товара легче поддается учету 
и контролю, нежели чем в розничной торговле. Меры по учету товарооборота обеспечат 
значительные поступления в бюджет государства и муниципальной казны за счет налогов. Часть 
этих средств можно направить на создание условий для деятельности оптовых продавцов.

Сайт о розничной торговле в странах СНГ и Балтии
http://www.retai.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=44 
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ÑÎÞÇ ÎÏÒÎÂÛÕ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÕ ÐÛÍÊÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

Àêòóàëüíîå îáúÿâëåíèå21 
В соответствии с планом работы с 21 по 24 июня 

2006 г. в г. Сочи в Оздоровительном комплексе 
«Дагомыс» Управления Делами Президента России 
состоится Всероссийская конференция по вопросам 
развития отечественной системы оптовой торговли 
продовольствием в условиях жесткой конкуренции и 
усиления влияния зарубежных торговых компаний на 
российском рынке. 

В ходе конференции будут рассмотрены вопросы 
повышения конкурентоспособности отечественного 
продовольствия на внутреннем и внешних рынках 
за счет снижения издержек в сфере производства и 
обращения продуктов питания на основе эффективного 
взаимодействия товаропроизводителей и предприятий 
оптовой торговли. 

Актуальность этой проблемы объясняется 
особенностями современного этапа экономического 
развития, усилением глобализации и либерализации 

экономических отношений на мировом рынке, 
повышением роли и влияния зарубежных торговых 
компаний на российском рынке. 

Регистрационный взнос на 1 участника 10,0 тыс.ру-
блей (без стоимости проживания и питания).

Заявки на участие в конференции необходимо на-
правлять в адрес Союза оптовых продовольственных 
рынков до 1 июня 2006 года. 

Адрес Союза оптовых продовольственных рынков: 
127273 г.Москва, Сигнальный проезд, д.35. стр.4, тел. 
(495) 903-72-22, факс 903-72-42, е-mail: souzopr@aport.
ru. 

Об участии в работе конференции просим руково-
дителей предприятий оптового продовольственного 
комплекса Москвы также сообщить до 26 мая 2006 года 
в Департамент продовольственных ресурсов города 
Москвы по телефону:  621- 60- 77 (Тимофеева Елена 
Валерьевна).

21Это обьявление, утратило свою актуальность в прямом понимании, но мы приводим его как пример деятельности Союза оптовых 
продовольственных рынков России. – Ред.  

Развитие оптовых рынков и распределительных центров 

Обеспечить ввод современных оптовых продовольственных рынков и 
распределительных центров 

5 объектов 

Начать 2-й этап работы по созданию современных оптовых 
продовольственных рынков и распределительных центров 

8 объектов 

Разработать генеральную схему размещения объектов оптовой торговли 
на период до 2020 года 

1-е полугодие 2003 года 

ÃÐÑÏ â Ðîñ³¿

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ А.В. ГОРДЕЕВА

К ГЛАВАМ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 (опубликовано 16.03.2006)

... Для облегчения доступа сельскохозяйственной продукции, выращенной КФХ и ЛПХ, 
принять меры по созданию новых и реконструкции существующих оптовых продовольственных 
рынков, площадок по реализации сельскохозяйственной продукции. Наладить регулярное 
взаимодействие между муниципальной властью, с одной стороны, и союзами, ассоциациями 
КФХ и ЛПХ, сельских предпринимателей, с другой, для более полного учёта интересов и 
потребностей субъектов малого предпринимательства и сельских жителей при разработке 
мер аграрной и сельской политики.

О предпринимаемых мерах прошу информировать Минсельхоз России.

Председатель межведомственной рабочей группы по приоритетному
национальному проекту “Развитие АПК” при Совете при Президенте

Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов - Министр  
                                  А.В. Гордеев

Èç Ïðîãðàììû Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû íà 2003 ã.
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22См. http://www.vopr.ru/rusopr.htm
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Настоящий Закон регулирует отношения в области 
обеспечения продовольственной безопасности города 
Москвы.

Ãëàâà 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
Статья 1. Основные понятия, используемые в на-

стоящем Законе
1. Продовольственная безопасность города Москвы 

(далее - продовольственная безопасность) - состояние 
экономики и социальной сферы города Москвы, при 
котором имеются условия для удовлетворения потреб-
ностей жителей города Москвы в основных видах про-
довольствия.

2. Основные виды продовольствия - пищевые про-
дукты, являющиеся основой рациона питания для со-
хранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности 
жителей города Москвы.

3. Уровень обеспечения продовольственной безо-
пасности - соотношение фактического потребления ос-
новных видов продовольствия жителями города Моск-
вы и рекомендуемых размеров потребления.

4. Рекомендуемые размеры потребления - медицин-
ские нормы потребления основных видов продовольс-
твия, рекомендуемые Российской академией медицин-
ских наук для жителей города Москвы.

5. Оптовый продовольственный комплекс города 
Москвы (далее - оптовый продовольственный ком-
плекс) - совокупность юридических лиц всех форм 
собственности, зарегистрированных в городе Москве, 
имеющих соответствующую материально-техничес-
кую базу оптовой торговли и осуществляющих постав-
ку продовольствия в город Москву, а равно хранение, 
промышленную переработку и реализацию продоволь-
ствия на территории города Москвы.

6. Организованные оптовые поставки продовольс-
твия в город Москву (далее - организованные поставки) 
- совокупный объем поставок сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, прогнозируемых и 
необходимых в целях обеспечения продовольственной 
безопасности, проходящих через материально-техни-
ческую базу оптового продовольственного комплекса и 
осуществляемых за счет средств или с использованием 
финансовой поддержки из бюджета города Москвы, 
средств организаций оптового продовольственного 
комплекса и иных привлеченных ими внебюджетных 
источников.

7. Минимально допустимые уровни наличия основ-
ных видов продовольствия - объемы запасов отдельных 
видов продовольствия в оптовом продовольственном 
комплексе, устанавливаемые Правительством Москвы 
в целях контроля за стабильностью продовольственно-
го рынка города Москвы (далее - продовольственный 
рынок).

8. Оборачиваемые запасы сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия - особые объемы 
сельскохозяйственной продукции, а также сырья или 
продовольствия, находящиеся в собственности ор-
ганизаций оптового продовольственного комплекса, 
приобретаемые ими за счет собственных средств, в 

том числе средств бюджетных кредитов, и используе-
мые совместно с уполномоченным органом в области 
обеспечения продовольственной безопасности в целях 
стабилизации продовольственного рынка.

9. Уполномоченный орган в области обеспечения 
продовольственной безопасности (далее - уполномо-
ченный орган) - орган исполнительной власти города 
Москвы, уполномоченный Правительством Москвы 
на обеспечение продовольственной безопасности, осу-
ществляющий координацию деятельности иных орга-
нов исполнительной власти города Москвы, а также уп-
равление и регулирование в продовольственной сфере.

Статья 2. Обеспечение продовольственной безо-
пасности

1. Продовольственная безопасность достигается 
проведением целенаправленной продовольственной 
политики города Москвы, обеспечиваемой системой 
принимаемых органами государственной власти горо-
да Москвы мер экономического, правового, организа-
ционного и иного характера.

2. Целью проведения продовольственной политики 
города Москвы является рост потребления жителями 
города Москвы основных видов продовольствия до ре-
комендуемых размеров потребления.

3. Основными задачами обеспечения продовольс-
твенной безопасности являются:

1) создание условий, при которых реальные денеж-
ные доходы и система социальной защиты жителей 
города Москвы позволяют им приобретать основные 
виды продовольствия на уровне рекомендуемых раз-
меров потребления;

2) рост производства продовольствия, оборота оп-
товой и розничной торговли продовольствием в целях 
обеспечения доступности пищевых продуктов для 
удовлетворения потребностей жителей города Москвы 
на уровне не ниже рекомендуемых размеров потребле-
ния;

3) координация действий органов исполнитель-
ной власти города Москвы с федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, включая ор-
ганы контроля и надзора за качеством и безопасностью 
пищевых продуктов, а также с производителями и пос-
тавщиками сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия по вопросам обеспечения продовольс-
твенной безопасности.

4. Информация о состоянии и уровне обеспечения 
продовольственной безопасности включается в еже-
годный отчет Мэра Москвы о деятельности органов 
исполнительной власти города Москвы.

Статья 3. Основные принципы обеспечения про-
довольственной безопасности

Основными принципами обеспечения продовольс-
твенной безопасности являются:

1) обеспечение равной конкурентной среды путем 
доступа на продовольственный рынок организаций 
всех форм собственности;

2) недопущение снижения достигнутого уровня 

ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ
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обеспечения продовольственной безопасности;
3) взаимодействие и сотрудничество государства и 

бизнеса;
4) предоставление финансовой поддержки из бюд-

жета города Москвы организациям оптового продо-
вольственного комплекса, отечественным произво-
дителям сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на конкурентной основе;

5) программно-целевой метод формирования про-
довольственных ресурсов;

6) принятие управленческих решений на основе мо-
ниторинга формирования и поддержания продовольс-
твенных ресурсов;

7) содействие повышению роли саморегулируемых, 
отраслевых и иных некоммерческих организаций в воп-
росах обеспечения продовольственной безопасности;

8) открытость информации о состоянии продоволь-
ственного рынка.

Статья 4. Основные направления обеспечения про-
довольственной безопасности

1. Основными направлениями обеспечения продо-
вольственной безопасности являются:

1) поддержание стабильности на продовольствен-
ном рынке на основе:

а) мониторинга состояния рынка и основных пока-
зателей исполнения городских целевых программ, на-
правленных на выполнение задач обеспечения продо-
вольственной безопасности;

б) разработки прогноза спроса и предложения про-
довольствия;

в) осуществления организованных поставок;
2) содействие интеграции организаций оптового 

продовольственного комплекса с производителями 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в рамках городских целевых и инвестиционных 
программ;

3) содействие в рамках городских целевых и инвес-
тиционных программ развитию материально-техни-
ческой базы оптового продовольственного комплекса;

4) защита экономических и имущественных инте-
ресов города Москвы в оптовом продовольственном 
комплексе;

5) создание условий для поступления, производства 
и оборота на территории города Москвы качественных 
и безопасных пищевых продуктов;

6) содействие практической деятельности в области 
исследования влияния на здоровье человека пищевых 
продуктов, содержащих генетически модифицирован-
ные источники;

7) развитие информационно-коммуникационных 
технологий в оптовом продовольственном комплексе.

2. Основные направления обеспечения продоволь-
ственной безопасности реализуются посредством раз-
работки и реализации городских целевых программ в 
соответствии со статьей 7 настоящего Закона.

Ãëàâà 2. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Статья 5. Мониторинг состояния продовольс-
твенной безопасности

1. Мониторинг состояния продовольственной безо-

пасности проводится в отношении:
1) ресурсов для закупки, наличия в городе Москве 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, необходимых для обеспечения продовольствен-
ной безопасности, их товародвижения, ассортимента и 
цен;

2) исполнения городских целевых программ, дого-
воров и соглашений в продовольственной сфере;

3) финансово-экономического состояния и имущес-
твенного комплекса организаций оптового продоволь-
ственного комплекса, производителей и поставщиков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, осуществляющих поставки сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в город Моск-
ву с использованием средств бюджета города;

4) качества и безопасности пищевых продуктов.
2. В целях проведения мониторинга состояния про-

довольственной безопасности осуществляющий его 
уполномоченный орган производит информацион-
ный обмен с федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, организациями оптового про-
довольственного комплекса, производителями и пос-
тавщиками сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.

3. На основе мониторинга состояния продоволь-
ственной безопасности уполномоченный орган фор-
мирует государственные информационные ресурсы 
города Москвы в области продовольственной безопас-
ности.

Статья 6. Прогноз спроса и предложения продо-
вольствия

На основе составляемого уполномоченным органом 
прогноза спроса и предложения основных видов про-
довольствия Правительство Москвы утверждает:

1) объемы организованных поставок и необходимые 
средства бюджета города Москвы для их выполнения;

2) минимально допустимые уровни наличия запа-
сов основных видов продовольствия в оптовом продо-
вольственном комплексе.

Статья 7. Городские целевые программы, направ-
ленные на выполнение задач обеспечения продо-
вольственной безопасности

1. Городские целевые программы, направленные 
на выполнение задач обеспечения продовольственной 
безопасности, разрабатываются уполномоченным ор-
ганом совместно с иными органами исполнительной 
власти города Москвы и утверждаются в порядке, пре-
дусмотренном законодательством города Москвы о го-
сударственных целевых программах в городе Москве.

2. Городские целевые программы, направленные на 
выполнение задач обеспечения продовольственной бе-
зопасности, предусматривают мероприятия в соответс-
твии с предметом регулирования настоящего Закона, в 
том числе:

1) развитие оптовой торговли продовольствием;
2) интеграцию организаций оптового продовольс-

твенного комплекса с производителями сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия в субъек-
тах Российской Федерации;

3) развитие розничной торговли продовольствием;
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4) развитие пищевой и перерабатывающей про-
мышленности.

Статья 8. Развитие интеграции с производителя-
ми сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия

1. Договоры и соглашения города Москвы с феде-
ральными органами исполнительной власти и орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области сотрудничества в продовольс-
твенной сфере предусматривают в числе прочих усло-
вия, направленные на снижение зависимости продо-
вольственного рынка от импорта путем увеличения 
поставок отечественных пищевых продуктов в город 
Москву.

2. Под интеграцией организаций оптового продо-
вольственного комплекса с производителями сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
понимается процесс развития ресурсно-сырьевой базы 
для производства и поставок в город Москву сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
основе долгосрочных договорных отношений и созда-
ния агропромышленных холдингов.

3. Правительство Москвы оказывает за счет средств 
бюджета города Москвы в рамках городских целевых 
и инвестиционных программ финансовую поддержку 
развитию интеграции организаций оптового продо-
вольственного комплекса с производителями сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

4. Юридические лица, претендующие на получение 
финансовой поддержки из бюджета города Москвы 
на реализацию инвестиционных (интеграционных) 
проектов развития ресурсно-сырьевой базы для про-
изводства и поставок в город Москву сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия, должны 
предусматривать в инвестиционных (интеграционных) 
проектах увеличение поставок сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в город Москву.

Статья 9. Обеспечение качества и безопасности 
пищевых продуктов

1. Качество и безопасность пищевых продуктов, 
изготавливаемых и находящихся в обороте на террито-
рии города Москвы, обеспечиваются:

1) соблюдением требований федеральных законов и 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
технических регламентов, законов и нормативных пра-
вовых актов города Москвы, а также технических до-
кументов, регламентирующих качество и безопасность 
пищевых продуктов;

2) обязательной оценкой пищевых продуктов, заку-
паемых по государственным контрактам, а также под-
тверждением соответствия их требованиям техничес-
ких регламентов и нормативных документов.

2. Организация работ по обеспечению качества и 
безопасности пищевых продуктов, находящихся в обо-
роте на территории города Москвы, осуществляется 
уполномоченным органом.

3. Качество и безопасность пищевых продуктов, 
изготавливаемых и находящихся в обороте на терри-
тории города Москвы, обеспечиваются юридическими 
лицами и/или индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по изготовлению и 

обороту пищевых продуктов, в соответствии с зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми ак-
тами города Москвы.

4. Контроль за качеством и безопасностью пищевых 
продуктов, поступающих, изготавливаемых и реализу-
емых на территории города Москвы, осуществляют ор-
ганы исполнительной власти города Москвы, уполно-
моченные Правительством Москвы на осуществление 
контроля за качеством и безопасностью сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия, а также в 
области ветеринарии, в соответствии с их полномочи-
ями совместно с уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти по контролю и надзору 
за качеством и безопасностью пищевых продуктов.

5. Координацию деятельности органов исполни-
тельной власти города Москвы и уполномоченных фе-
деральных органов исполнительной власти, указанных 
в части 4 настоящей статьи, осуществляет межведомс-
твенный совет.

Статья 10. Взаимодействие органов исполнитель-
ной власти города Москвы с некоммерческими орга-
низациями

1. Уполномоченный орган и иные органы испол-
нительной власти города Москвы взаимодействуют с 
саморегулируемыми, отраслевыми и иными некоммер-
ческими организациями в области обеспечения продо-
вольственной безопасности, в том числе по вопросам:

1) формирования продовольственных ресурсов в 
городе Москве;

2) сохранения целостности и развития материаль-
но-технической базы оптового продовольственного 
комплекса;

3) обеспечения качества и безопасности поставля-
емых, производимых и находящихся в обороте на тер-
ритории города Москвы пищевых продуктов.

2. Взаимодействие органов исполнительной власти 
города Москвы с некоммерческими организациями 
осуществляется на основе соглашений о сотрудничес-
тве, а также путем проведения совместных семинаров, 
конференций, выставок-ярмарок и других мероприя-
тий, направленных на развитие социально-экономи-
ческого сотрудничества в продовольственной сфере и 
укрепление продовольственной безопасности.

Статья 11. Принятие управленческих решений в об-
ласти обеспечения продовольственной безопасности

1. Правительство Москвы, уполномоченный орган и 
другие органы исполнительной власти города Москвы 
в пределах своих полномочий принимают управленчес-
кие решения в области обеспечения продовольствен-
ной безопасности, в том числе посредством:

1) организации и мониторинга формирования про-
довольственных ресурсов в городе Москве;

2) поддержания минимально допустимых уровней 
наличия основных видов продовольствия в оптовом 
продовольственном комплексе;

3) прогнозирования уровня обеспечения продо-
вольственной безопасности и принятия необходимых 
мер по его повышению;

4) содействия сохранению целостности и специа-
лизации организаций оптового продовольственного 
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комплекса.
2. Минимально допустимые уровни наличия основ-

ных видов продовольствия могут корректироваться с 
учетом конъюнктуры рынка в пределах, необходимых 
для целей поддержания стабильности оптового продо-
вольственного рынка и обеспечения продовольствен-
ной безопасности.

3. Анализ результатов мониторинга об уровне обес-
печения продовольственной безопасности осущест-
вляется на основе данных о товародвижении сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

4. Содействие сохранению целостности и специа-
лизации оптового продовольственного комплекса осу-
ществляется в рамках мероприятий, направленных на 
защиту экономических интересов города Москвы в оп-
товом продовольственном комплексе.
Ãëàâà 3. ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÅ, ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ 
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Статья 12. Материально-техническая база опто-
вого продовольственного комплекса

1. Материально-техническая база оптового про-
довольственного комплекса включает в себя совокуп-
ность зданий, строений и сооружений (в том числе 
производственных и складских помещений) с инже-
нерной инфраструктурой, принадлежащих организа-
циям оптового продовольственного комплекса и пред-
назначенных для переработки, хранения и оптовой 
торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и 
продовольствием.

2. Правительство Москвы в рамках государственных 
целевых и инвестиционных программ осуществляет 
меры, направленные на развитие материально-техни-
ческой базы оптового продовольственного комплекса 
путем:

1) утверждения генеральной схемы размещения 
торговых объектов, в том числе объектов оптовой тор-
говли продовольствием;

2) создания современных объектов оптовой торгов-
ли (распределительных центров, оптовых продовольс-
твенных рынков и комплексов, магазинов-складов) на 
территориях имущественных комплексов организаций 
оптового продовольственного комплекса;

3) участия в строительстве новых объектов оптовой 
торговли;

4) участия в формировании эффективной системы 
товародвижения сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия от производителей в Московс-
кой области и других субъектах Российской Федерации 
до потребителей в городе Москве;

5) участия в реконструкции систем холодообеспече-
ния в целях повышения химической и промышленной 
безопасности объектов, входящих в имущественные 
комплексы организаций оптового продовольственного 
комплекса;

6) участия в развитии транспортно-складской инф-
раструктуры оптовой торговли продовольствием;

7) осуществления иных мер в соответствии с зако-
нами и иными нормативными правовыми актами го-
рода Москвы.

3. Уполномоченный орган осуществляет монито-

ринг материально-технической базы оптового продо-
вольственного комплекса на основе ведения Реестра 
складских помещений города Москвы по хранению 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия.

Статья 13. Городские запасы и резервы
1. Городские запасы и резервы создаются для пре-

дотвращения дестабилизации продовольственного 
обеспечения города Москвы, а также для оказания 
гуманитарной помощи в порядке, установленном фе-
деральным законодательством и законодательством 
города Москвы.

2. К городским запасам и резервам относятся:
1) городской резервный продовольственный фонд;
2) запасы сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, приобретенные в рамках размеще-
ния городского заказа;

3) оборачиваемые запасы сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия.

3. Городской резервный продовольственный фонд - 
особый запас основных видов продовольствия, находя-
щийся в собственности города Москвы, формируемый 
на основе закупок по государственным контрактам и 
используемый в соответствии с утверждаемым Прави-
тельством Москвы положением, предназначенный для:

1) оказания регулирующего воздействия на продо-
вольственный рынок в случае возникновения в рознич-
ной торговле и организациях пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности диспропорций между спросом 
и предложением на сельскохозяйственную продукцию, 
сырье и продовольствие;

2) оказания поддержки организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности в целях стаби-
лизации их деятельности при временном нарушении 
снабжения важнейшими видами сырьевых ресурсов в 
случае возникновения диспропорций между спросом и 
предложением на них;

3) обеспечения жителей города Москвы продоволь-
ствием, а организаций пищевой и перерабатывающей 
промышленности сельскохозяйственным сырьем при 
наступлении чрезвычайных обстоятельств;

4) оказания гуманитарной помощи.
4. Частью городского резервного продовольствен-

ного фонда является оперативный запас, предназна-
ченный для оказания экстренной помощи в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

5. Запасы сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, приобретенные в рамках размеще-
ния городского заказа, находятся в собственности го-
рода Москвы и предназначены для:

1) гарантированного снабжения организаций ком-
плекса социальной сферы, финансируемых из бюдже-
та города Москвы, организаций, обеспечивающих до-
школьное и школьное питание, и иных организаций по 
решению Правительства Москвы;

2) создания резерва Правительства Москвы в целях 
поддержания сбалансированного спроса и предложе-
ния на эту продукцию на потребительском рынке го-
рода Москвы.

6. Сельскохозяйственная продукция, сырье и продо-
вольствие, ввозимые в город Москву в рамках органи-
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зованных поставок, должны содержать информацию о 
наличии или отсутствии в их составе генетически мо-
дифицированных источников.

7. Не допускается использование средств бюджета 
города Москвы для финансирования приобретения пи-
щевых продуктов, содержащих генетически модифици-
рованные источники, предназначенных для снабжения 
организаций дошкольного и школьного образования.

8. Уполномоченный орган обязан предусматривать 
и использовать в установленном Правительством Мос-
квы объеме финансовые средства, находящиеся на его 
лицевом счете, для организации оперативного поступ-
ления в город Москву сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в целях предотвращения 
дестабилизации ситуации на продовольственном рын-
ке.

Статья 14. Государственные информационные ре-
сурсы города Москвы в области продовольственной 
безопасности

1. Уполномоченный орган формирует на основе ин-
формационно-аналитической системы оптового продо-
вольственного рынка города Москвы государственные 
информационные ресурсы города Москвы в области 
продовольственной безопасности.

2. Государственные информационные ресурсы горо-
да Москвы в области продовольственной безопасности 
принадлежат городу Москве.

3. Формирование и использование государствен-
ных информационных ресурсов города Москвы в об-
ласти продовольственной безопасности осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об информации, информатизации и защите 
информации.

Статья 15. Финансирование расходов на обеспе-
чение продовольственной безопасности

1. Финансирование расходов на обеспечение про-
довольственной безопасности осуществляется за счет 
средств бюджета города Москвы, а также иных не за-
прещенных законодательством источников в соот-
ветствии с федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами города Москвы.

2. Правительство Москвы в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации о размеще-
нии государственных заказов определяет порядок ис-
пользования средств бюджета города Москвы на про-
довольственное обеспечение и финансовую поддержку 
организаций оптового продовольственного комплекса, 
а также на реализацию иных направлений продовольс-
твенной безопасности в соответствии с предметом ре-
гулирования настоящего Закона.

Статья 16. Защита экономических интересов горо-
да Москвы в оптовом продовольственном комплексе

Уполномоченный орган и другие органы исполни-
тельной власти города Москвы вправе в рамках своих 
полномочий принимать меры, направленные на защи-
ту экономических (в том числе имущественных) инте-
ресов города Москвы в оптовом продовольственном 
комплексе, посредством:

1) оказания в рамках государственных целевых про-

грамм финансовой поддержки организациям оптового 
продовольственного комплекса для стабилизации фи-
нансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

2) предоставления в установленном порядке льгот 
по ставкам арендной платы за землю при определении 
размера арендной платы за земельные участки и иные 
объекты недвижимости, предоставляемые в пользова-
ние организациям оптового продовольственного ком-
плекса, в соответствии с законами и иными норматив-
ными правовыми актами города Москвы;

3) оказания методического и организационного со-
действия организациям оптового продовольственного 
комплекса в проведении эффективной политики по 
защите экономических (в том числе имущественных) 
интересов города Москвы;

4) принятия иных мер, необходимых для сохране-
ния целостности и специализации организаций оп-
тового продовольственного комплекса, в том числе 
посредством взаимодействия с правоохранительными 
органами и другими федеральными органами исполни-
тельной власти.

Ãëàâà 4. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
Статья 17. Ответственность за нарушение законо-

дательства в области обеспечения продовольствен-
ной безопасности

1. Лица, виновные в нарушении законодательства в 
области обеспечения продовольственной безопаснос-
ти, несут ответственность в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством города 
Москвы.

2. Должностные лица органов исполнительной 
власти города Москвы за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей, приведшее к 
снижению уровня обеспечения продовольственной 
безопасности в сравнении с ранее достигнутым, несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством го-
рода Москвы о государственной гражданской службе.

3. Организации оптового продовольственного ком-
плекса, не выполнившие или ненадлежащим образом 
выполнившие договорные обязательства в рамках де-
ятельности по обеспечению продовольственной безо-
пасности, несут ответственность, предусмотренную 
договорами, а также федеральным законодательством 
и законодательством города Москвы.

Статья 18. Вступление настоящего Закона в силу
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней 

после его официального опубликования.
2. Нормативные правовые акты Мэра Москвы и 

Правительства Москвы приводятся в соответствие с 
настоящим Законом в течение шести месяцев со дня 
его вступления в силу.

 Мэр Москвы
 Ю.М. Лужков
 Москва, Московская городская Дума
 12 июля 2006 года
 N 39
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ÂÎËÃÎÃÐÀÄ - ÎÏÒÎÂÛÉ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÛÍÎÊ23 

Первый в России Волгоградский оптовый 
продовольственный рынок создан в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №1121 от 3.10.94 
и постановлениями Администраций Волгоградской 
области №374 от 24.07.95 и города Волгограда 
№697п от 24.07.95 как базовый межрегиональный 
оптовый продовольственный рынок для отработки 
технологической, организационной и управленческой 
модели будущих ОПР РФ.

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ - формирование единого 
комфортного и контролируемого государственными 
органами пространства для прохождения основного 
товаропотока продовольствия. 

ЗАДАЧИ:
• Формирование инфраструктуры для быстрого (в 

идеале суточного) оборота продовольствия. 
• Свести интересы производителя, продавца и 

покупателя и обеспечить баланс спроса-предложения 
• Ликвидировать неконтролируемые и 

неприспособленные очаги оптовой торговли 
• Уменьшить издержки обращения продуктов и за 

счет этого снизить конечную цену 
• Создать нормативно-правовую базу и центр 

подготовки специалистов Российской сети ОПР 

• Создать инструмент государственного и областного 
регулирования товаропотоков продовольствия и цен в 
целях поддержки отечественного товаропроизводителя 
и обеспечения национальной продовольственной 
безопасности.
РЦЭК предлгает субъектам торговой 
деятельности стать участниками 
электронной торговой площадки (ЭТП), 
призванной обеспечить организацию и 
непосредственное осуществление оптовых 
продаж продукции, а так же осуществление 
встречных поставок продукции и сырья. 
ЭТП, построенная на основе современных 
информационных технологий, позволяет 
реализовывать эффективные технологии 
электронной торговли и распределения 
товаров, их оплаты, обеспечит снижение 
издержек в процессе прохождения товаров 
от торгующих участников площадки до 
потребителей во всех регионах России.

23См. http://www.vopr.ru/index.htm. 
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24 См. http://www.vopr.ru/rcekp.htm.
25 Опубликовано на интернет-странице Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ): 
             http://www.cprf.ru/articles/17136.shtml.

Ñõåìà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ «Ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ýëåêòðîííîé 
êîììåðöèè»

Âîëãîãðàäñüêîãî îïòîâîãî ðûíêà (ÂÎÏÐ)24 

ÃÐÑÏ â Ðîñ³¿

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ КПРФ И НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ

В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
25

 

...Для устранения ценовой дискриминации производителей конечной продукции 
и относительного снижения общего уровня цен мы активизируем антимонопольное 
регулирование оптовой и розничной торговли и сферы услуг.

Направим свою деятельность против криминальных структур в торговой сети, против ввоза 
импортных товаров без оплаты таможенных пошлин и налогов.

Формы собственности и хозяйствования
...
В области формирования многоукладной экономики будем решать следующие вопросы:
- кардинальное совершенствование организационно-экономических положений аграрной 

политики, с тем, чтобы товаропроизводитель мог получать необходимые доходы;
- разработка и принятие законодательных актов по организационно-правовому статусу всех 

форм хозяйствования, обеспечивающих трудовые коллективы и отдельных граждан правами 
самостоятельно, на добровольной основе определять организационно-правовую форму 
хозяйствования, не допускающих без согласия трудовых коллективов изъятия используемых 
земель и имущества, находящихся в ведении этих предприятий;

- приоритетное развитие крупнотоварного производства, основанного на коллективном 
труде в сочетании с крестьянскими (фермерским) хозяйствами, личным подворьем;

- формирование кооперативных, государственно-кооперативных, кооперативно-
государственных предприятий агропромышленного комплекса.

- расширение предприятий фирменной торговли, формирование оптовых продовольственных 
рынков...
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Хоча формування аграрного ринку України 
розпочалося ще з 2000 року після виходу Указу 
Президента України  “Про заходи щодо забезпечення 
формування і функціонування аграрного ринку”від 
6 липня 2000 р., ефективний аграрний ринок ще не 
створений. Краще розуміння структури аграрного 
ринку і чинників його результативності має практичне 
значення для державного регулювання аграрного 
сектору і аграрного ринку. 

Для дослідження галузей і ринків, що знаходяться у 
процесі формування, доцільно використовувати методи 
аналізу галузевих ринкових структур у поєднанні 
з інституціональними підходами26 . Використання 
методів структурно-інституціонального аналізу дає 
цілу низку переваг як при дослідженні загальних 
закономірностей формування і розвитку аграрних 
ринків в перехідний період, так і для виявлення причин 
відхилень, відставання, порушень і невдач в ході їх 
формування. Інституціональний аналіз аграрного ринку 
уможливлює пояснення з точки зору економічної теорії 
цілої низки явищ, що супроводжували формування 
аграрного ринку і впливають на ефективність його 
розвитку, зокрема, поширення бартеру протягом 1995-
2000 років, формування вертикально-інтегрованих 
виробничо-торговельних структур (агрохолдингів) 
тощо. 

З точки зору інституціональної теорії  ринок  є 
структурою, що охоплює різні інститути: закони, 
правила гри, кодекси поведінки, типи відносин і 
зв’язків. Д. Норт, зокрема, визначає ринок як систему 
інститутів, одні з яких збільшують ефективність, а інші 
– знижують її27 .  Найбільш адекватне, на нашу думку, 
визначення ринку належить Дж. Ходжсону. Ринок 
визначається ним як “набір соціальних інститутів, в 
рамках яких регулярно відбувається велика кількість 
актів обміну специфічного типу, причому дані інститути 
певною мірою сприяють цим актам обміну і надають 
їм структуру”. І стисло: “ринки – це  організований 
і інституалізований обмін”28 . Інститути сприяють 
ціноутворенню, розповсюдженню інформації щодо 
товарів, цін, обсягів, покупців, продавців. У більшості 
ринків передбачені контракти, що мають юридичну 
силу, і захист сторін шляхом відповідних правових 
процедур.

Для аналізу аграрного ринку ми будемо 
використовувати методи теорії галузевих ринкових 
структур у поєднанні з методами інституціональної 
теорії29. Отже, такий підхід умовно можна 
вважати структурно-інституціональним, у якому 
структурну рамку  дослідження визначає метод 
аналізу галузевих ринкових структур, а дослідження 
структурних елементів проводиться з використанням 
інституціональних підходів. 

Предметом аналізу в теорії галузевих ринкових 
структур є ринкові процеси, а  завданням теорії 
є дослідження, яким чином ринкові процеси 
спрямовують діяльність виробників на задоволення 
попиту споживачів. В рамках цих загальних завдань 
досліджуються чинники, що приводять до порушення 
ринкових процесів, і методи регулювання ринкових 
процесів з метою забезпечення результативності 
економіки. Відмінність методів теорії галузевих 
ринкових структур від методів мікроекономічної 
теорії полягає, з одного боку,  у більшій широті 
охоплення ринкових процесів, а з іншого – у більшій 
конкретизації інституційних деталей. Тобто, методики 
аналізу галузевих ринкових структур не виключають, а 
навпаки, передбачають використання  методів аналізу 
інститутів. Це забезпечує  певні переваги при аналізі 
агропродовольчого ринку, інституційна структура 
якого знаходяться у стадії формування. Що стосується 
проблем регулювання ринків, то вони цілком лежать в 
інституційні площині.

Ще одним аргументом на користь застосування 
методології аналізу галузевих ринкових структур при 
дослідженні процесів формування і розвитку аграрних 
ринків є комплексний підхід, що забезпечує аналіз 
взаємозалежності між структурою і закономірностями 
розвитку сільського господарства і структурою 
і результативністю аграрних ринків. Не менш 
привабливим аргументом є оцінка результативності 
ринків з точки зору досягнення не тільки економічних, 
але і соціальних цілей, серед яких найбільш важливими 
в рамках методу є справедливість розподілу доходів 
учасників ринку, підтримка довгострокового зростання 
доходів на душу населення і забезпечення зайнятості 
населення. Як видно із самого тільки переліку  переваг 
використання теорії  галузевих ринкових структур, 

Осташко Т.О., 
доктор економічних наук,

керівник напрямку проекту „Реформування у галузі сільського господарства,
вдосконалення законодавчо-нормативної бази”

ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² Ï²ÄÕÎÄÈ ÄÎ ÀÍÀË²ÇÓ 
ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ ² ÎÖ²ÍÊÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒ² ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÐÈÍÊÓ

26Осташко Т.О. Структурно–інституціональний аналіз аграрного ринку України // Економіка і прогнозування. - 2004 р. - №3. - с.115-
126.

27Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с анг. А.Н.Нестеренко. -  М.: «Начала»,  
1997. - с. 94.

28Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Пер. с англ. ; 
М.: Дело, 2003. - С. 256.

29Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков: / Пер. с англ. - М.: Инфра-М,  1997. - 698 с.
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ця методологія дає досить широкі можливості. Базові 
моделі аналізу галузевих ринкових структур30 були 
запропоновані Едвардом С. Мейсоном (Гарвард) і надалі 
розвинені численними науковими школами . Моделі 
аналізу галузевих ринків досліджують результативність 
окремих галузей і ринків в залежності від поведінки 
продавців і покупців, яка у свою чергу залежить від 

структури ринку. Такий підхід в рамках теорії структури 
галузевих ринків отримав назву парадигми “структура 
– поведінка – результативність”

31
 . 

Схема аналізу, що конкретизує парадигму “структура 
– поведінка – результативність” до методичного рівня, 
представлена на рис. 1.

30Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков: / Пер. с англ. - М.: Инфра-М,  1997. - с.3.
31Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков: / Пер. с англ. - М.: Инфра-М,  1997. - с.5.

Рис. 1.  Схема аналізу аграрного ринку України згідно з методологією аналізу галузевих 
ринкових структур

ÁÀÇÎÂ² ÓÌÎÂÈ
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Крім трьох основних блоків  (структура, поведінка, 
результативність) у схемі представлено ще два – базові 
умови, які визначають особливості аналізу конкретної 
галузі в конкретних історичних умовах, і державне 
регулювання, що впливає на базові умови, структуру, 
поведінку агентів і результативність ринку, і відповідно, 
пов’язано з всіма блоками у схемі.

Базові структуроутворюючі умови аграрного ринку 
відображають, з одного боку, особливості виробництва 
і споживання продукції сільського господарства 
порівняно з іншими галузями, а з іншого – специфіку 
конкретної ситуації розвитку сільського господарства 
і аграрних ринків в Україні. Під впливом базових 
умов аграрного ринку зі сторони попиту і пропозиції 
формуються  особливості  структури аграрного ринку 
в Україні. 

Зі сторони пропозиції найбільш впливові базові 
структуроутворюючі умови включають сезонний ха-
рактер виробництва і залежність від природних явищ, 
які зумовлюють нестабільність доходів виробників. У 
силу сезонного характеру виробництва сільське гос-
подарство має потребу в залученні додаткових джерел 
фінансування оборотних коштів. У результаті сіль-
ськогосподарські виробники стають заручниками по-
стачальників матеріально-технічних ресурсів і банків.  

Специфічними для України базовими умовами 
ринкових структур є незавершеність земельної реформи, 
переважне використання виробниками орендних 
земельних відносин, відсутність земельного ринку і 
іпотеки землі, значна кількість землевласників, що 
володіють невеликими земельними ділянками, низька 
технічна оснащеність виробників, застарілі технології 
і відсутність коштів на дотримання технологій, низька 
вартість робочої сили, низький рівень орендної плати  
і в результаті - відносно низькі витрати на одиницю 
продукції. Ці ж чинники, а найбільше – низька орендна 
плата, надлишок і низька вартість робочої сили   
зумовлюють низькі бар’єри на вхід у галузь. А з іншого 
боку, використання переважно орендних відносин в 
сільському господарстві України зумовлює мобільний 
характер як припливу, так і  відпливу інвестицій.

Зі сторони попиту базовими структуроутворюючи-
ми умовами є низька еластичність попиту на сільсько-
господарську продукцію, що спричиняє низьку елас-
тичність цін, прив’язка попиту до фізіологічних потреб 
населення, обмеження попиту в силу низької купівель-
ної спроможності населення, коливання попиту і цін на 
світових ринках. Ємність внутрішнього продовольчого 
ринку обмежується платоспроможним попитом насе-
лення. Тенденція до насичення внутрішнього продо-
вольчого ринку зумовлює експортну орієнтацію аграр-
ного ринку України у довгостроковій перспективі. 

На результативність аграрного ринку значний 
вплив має державне регулювання ринку, і вплив 
цей формується на всьому ланцюжку “базові умови 
– структура – поведінка – результативність”. В 
системі відносин аграрного ринку можна виділити дві 
складових. Одна із них – гарантія вільної поведінки 
на ринку сільськогосподарських і інших виробників 
і покупців на всіх рівнях, що визначає оптимальне 
співвідношення попиту і пропозиції. Інша – економічні 

механізми регулювання ринку, мета яких – орієнтувати 
суб’єктів ринку на ефективну діяльність.  Державне 
регулювання аграрного ринку буде ефективним лише 
за умови максимального врахування  інтересів усіх 
суб’єктів  ринку. Насамперед, йдеться про справедливий 
розподіл прибутків між суб’єктами аграрного ринку.

Державне втручання в ринки завжди має 
інституційний характер, отже відповідні проблеми 
належать до компетенції інституційної теорії. 
При регулюванні ринків принципово можуть 
використовуватися два важелі – фінансово-
економічні і адміністративні. Органи державного 
управління в Україні все ще не можуть відійти від суто 
адміністративного регулювання агропродовольчих 
ринків, яке вважається неефективним. 

Наступним кроком після визначення особливостей 
базових умов аграрного ринку і методів його 
державного регулювання є аналіз особливостей трьох 
базових блоків прийнятої схеми аналізу аграрного 
ринку, а саме,  базової парадигми “структура - поведінка 
- результативність”. Згідно з методологією аналізу 
галузевих ринкових структур досліджуються наступні 
структурні характеристики ринку:

• кількісні характеристики  і розподіл продавців і 
покупців;

• диференціація ринку;
• бар’єри на вхід;
• структура витрат;
• рівень вертикальної інтеграції, починаючи від ви-

робництва до роздрібної торгівлі;
• ступінь диверсифікації виробництва (конгломера-

тивність). 
В сільському господарстві України  представлені всі 

три типи сільськогосподарських виробників, що існу-
ють у світі:

крупні ферми, що переважають в структурі сіль-
ського господарства США, Латинської Америки, Ав-
стралії і більшості постсоціалістичних країн;  в Україні 
кількість сільськогосподарських підприємств складала 
у 2004 р. 16042. 

малі і середні ферми сімейного типу, інтегрова-
ні у світове сільське господарство, що переважають у 
структурі сільського господарства ЄС; в Україні цей 
тип тільки формується на основі 43 тис. селянських 
фермерських господарств  із середнім розміром близь-
ко 65 га;

традиційні підсобні сімейні господарства, яких у 
світі налічується біля  500 млн. В Україні налічується 
5,6 млн. підсобних господарств населення. Земельні ді-
лянки мають 62,4% домогосподарств, а у сільській міс-
цевості – 98,7%. Середній розмір особистих селянських 
господарств в Україні складає 0,5 га, вони виробляють 
основну частку плодоовочевої продукції та картоплі, 
понад половину м’яса, молока та яєць. 

Як правило, всі три типи виробників співіснують, 
а кожна з них має як причини для існування і розши-
рення, так і підстави для скорочення. Аграрна політика  
не повинна нехтувати інтересами жодної групи вироб-
ників, особливо  господарств населення, які в останні 
роки виробляють понад 60% валової продукції сіль-
ського господарства. Не зважаючи на зростання ролі 
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господарств населення, а переважно це особисті селян-
ські господарства, ці суб’єкти аграрного ринку України 
знаходяться у нерівних умовах державної підтримки. 
Корінь цієї проблеми лежить у площині аграрної ідео-
логії, традиційно спрямованої  на державну підтримку 
колишніх реформованих колективних господарств. 

Основним чинником, що впливатиме на подальшу 
зміну структури господарювання стане формування 
земельного ринку в Україні. Напрямки цього впливу 
залежатимуть, у першу чергу, від методів і ефективнос-
ті державного регулювання земельного ринку, особли-
во на етапі становлення. 

При дослідженні характеристик і розподілу 
продавців і покупців на аграрному ринку було б 
спрощенням розглядати аграрний ринок в Україні 
як взаємодію лише двох суб’єктів – виробників 
сільськогосподарської продукції і кінцевих споживачів. 
Безпосередня взаємодія виробників і споживачів 
має місце на споживчих ринках, хоча у великих 
містах поширеною практикою стало недопущення  
безпосередніх виробників-власників особистих 
селянських господарств на так звані “колгоспні” ринки 
різного роду посередницькими структурами. 

Особливістю, яку необхідно враховувати при 
адаптації методології  аналізу галузевих ринкових 
структур до структури аграрного ринку України, є 
наявність проміжного ланцюжка між виробниками  і 
кінцевими споживачами – так званих посередників. 
Посередник – це юридична або фізична особа, що 
зайнята на товарному ринку просуванням товару 
від виробника до споживача. Ф.Котлер визначає 
посередників як проміжних продавців, що являють 
собою “сукупність осіб і організацій, що придбають 
товари для перепродажу або передачі їх в оренду 
іншим споживачам з вигодою для себе”32 . Зауважимо, 
що в умовах стабільної інституційної системи  інститут 
посередників сприяє ефективності ринків, тому 
що  вивільняє засоби для розвитку виробництва, 
знижує ризики, пов’язані з продажем продукції. 
Крім того, посередники, як правило, є професійними 
торговцями, що знають кон’юнктуру ринку, мають 
налагоджені зв’язки з покупцями. Проте, роль, яку 
зіграли посередницькі структури на початковому 
етапі формування аграрного ринку в Україні, може 
бути ілюстрацією підміни змісту формальних 
ринкових інститутів в умовах перехідної економіки 
(деформації інститутів). У другий половині 90-х 
років на початку формування ринкових структур в 
сільському господарстві посередницькі структури 
зробили негативний внесок у поглиблення фінансової 
кризи сільськогосподарських підприємств. За рахунок 
сільськогосподарських виробників, що не змогли швидко 
пристосовуватися до ринкових умов, збагатилася 
досить чисельна група посередницьких структур, що 
утворювали  ланцюжок між сільгоспвиробниками і 
переробними підприємствами або експортерами. 

За розрахунками академіка УААН П.Гайдуцького, 
у 2001-2002 рр. середні індекси цін на продукцію, про-

дану за “іншими каналами”, були на 10-20% нижчі, ніж 
на продукцію, реалізовану безпосередньо переробним 
підприємствам [12]. 

Скороченню кількості посередників на аграрному 
ринку сприяло утворення вертикально інтегрованих 
структур, що безпосередньо відправляють продукцію 
внутрішнім споживачам або на експорт. В ході адапта-
ції сільгоспвиробників до ринкових умов закономірно 
відбувається скорочення посередницького ланцюжка, 
який часто зводиться до регіонального представництва 
крупної експортної компанії.

Взагалі, особливістю формування і розвитку інф-
раструктури аграрного ринку України є її нерівно-
мірний характер.  Нерівномірний розвиток ринкової 
інфраструктури відображає загальну ситуацію дик-
тату трейдерів, що займаються експортом продукції, 
на аграрному ринку і відсутність або неефективність 
державного регулювання ринку. У питаннях розвитку 
інфраструктури аграрних ринків зусилля зосереджу-
валися в більшій мірі на інфраструктурних елементах, 
пов’язаних з розвитком експорту. 

Але не менш важливим є розвиток інфраструктури, 
що забезпечує вихід рядового товаровиробника – фер-
мера, сільгосппідприємства, селянського господарства 
на ринок. Біржі, агроторгові дома і збутові кооперативи 
поки що не змогли зайняти більш-менш помітне місце 
на цьому конкурентному ринку. Їх місце займають пе-
реважно або посередники, або регіональні представни-
цтва експортних компаній. 

Аналіз диференціації аграрного ринку також має 
свою специфіку. Поряд із диференціацією продукції, 
що досліджує конкурентність ринку,  досліджується 
інституційна диференціація, яка включає, зокрема, 
інфраструктуру ринку, просторова диференціація, що 
досліджує регіональні, національні і зовнішні ринки, і 
часова диференціація, тобто розвиток ринкових струк-
тур у часі. 

Аналіз продуктової диференціації аграрного ринку 
дає ключ до пояснення, чому сільськогосподарські ви-
робники не мають влади на ринку, не можуть впливати 
на рівень цін на сільськогосподарську продукцію. За 
визначенням, продукти вважаються диференційова-
ними, якщо в силу різниці у фізичних якостях, рівні 
обслуговування, географічному розміщенні, наявності 
інформації, або суб’єктивному сприйнятті  продукти 
однієї фірми мають явні переваги принаймні у декіль-
кох покупців серед конкуруючих продуктів за даною 
ціною. Відмінною рисою диференційованої продукції 
є можливість підвищити ціну без зниження обсягів 
продажу. Таким чином, різниця між однорідністю й 
диференційованістю продукції ґрунтується на мірі за-
мінності конкуруючих продуктів різних виробників. 
За даними класифікаційними ознаками продукція сіль-
ськогосподарських виробників є однорідною.

Характер продукту й кількість продавців є, у 
свою чергу, параметрами, що визначають тип ринку 
продавців. Ринок виробників аграрної продукції 
характеризується однорідним характером продукції 

32Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1992.- С.239.
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і значною кількістю виробників і може вважатися 
класичним прикладом ринку з чистою конкуренцією. 
Виробники сільськогосподарської продукції, 
незалежно від того, чи вони є сільськогосподарськими 
підприємствами, особистими селянськими 
господарствами або фермерами, вважаються чистими 
конкурентами між собою. Ринок сільськогосподарської 
продукції настільки великий відносно потенційної 
пропозиції кожного з них, що може легко поглинути їх 
пропозицію. Обсяги виробництва і ціна кожного окремо 
взятого виробника не можуть впливати на ринкові 
ціни і на ситуацію інших виробників.  Виробники на 
ринку чистої конкуренції, на відміну від виробників 
ринків чистої монополії, олігополії і монополістичної 
конкуренції,  не контролюють ситуацію на ринку, або, 
іншими словами, не мають монопольної або ринкової 
влади. 

Дослідження вертикальної інтеграції на сучасному 
аграрному ринку України доцільно поглибити за 
рахунок використання інституціональних підходів. 
Поширення експорто орієнтованих вертикально 
інтегрованих структур на аграрному ринку 
України стало наочним підтвердженням тези теорії 
інституціоналізму, згідно з якою, якщо ринкова 
інфраструктура недосконала і витрати ринкових 
трансакцій високі, то відбувається спонтанний процес 
укрупнення фірм. Першим концептуальну відмінність 
між ринком і фірмою визначив  Рональд Коуз ще у 1937 
р. Відмінність фірми полягає у “витісненні механізму 
цін” і розподілу ресурсів директивним шляхом33 . 
Фактично відбувається заміна ринкового обміну на 
внутрішню організацію. На думку Дж. Ходжсона фірма 
є не просто механізмом мінімізації трансакційних 
витрат, а “своєрідним анклавом, захищеним від 
потенційно мінливих, а інколи згубних і руйнівних 
умов ринку, де агенти пов’язані лише хиткими 
короткостроковими домовленостями”34 . У термінах 
інституціоналістів при  створенні агрохолдингів має 
місце екстраекономічна інституціоналізація, пов’язана 
з готовністю прийняти підвищені ризики в обмін 
на очікування більшого прибутку. Що стосується 
впливу неформальних інститутів, то важливим 
чинником формування агрохолдингів є відсутність 
довіри у економічних агентів один до одного. 
Ризик невиконання контракту створює додаткові 
причини для інтеграції. Як відзначає  О.І.Уільямсон, 
“вертикальна інтеграція буде більше розповсюджена  
у культурному середовищі з низькою, аніж з високою 
довірою” і нагадує самострахування35 . О.І.Уільямсон 
також вважає вертикальну інтеграцію привабливим 
засобом для здійснення цінової дискримінації. Цінова 
дискримінація сільгоспвиробників з боку трейдерів 
реалізується у вертикальних виробничо-торгівельних 
структурах, що створюються в аграрному секторі. 

Центральний блок у базовій парадигмі “структура 
- поведінка - результативність” - поведінка суб’єктів 
ринку - передбачає аналіз правового поля, в якому 
діють суб’єкти ринку, оцінку якості підприємницького 
середовища, аналіз поведінки суб’єктів ринку-
виробників (цінової і маркетингової стратегії, 
інвестицій у виробництво тощо), аналіз поведінки 
інших суб’єктів ринку - посередників, споживачів, 
держави. 

 Результативність ринку (третій блок базової 
парадигми) оцінюється не тільки з точки зору 
ефективності виробництва і розміщення ресурсів, але 
і з точки зору забезпечення зайнятості і соціальної 
справедливості. Остання передбачає справедливий 
розподіл доходів між учасниками ринку. В рамках 
цього блоку досліджуються цінові параметри, рівень 
задоволеності попиту на внутрішньому ринку 
(насиченість ринку або дефіцит, задоволеність якістю 
продукції), конкурентність продукції на зовнішніх 
ринках. 

Враховуючи важкий фінансовий стан, низьку рен-
табельнісь (або збитковість) виробництва в секторі 
сільськогосподарських підприємств, результативність 
аграрного ринку в Україні є незадовільною. 

Аналіз зведеного балансу підприємств сільського 
господарства показує, що сільське господарство Украї-
ни має ознаки критичної неплатоспроможності, що від-
повідає фінансовому стану потенційного банкрутства. 
Якщо на грані банкрутства опинилася ціла галузь еко-
номіки, внесок якої у ВВП складав в останні роки 16%, 
а частка у загальному обсязі експорту України – 14%, 
це свідчить не тільки про неефективність виробництва 
в галузі, але і про нерівноправність у системі економіч-
них відносин. Причини цих негативних явищ переваж-
но полягають у неврегульованості аграрних ринків.

Складніше оцінити результативність аграрного 
ринку за ефективністю інших суб’єктів ринку 
– господарств населення. Офіційна статистика  не 
визначає показників економічної ефективності 
господарств населення. Декілька досліджень були 
проведені у наукових установах на основі анкетних 
обстежень особистих селянських господарств у 2000 
р., а їх результати узагальнені акад. НАН України  
О.М.Онищенком36.

Порівняння показників ефективності ОСГ і сіль-
ськогосподарських підприємств, проведене О.М.О-
нищенком,  показало, що оскільки господарства на-
селення виробляють  сільгосппродукцію з меншими 
затратами, а реалізують за вищими цінами, то мають 
вищі показники рентабельності по більшості видів 
продукції у порівнянні з сільгосппідприємствами. Ви-
нятком є продукція зернових культур. 

В економічній літературі використовується три під-
ходи до оцінки ефективності виробників:

33Коуз Р.Г. Природа фирмы. / В сб. Вехи экономической мысли / Сост. и общ. ред. В.М.Гальперина. Т.2. Теория фирмы. - СПб.: Экономическая 
школа,  2000.- С.11 - 32.

34Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Пер. с англ.-
М.: Дело, 2003.- С.299-300.

35Уильямсон О.И. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка / В сб. Вехи экономической мысли / 
Сост. и общ. ред. В.М.Гальперина. Т.2. Теория фирмы. - СПб.: Экономическая школа,  2000. - С. 51, 47.

36Онищенко О. Ефективність господарств населення // Економіка .України. - 2002. - №1.
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технічна ефективність, що відображає зв’язок між 
вхідними ресурсами і продукцією і полягає у макси-
мізації випуску на одиницю ресурсів; фактичний по-
казник виходу продукції зіставляється з максимально 
можливим при даній кількості ресурсів за допомогою 
методу аналізу оболонки даних;

ефективність розподілу ресурсів, що полягає у мі-
німізації виробничих витрат при певному фіксованому 
рівні виробництва;

економічна ефективність, що є комбінацією 
технічної ефективності і ефективності розподілу 
ресурсів. 

Однак, ці підходи не вичерпують потреб аналізу 
ефективності господарських одиниць (організацій 
у термінах інституціоналізму) в перехідних умовах. 
В.Макаров і Г.Клейнер ввели поняття інституціональної 
ефективності37. Інституціональна ефективність 
оцінює  відповідність функціонування організації 
її інституційній ролі (тобто ролі, зумовленої 
формальними і неформальними нормами) у соціально-
економічній структурі суспільства.  

Особливо важливим є врахування інституційної 
ефективності в умовах перехідної економіки, адже саме 
інституційні перетворення є суттю перетворень. 

Ефективність особистих селянських господарств 
оцінимо з інституціональних позицій, тобто з точки 
зору відповідності їх діяльності стійким очікуванням з 
боку так званих контрагентів або стейкхолдерів (англ. 
“stakeholders”) –  суб’єктів економічної діяльності і 
фізичних осіб, пов’язаних з особистим селянським 
господарством відносинами взаємних очікувань. Поряд 
із іншими контрагентами (сільськогосподарськими 
підприємствами, фермерами, споживачами 
сільськогосподарської продукції, органами місцевої 
влади тощо) у число стейкхолдерів входять і самі 
члени особистих селянських господарств. Особисті 
селянські господарства, як і інші організації, згідно 
інституціональним підходам, генерують не тільки 
товарні і фінансові потоки, але і потоки взаємних 
зобов’язань  і відповідальності, що формують і 
підтримують цілісність суспільства. Самі по собі вони 
є джерелом і акумуляторами не тільки економічної 
інформації, але соціальних навичок, зв’язку між 
поколіннями. 

Для оцінки інституціональної ефективності 
особистих селянських господарств можна 
використовувати суб’єктивні оцінки членів 
домогосподарств. Адже більшість особистих селянських 
господарств є нетоварними, і більшість виробленої 
ними продукції споживається в домогосподарстві. 
Причиною і одночасно метою існування таких 
господарств є виживання в умовах кризи, отже і 
оцінювати їх ефективність слід з точки зору досягнення 
цієї мети. Уже тільки сам факт, що в роки кризи 
колективного сектора виробництва особисті підсобні 
господарства населення виконали  функцію буфера для 
пом’якшення наслідків кризи для населення і тим самим 
підтримали  продовольчу безпеку в країні, говорить 

про ефективність виконання ними своїх функцій перед 
стейкхолдерами - споживачами сільськогосподарської 
продукції, органами влади, членами домогосподарств  
в перехідний період. 

Враховуючи зростання обсягів продукції, що 
виробляється в господарствах населення, зростання 
частки господарств населення у валовому випуску 
сільгосппродукції, останнє дозволяє зробити висновок 
про ефективність цього суб’єкту товарного ринку з 
точки зору інституціональної ролі, які він виконує на 
сучасному етапі розвитку аграрного сектора і ринків. 

Проте, не зважаючи на інституціональну 
ефективність особистих селянських господарств,  
інший критерій результативності галузевих ринків 
– забезпечення технічного прогресу у виробництві 
– не дозволяє вважати господарства населення, що 
базуються переважно на ручній праці, ефективними. 
Що стосується сільськогосподарських підприємств, то 
результативність аграрного ринку, який не забезпечує 
не тільки технічного прогресу виробникам, але і 
процесу відтворення матеріально-технічної бази, є 
низькою.  

Одна з  причин лежить у площині розподілу доходів 
між суб’єктами аграрного ринку. Сільськогосподарські 
підприємства як суб’єкти аграрного ринку 
неорганізовані, оперують в умовах чистої конкуренції  
і знаходяться під тиском більш сильних і організованих 
суб’єктів ринку з вищим рівнем монополізму. За 
таких умов про справедливий розподіл доходів між 
суб’єктами ринку без державного регулювання не може 
бути  і мови. 

Після набуття Україною статусу нетто-експортера 
зерна в періоди високої пропозиції зерна і активного 
експорту експортні ціни на зерно визначають ціни на 
внутрішньому ринку. Внутрішні ціни на елеваторах 
визначаються як різниця між світовими цінами 
і маркетинговими витратами. Таким чином, чим 
більшими є маркетингові витрати, тим нижчими є ціни 
для сільськогосподарських виробників. 

Несправедливість розподілу доходів закладається ще 
на ринку ресурсів для сільгоспвиробників. Диспаритет 
між цінами реалізації сільськогосподарської продукції 
і цінами на споживані у сільському господарстві 
матеріально-технічні ресурси знижує доходи 
сільгоспвиробників. Таким чином, на аграрному 
ринку вигоди для суб’єктів ринку розподіляються 
несправедливо, залежно від рівня монополізації 
відповідних ринків. За умови відсутності 
ефективного регулювання аграрний ринок України 
є нерезультативним за критерієм справедливості 
розподілу доходів. 

Радикально виправити цю ситуацію можливо тільки 
шляхом ефективного державного регулювання цін на 
аграрному ринку й ефективної державної підтримки 
сільгоспвиробників. 

Хоча і обмежено, але й виробники 
сільськогосподарської продукції можуть впливати на 
ситуацію. У виробників відсутня єдина цінова політика, 

37Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Развитие бартерных отношений в России. Институциональный этап. / Препринт № WP/99/072. - М.: ЦЭМИ 
РАН, 1999. - С. 21-24.
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а у трейдерів і інших учасників ринку вона досконало 
відпрацьована. Частково несправедливий розподіл 
доходів на аграрному ринку можливо виправити 
шляхом кращого інформування сільгоспвиробників 
про ситуацію на внутрішньому і зовнішньому ринку. 
Ще один резерв – це удосконалення маркетингової 
стратегії сільгосппідприємств. Посилити позиції 
сільгоспвиробників на ринках могло би створення ними 
маркетингових кооперативів. Як правило, ринкова 
кон’юнктура ними не вивчається і за межі свого району 
(у крайньому разі, сусіднього) сільгосппродукція не 
вивозиться. Натомість основними мотивами вибору 
каналів збуту продукції є передоплата з боку продавця, 
попередня домовленість, зручність збуту (в умовах 
відсутності у виробників транспортних засобів, а іноді і 
збиральної техніки продукція збувається прямо з поля). 
У результаті із року в рік продукція продається одним і 
тим самим трейдерам, елеваторам, переробникам. 

Важливим соціальним критерієм результативності 
галузевих ринків відповідно до теорії галузевих 
ринкових структур є забезпечення зайнятості. У цьому 
відношенні аграрний ринок має переваги перед іншими 
галузевими ринками щодо можливості забезпечення 
самозайнятості сільського населення. Більше того, 
протягом економічної кризи аграрна сфера поглинула 
частину населення, що втратила роботу в інших 
галузях економіки. Мається на увазі не офіційна 
зайнятість у сільськогосподарських підприємствах, а 
підтримка життєвого рівня безробітного населення за 
рахунок власних підсобних господарств або підсобних 
господарств родичів. 

Проте, закономірністю розвитку всіх країн з 
перехідною економікою є скорочення чисельності 
зайнятих у сільськогосподарському виробництві, у 
тому числі і самозайнятих. З огляду на перспективи 
скорочення зайнятості у сільському господарстві 
ринкові структури аграрного сектора згодом 
вичерпають свої можливості і соціальний аспект 
їхньої результативності буде визначатися можливістю 
працевлаштування сільського населення в інших видах 
діяльності в містах, розвитком підприємництва і сфери 
послуг у сільській місцевості. 

Поряд із індикаторами результативності аграрних 
ринків, що використовуються в рамках теорії галузевих 
ринкових структур і доповнюються оцінками 
інституційної ефективності ринкових структур, 
доцільно  і в цілому оцінювати ефективність аграрного 
ринку України  як інституціональної системи. Д. Норт 

вважає найбільш явним вираженням ефективності 
інституціональної системи рівень кредитного відсотку 
на ринку капіталу38 . Кредитні ставки враховують 
ризики операцій, прибутковість (збитковість) видів 
діяльності, рівень інфляції, наявність ліквідної застави 
та бізнес-плану у позичальника. Хоча середньозважені 
процентні ставки банків України за кредитами 
залишаються досить високими, поступове їх зниження 
протягом десятиріччя 1993-2003 рр. з 221,1% до 17,9% 
(за кредитами у національній валюті) є індикатором 
зростання ефективності інституційної структури 
економіки. Проте, навіть в умовах зниження ризиків 
кредитування аграрного сектора із впровадженням 
з 2000 р. механізму часткової компенсації ставки за 
кредитами сільськогосподарських позичальників 
вартість кредитів, наданих сільськогосподарським 
підприємствам,   залишається вищою, ніж у середньому 
по економіці. За даними Національного банку, у 2002 
р. середньозважена кредитна ставка по економіці у 
національній валюті складала 24,8%, а по сільському 
господарству – 27%, у 2003 році – відповідно 17,9%  і 
21%. Отже, оцінка ефективності  інституціональної 
системи аграрного ринку виявляється нижчою 
порівняно із середньою оцінкою по економіці.  

В Україні чинником неефективності аграрних ринків 
є  нестабільність інституційного середовища.  Вартість 
трансакційних витрат на аграрному ринку залишається  
високою, у першу чергу, під впливом неповної 
специфікації прав власності (неврегульованості 
земельних і майнових відносин). Останнє зумовлює 
орієнтацію агентів ринку на короткострокові цілі і 
адаптацію  до неефективної інституційної системи 
замість довгострокової стратегії розвитку і формування 
нових ефективних інститутів і організацій. Взагалі, у 
перехідний період значними є витрати на переключення 
від однієї інституційної норми до іншої - так звані 
витрати інституційної трансформації. На нашу думку, 
на високу вартість ринкових трансакцій в перехідний 
період в Україні (і не тільки на аграрному ринку) 
суттєво вплинули неформальні чинники, серед яких чи 
не найбільшим був внесок невизначеності майбутнього, 
що деформувало мотиви і поведінку учасників ринку. 

З іншого боку, вплив неформальних чинників 
стримує розвиток ефективних ринків в силу 
культурної інерції – небажання агентів змінювати 
стереотипи поведінки, що довели свою життєздатність 
у минулому.

38Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с анг. А.Н.Нестеренко.-  М.: «Начала»,  
1997. - с. 94.

Òåîð³ÿ ðèíê³â



66

Перехід аграрного сектору економіки до ринкових 
відносин, яке відбувається в Україні протягом 
останніх десяти років, супроводжується, крім зміни 
господарсько-власних відносин, ще й кардинальною 
зміною рівня забезпеченості населення. На жаль, 
ситуація з доходами мешканців, особливо в сільській 
місцевості, залишається вкрай незадовільною. 

Так, за даними опитування власників особистих 
селянських господарств з різних регіонів, який проводив 
Київський міжнародний інститут соціології, 67% 
респондентів малозабезпечені, 31% – бідні, а 12% - дуже 
бідні. Вибіркові обстеження домогосподарств з питань 
економічної активності показують, що приблизно 3 
млн. осіб, або більше за третину сільських жителів 
працездатного віку є незайнятими; значна частина селян 
(за окремими оцінками – 1,0-1,5 млн. осіб) – трудові 
мігранти. Рівень і структура споживання основної 
маси селян залишаються схожими з показниками 
слаборозвинутих країн: майже 66% сукупних витрат 
(73% споживчих) спрямовуються на харчування. 
Сукупні ресурси сільських домогосподарств майже на 
40% формуються за рахунок грошових і натуральних 
надходжень від особистих господарств, а на оплату 
праці припадає лише близько чверті цих ресурсів [18].

Крім інших факторів, серед «досягнень» 
агрокомплексу потрібно виділити майже натуральне 
господарство (власники особистих селянських 
господарств виробляють понад 60% валової продукції 
сільського господарства і обробляють близько 
30% сільськогосподарських угідь); недостатню 
поінформованість громадян про свої можливості, 
права і обов’язки, про реформи, їхню суть і нове 
законодавство; невпевненість у своїх силах та 
безініціативність; переконання у несприятливому 
середовищі для розвитку бізнесу (середній рівень 
заробітної плати працівників сільського господарства 
не перевищує 70% від середнього в економіці) [13].

Крім того, досить невизначеною залишається 
ситуація із станом розвитку місцевого 
самоврядування на рівні сільських та селищних рад, 
яку можна охарактеризувати відсутністю належного 

матеріального, фінансового, кадрового та іншого 
ресурсного забезпечення, необхідного для виконання 
завдань і повноважень місцевого самоврядування, 
кризою житлово-комунального господарства, систем 
енерго-водозабезпечення і соціальної інфраструктури 
(в аварійному стані перебуває 30% водопровідних та 
27% каналізаційних мереж, майже 14 тис. кілометрів 
теплових мереж). Постійно погіршується стан житлового 
фонду України (близько 4% житлового фонду України 
належать до категорії аварійних, а всього потребує 
ремонту кожний третій будинок). Поглиблюються 
диспропорції у соціально-економічному стані 
територіальних громад та регіонів, залишаються 
невирішеними нагальні питання реформування 
системи адміністративно-територіального устрою 
України.

З року в рік можна спостерігати катастрофічну 
нестачу коштів місцевого самоврядування (наприклад, 
бюджетна забезпеченість із розрахунку на одного 
жителя села, селища, міста складає 50-700 грн. на рік, 
в той час, наприклад, як стандарти ЄС передбачають 
2000 євро). До того ж бюджетна система України 
спрямована на підтримку не самодостатніх (тих, що 
володіють власною фінансовою базою), а дотаційних 
територіальних громад та регіонів [7].

Ці, а також інші цифри дають змогу робити висновок 
деяким вченим «не просто про кризу державної аграрної 
політики, а про її системний обвал»! [5, 23]

Останнім часом на рівні парламенту України, уряду, 
органів місцевого самоврядування, професійних 
асоціацій та організацій доволі часто підіймається 
питання про необхідність застосування кардинальних 
нових дій та заходів з метою вирішення означених 
проблем шляхом розвитку сільських територій. 
Однак, при детальнішому ознайомленні з поглядами 
зацікавлених осіб, можна побачити іноді досить суттєву 
різницю в підходах і методології до самого процесу 
розвитку територій. До того ж, прийняті нещодавно 
Закон України «Про основні засади державної аграрної 
політики на період до 2015 року» [4], Закон України 
«Про стимулювання розвитку регіонів» [5], інші 
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законодавчі та нормативні акти, на жаль, лише частково 
розкривають сутність сільського розвитку і не дають 
однозначної відповіді на цю проблематику.

21 грудня 2005 року Кабінетом Міністрів України 
було прийнято розпорядження «Про схвалення 
Концепції Комплексної програми підтримки 
розвитку українського села на 2006-2010 роки». Цим 
розпорядженням передбачається розроблення заходів з 
метою «створення сприятливих умов для комплексного 
розвитку сільських територій, розв’язання соціальних 
проблем села, розвитку високоефективного 
конкурентоспроможного на внутрішньому і 
зовнішньому ринку аграрного сектору, забезпечення 
продовольчої безпеки країни, збереження селянства як 
носія української ідентичності, культури, духовності» 
[4]. Тут розглядаються різні варіанти розвитку 
сільського господарства та сільських територій, які 
передбачають різні суми фінансування, а також, 
відповідно, різні очікувані результати виконання даної 
програми. І хоча оптимальним варіантом визнається 
щорічна державна підтримка в межах 15-18 млрд. грн., 
чіткої позиції Кабінету Міністрів щодо механізмів 
вирішення проблем розвитку сільських територій в 
даному розпорядженні не відслідковується.

Саме тому, одним з актуальних питань сучасного 
розвитку України є впровадження цілеспрямованої 
комплексної політики розвитку сільської місцевості, 
загальна мета якої має полягати в створенні сталих 
і довготривалих умов для забезпечення розвитку 
сільської місцевості та сільських громад.

Треба зазначити, що цій проблемі, а саме політиці 
комплексного, багатофункціонального розвитку 
сільських територій, де поряд з багатогалузевим 
і багатоукладним сільським господарством 
розвиваються несільськогосподарські види діяльності, 
присвячено вкрай обмежену кількість наукових 
праць, з яких перш за все слід виділити напрацювання 
західних науковців (E.J.Blakely [6], C.Tilly, J.Friedman, 
C.Weaver [19] й інші). Серед вітчизняних науковців 
слід зазначити роботи Г.Купалової, В.Скупого [10], які 
досліджують питання соціального і демографічного 
розвитку сільської місцевості; О.Колесника, І.Федіва, 
О.Фишко, які займаються проблемою залучення 
громадськості до управління комунальною власністю 
[9]. В.Кашевський, М.Войтович та інші розкривали 
підходи до розробки стратегій розвитку середніх та 
малих міст на основі залучення мешканців громад 
[16]; О.Бойко-Бойчук, Н.Бровинська, С.Максименко, 
В.Нудельман, І.Санжаровський - на основі залучення 
експертів [14; 15] та інші.

Тому метою цієї роботи є розкриття можливих 
механізмів і підходів до комплексного розвитку 
сільський територій в Україні, розробки та складання 
програм сталого розвитку сільських громад на 
національному та регіональному рівнях.

Для відвертості, потрібно сказати, що прийняття 
комплексної програми розвитку сільських територій 
– досягнення не всіх, навіть і розвинутих, країн.

Так, за словами відомого американського 
дослідника в США E.Дж. Блейклі, в США досі не 
розпочато жодного комплексу програм, які були б чітко 

спрямовані на місцевий економічний розвиток, так 
само як і не існує відповідної стратегії. Отож державна 
політика залишається невизначеною, відродження 
економіки та вироблення відповідної стратегії лягли 
на плечі органів місцевого самоврядування та урядів 
штатів. “Чиновники місцевого рівня, котрі не мають 
змоги безпосередньо впливати на нову структуру 
національної економіки чи на світові ринки, натомість, 
намагались шукати такі рішення, які б спирались на 
чинники глобальної дії” [6, 23].

Але ж, невизначена стратегія розвитку, навіть 
коли і відбувається зміна акцентів, - це неефективний 
та невиправданий підхід до державного управління. 
Крім того, використовуючи судження Р.Картера, 
можна сказати, що національна секторна політика 
(в даному випадку – розвитку сільських територій) 
буде ефективнішою, якщо поєднати її з дієвими 
регіональними та/або місцевими стратегіями, метою 
яких буде впровадження на місцях програм розвитку, 
та з деякою державною підтримкою регіонам, щоб 
ті розгорнули у себе таку соціальну та економічну 
діяльність, яка дасть їм змогу максимально використати 
свої відносні переваги. [6, 67]

Тобто, місцеві громади, незалежно від їхніх 
розмірів чи місцерозташування, через значні зміни 
у світовій економіці (а не залежно від них), повинні 
розглядати свою економічну перспективу і проводити 
власні стратегії економічного розвитку як основний 
компонент політичної програми і національної 
економічної політики.

Сьогодні жодна теорія чи низка теорій не дає 
вичерпного пояснення сутності регіонального чи 
місцевого економічного розвитку. Існує декілька 
окремих теорій, які загалом можуть допомогти 
зрозуміти, для чого потрібний місцевий економічний 
розвиток. Положення та ідеї усіх цих теорій можна 
звести до того, що:

Місцевий/регіональний розвиток = 
f(природні ресурси, робоча сила, інвестиції, 
підприємництво, транспорт, комунікації, 
структура промисловості, технології, розмір, 
обсяги експорту, ситуація в світовій економіці, 
можливості органів місцевого самоврядування, 
регіональні бюджети та національні програми 
сприяння розвитку) [6, 68-81].
Але у всіх аспектах, місцевий економічний розвиток 

– це новий вид діяльності, тобто, та точна форма, 
якої він набуде (коли та як він досягне стадії повного 
розвитку), – залежатиме від довготривалих результатів 
теперішніх дій. Крім того, місцевий економічний 
розвиток – це “радше напрямок діяльності, а не чітка 
економічна модель, яка диктує єдино правильні методи 
дій” [6, 70].

Для розгляду підходів до стратегій розвитку сільських 
територій, використаємо класифікацію стратегій для 
секторів економіки, запропоновану E.Дж.Блейклі [6, 
68]. Потрібно зазначити, що означені стратегії мають 
свій просторовий вимір та можуть охоплювати як 
окремі сільськогосподарські підприємства, так і мати 
комплексний характер.
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При розробці стратегій розвитку сільських 
територій, корисно використовувати напрацювання 
Організації з економічної співпраці та розвитку 
(OECD), яка 1986 року визначила основні завдання 
регіонального/ місцевого економічного розвитку, що 
полягають у:

- Зміцненні конкурентних позицій регіонів та 
окремих місцевостей у межах регіонів через розвиток 
потенціалу людських та природних ресурсів, що досі не 
використовувались.

- Забезпеченні зростання місцевої економіки 
через пошук ринків для тих продуктів та послуг, що 
виготовляються у цій місцевості.

- Підвищенні рівня зайнятості і забезпеченні для 
місцевих жителів ширшого вибору можливих видів 
професійної діяльності.

- Підвищенні участі малозабезпечених громадян в 
економічному процесі.

- Поліпшенні фізичного середовища як важливого 
компоненту у створенні відповідного клімату для 
розвитку бізнесу та у підвищенні якості життя місцевих 
громадян [6, 69].

Таким чином, розвиток сільських територій 
виступатиме як процес, «основним завданням якого 
є максимальне використання людських і природних 
ресурсів місцевості для створення потрібної кількості 

робочих місць та забезпечення належного рівня 
добробуту у цій місцевості» [6, 92-93]. Або, іншими 
словами, повинна відбуватися корінна зміна концепції 
від секторального «крапкового» впливу до напрямку 
комплексності в розвитку. Цей процес умовно можна 
представити у вигляді таблиці:

Одним з можливих заходів стратегії розвитку 
сільської місцевості, на нашу думку, повинно стати 
розроблення дієвих комплексних програм, стратегій 
та планів соціально-економічного та культурного 
розвитку сільських громад як засобу для об’єднання 
зусиль суспільного і приватного секторів у досягненні 
цілей розвитку. При чому найбільш оптимальною 
схемою такого стратегічного планування сільських 
громад є поєднання двох стратегій – громадського та 
партнерського підходів (детальніше описано в [8]).

На жаль, стратегічне планування на рівні 
сільських територіальних громад не регламентоване 
у законодавчому порядку. Але, за думками деяких 
науковців, стратегічний план розвитку, після його 
легітимізації, стає директивним адміністративним 
документом на території громади і є обов’язковим 
для реалізації [17]. Вкрай актуальним залишається 
запровадження програмно-цільового методу 
формування та системи фінансової відповідальності 
за виконання місцевих бюджетів, а також – практики 

Стратегія розвитку 
сільських територій

Просторовий вимір стратегії
Немає Імпліцитний Експліцитний

Відсутня стратегія 
розвитку

Загальні стратегії 
розвитку сільських 
територій

Стратегії розвитку, що 
мають вплив у масштабі 
регіону

Регіональні стратегії 
розвитку

Деякі напрямки сільської 
економіки отримають 
непряму підтримку 
(наприклад, фермерські 
господарства, племінне 
тваринництво)

Стратегії розвитку 
для окремих секторів 
економіки

Структурні стратегії Регіональний розвиток

Підтримка окремих 
сільськогосподарських 
підприємств

Відсутні 
Місцева підтримка 
бізнесу

Структурні стратегії 
призначені для окремих 
підприємств

Комплексна підтримка за 
всіма напрямкам Структурні стратегії

Регіональні структурні 
стратегії

Соціально-економічний 
розвиток сільських 
територій

Таблиця 1.
Ñõåìà êëàñèô³êàö³¿ âèä³â ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é
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п’ятирічного фінансового планування на місцевому та 
регіональному рівнях [7, 19].

Ще одним принциповим положенням при розробці 
стратегії розвитку сільських територій повинно стати 
налагодження партнерських відносин та об’єднання 
зусиль і ресурсів приватного сектора та органів 
місцевого самоврядування з метою створення нових 
робочих місць та стимулювання економічної діяльності 
у визначеній економічній зоні.

У розвинутих країнах цей процес розпочався 
значно раніше, завдяки чому економіка великих 
міст, орієнтована на експорт, швидше користалась 
тими можливостями, які з’являються в процесі 
міжнародного розвитку. Так, за словами Р.Кокрейна, в 
США ще «з кінця 70-их років між владою та бізнесом 
встановлювались міцніші зв’язки, ніж це було у 
минулому – це було частиною процесу наближення до 
«підприємницької» держави. Розмови про добробут 
змінились розмовами про зростання, відродження та 
партнерство між громадським та приватним сектором, 
особливо у містах». [6, 77]

E.Дж.Блейклі на основі аналізу успішних прикладів 
партнерства між громадським та приватним секторами, 
виділяє такі принципи подібної співпраці:

1. Позитивна громадянська культура, що заохочує 
людей до участі у проектах з розвитку й пов’язується 
з намаганням громади забезпечити стабільні робочі 
місця.

2. Реалістичний і обопільно прийнятний погляд на 
конкретне місто, що ґрунтується на вивченні сильних 
і слабких сторін цієї місцевості, а також на спільному 
уявленні про її потенціал.

3. Дієва громадська організація, яка може 
поєднувати особисті інтереси своїх членів з ширшими 
інтересами місцевої громади.

4. Мережа з ключових організацій та окремих 
осіб, що поліпшують спілкування між лідерами й 
допомагають примирити конкуруючі інтереси.

5. Здатність і бажання плекати приватне 
підприємництво, тобто всіляко заохочувати тих, хто 
готовий йти на економічний ризик, й зміцнювати їхню 
віру в успіх.

6. Цілісність і послідовність політики, а також 
здатність пристосовуватись до нових умов та 
зменшувати невпевненість тих підприємців і окремих 
осіб, котрі хочуть брати на себе економічні ризики.

При чому ці шість критеріїв виступають мостами 
довіри, що ґрунтуються на спільних завданнях обох 
секторів, у реалізації яких кожний з них виконує 
притаманну саме йому функцію. [6, 370-372]

Таким чином, комплексна стратегія сталого 
розвитку сільської місцевості повинна ґрунтуватися на 
таких принципах:

- Розвиток села як єдиного соціально-економічного, 
територіального, природного і культурно-історичного 
комплексу, який виконує виробничі, соціально-
демографічні, культурні, природоохоронні й 
рекреаційні функції.

- Розширення і поглиблення зв’язків села з 
містом, інтеграція в єдину суспільну систему шляхом 

агропромислової інтеграції і кооперації, створення 
різних сільсько-міських господарських структур, 
розвитку дорожньо-транспортних комунікацій, 
телефонних й інших форм зв’язку, поступова 
агломерація міста і села в динамічно розвинуту 
єдність.

- Ув’язка програми сільського розвитку із 
структурною перебудовою сільськогосподарського 
виробництва. Розроблення та впровадження з 
урахуванням положень загальнодержавних стратегій 
регіональних (місцевих) програм розвитку аграрного 
сектору. Створення сприятливих умов для розвитку 
приватної ініціативи та підприємництва у сільській 
місцевості як основного механізму підвищення рівня 
життя сільського населення.

- Розвиток соціального партнерства між державою, 
муніципалітетами і сільським населенням.

- Максимальне залучення в господарський обіг і 
підвищення ефективності використання природних, 
матеріальних і людських ресурсів сільської місцевості 
на основі підвищення ефективності інституційних 
змін і підсилення мотиваційних механізмів розвитку. 
При цьому повинно відбуватися поєднання заходів 
державної підтримки з мобілізацією місцевих ресурсів, 
які мають сільські громади.

- Розробка та реалізація спільних інвестиційних 
програм за участю органів місцевого самоврядування, 
центральних органів виконавчої влади, а також 
суб’єктів підприємницької діяльності з можливістю 
використання кредитних ресурсів.

- Економічна і територіальна доступність соціальних 
послуг і об’єктів соціальної сфери для всіх груп 
населення, незалежно від зайняття і місця мешкання.

- Зближення рівня економічного і соціально-
культурного розвитку сільських територій. 
Стимулювання розвитку сільських депресивних 
територій.

- Розробка дієвих програм, стратегій та планів 
соціально-економічного та культурного розвитку 
сільських громад на основі поєднання громадського та 
партнерського підходів. Підвищення участі населення 
в прийнятті рішень на рівні громади.

- Екологічно виважений підхід і бережні відносини 
при розробці механізмів життєзабезпечення сільських 
мешканців до природних ресурсів, які не поповнюються 
[11, 120-121; 12].

При чому для реалізації національної стратегії 
комплексного розвитку сільських територій необхідні:

- Розробка адекватного сьогоденню суспільно-
наукового супроводу механізмів комплексного розвитку 
сільських громад України, який повинен поєднувати 
комплексні програми соціально-економічного та 
культурного розвитку сільських/селищних громад, 
районів, областей, національного рівня. При підготовці 
даних програм, вони повинні ґрунтуватися на потребах 
і проблемах розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць нижчого рівня.

- Налагодження дієвої координації між органами 
влади (державної, регіональної, місцевої), суспільними 
організаціями, представниками бізнесу і населення на 
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місцях.
- Створення міжвідомчих рад (комісій) з розвитку 

сільської місцевості на різних (в тому числі і на 
центральному) рівнях управління.

- Врегулювання проблеми розмежування 
повноважень між органами виконавчої влади на 
місцях та органами місцевого самоврядування, 
між органами місцевого самоврядування різного 
територіального рівня (село, селище, район, область); 
забезпечення виконання делегованих сільським 
територіальним громадам повноважень з комплексного 
соціально-економічного та культурного розвитку 
населених пунктів. Спрямування діяльності органів 
виконавчої влади на посилення стратегічного аналізу, 
прогнозування та моніторингу, інспекційних та 
контрольних функцій.

- Оптимізація міжбюджетних відносин між 
центральним, обласним, районним і місцевим 
рівнями з метою синхронізації їхніх повноважень, 
відповідальності й бюджетних можливостей. 
Застосування програмно-цільового методу формування 
бюджетів сільських та селищних рад.

- Створення розгалуженої системи інформаційних, 
консультаційних та інших служб у сільській місцевості, 
з безпосереднім розташуванням і наданням послуг в 
кожній сільській територіальній громаді. Дані види 
послуг можуть надаватися як державними структурами 
та органами влади, місцевого самоврядування, 
так і недержавними установами (громадськими 
організаціями, сільськогосподарськими дорадчими 
службами, консультаційними організаціями та 
іншими).

- Розробка та здійснення в низці регіонів 
експериментальних проектів з розвитку сільських 
територій і найширшого розповсюдження ефективного 
досвіду.

Підсумовуючи, можна сказати, що в основі 
підготовки і прийняття національної комплексної 
стратегії сталого розвитку сільської місцевості повинно 
бути поліпшення координації виконання існуючих 
державних цільових програм, а також розробка 
нових програм, найперше – програми, направленої на 
збільшення доходів сільського населення, підвищення 
зайнятості, розвитку сільського самоврядування, 
стимулювання несільськогосподарського бізнесу в 
сільській місцевості, підвищення ролі сільської громади 
у прийнятті рішень, свідомості та активності мешканців 
у процесі планування, реалізації та моніторингу планів 
розвитку територій. Будемо сподіватися, що зазначене 
знайде своє відображення і в Комплексній програмі 
підтримки розвитку українського села на 2006-2010 
роки, проект якої доручено розробити Міністерству 
аграрної політики до 21 березня 2006 року [4].

Ті та інші пропозиції, спрямовані на зміцнення 
правової та фінансової бази сільських територій, 
підвищенню ролі територіальних колективів, 
переорієнтацію діяльності органів самоврядування 
на мобілізацію місцевих громад для вирішення їхніх 
нагальних потреб, реалізацію в сільській місцевості 
програм економічного розвитку, стимулювання 
розвитку депресивних територій і поселень тощо, 
потребують подальших ґрунтовних наукових розробок 
та досліджень.
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Залучення міжнародної технічної допомоги до вирішення 
проблем країн з перехідними політичними та економічними 
системами є давно використовуваною світовою практикою. 
Важливою є роль міжнародної технічної допомоги й в Україні. 
За відсутності вітчизняного досвіду функціонування ринкової 
економіки підтримка з боку країн-донорів, міжнародних 
організацій, яка надавалася у формі міжнародної технічної 
допомоги, концентрувалася на заповненні теоретичних 
прогалин, а також на практичній розбудові інфраструктури 
ринкової економіки, подоланні негативних наслідків 
перехідного періоду. Сприяння вирішенню тих проблем, які 
Україні поки що складно вирішити самостійно, як правило, чи 
то через брак ресурсів чи через відсутність досвіду, зменшення 
навантаження на державний бюджет, прискорення процесів 
реформ, створення додаткових робочих місць, підвищення 
рівня життя громадян а, також сприяння становленню України 
як високорозвиненої, соціальної, правової, демократичної 
держави з конкурентоспроможною економікою, що стане 
міцним підґрунтям для інтеграції в європейські та світові 
економічні й політичні структури – ось основний виграш, що 
отримує Україна від міжнародної технічної допомоги.

Проект «Реформа у галузі сільського господарства, 
вдосконалення законодавчо-нормативної бази” (англійською 
- Agricultural Policy, Legal and Regulatory  Reform Project – 
AGPLR), що фінансується Агентством США з міжнародного 
розвитку (USAID), розпочався наприкінці 2005 року. 
Допомога надається в рамках Угоди про гуманітарне і 
техніко-економічне співробітництво між Урядом України та 
Урядом Сполучених Штатів Америки від 7 травня 1992 року. 
Виконавцями Проекту є компанії „ABT Associates, Inc” та 
„ACDI/VOCA”. 

На теперішній час Проект є  чи не єдиним проектом 
міжнародної технічної допомоги, що ставить собі за 
завдання надання допомоги у завершенні комплексу реформ 
в аграрному секторі України. Проект реалізується у тісній 
співпраці з Урядом України, насамперед, з Міністерством 
аграрної політики України, з яким укладено Меморандум про 
співпрацю. Міністерство та проект  погодилися поєднувати 
свої зусилля для визначення  ключових питань реформи 
державної політики та законодавства для забезпечення 
зростання ефективності виробництва в аграрному секторі 
економіки України, підвищення його продуктивності 
та конкурентоспроможності; аналізу впливу чинного 
законодавства та заходів державної політики на аграрний 
сектор економіки; підготовка пропозицій щодо змін чинного 
законодавства та інших заходів державної політики з метою 
поліпшення ринкових умов в аграрній сфері економіки; 
аналіз законодавчих ініціатив й ініціатив державної політики 
в аграрній сфері економіки та підготовка пропозицій 
за результатами аналізу; розробка й реалізація планів 
реформування (реструктуризації) підприємств, установ 
та організацій аграрної сфери економіки; оптимізація 
системи оподаткування та надання субсидій у сільському 
господарстві; розробка й реалізація планів розвитку ринку 
земель сільськогосподарського призначення; розробка 
й реалізація планів розвитку ринкової інфраструктури, 
зокрема, сільськогосподарських дорадчих служб, гуртових 
ринків тощо.

Важливими рисами проекту є, окрім його спрямованості 
на результат, комплексність, відкритість до співпраці. 
Проект співпрацює з органами влади – законодавчими та 
виконавчими., недержавними організаціями. Наприклад, 
укладено меморандум про співпрацю з Комітетом Верховної 

Ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин, Національною сільськогосподарською палатою 
України, Національною асоціацією сільськогосподарських 
дорадчих служб України, Асоціацією фермерів та приватних 
землевласників України,  Асоціація платників податків 
України, Українською аграрною конфедерацією. Ведуться 
перемовини про співпрацю з низкою інших організації. З 
деякими з них проект тісно співпрацює вже з перших днів 
своєї роботи, наприклад із таким добре знаним в країні 
Українським освітнім центром реформ. Проект прагне 
мобілізувати групи прихильників реформ для спільної 
розробки планів і заходів аграрної політики, їхньої реалізації. 
Проект залучає й надалі залучатиме до роботи наукові 
установи і організації, об’єднання громадян, професійні 
організації у сфері АПК,  представників бізнесу, інші проекти 
міжнародної технічної допомоги та міжнародні організації 
задля досягнення синергетичного ефекту. 

І, варто відзначити, що незважаючи на досить короткий 
час роботи проекту, його ініціативи викликають інтерес. 
Презентацією дослідження «Реформування податкової 
системи в Україні задля сприяння економічному зростанню 
у сільському господарстві» зацікавилися представники 
Державної податкової адміністрації України, Міністерства 
фінансів України, Ради національної безпеки та оборони, 
Ради підприємців при КМУ, Асоціації платників податків, 
Інституту аграрної економіки, Інституту економічних 
досліджень і політичних консультацій, Української 
аграрної конфедерації, Інститут розвитку аграрних ринків, 
Всеукраїнської ліги сприяння розвитку ринку землі, Центру 
соціально-економічних досліджень, Проекту сприяння 
кредитуванню USAID, Світового банку, проекту Програми 
розвитку ООН «Блакитна стрічка» тощо, які зібралися в офісі 
Проекту для його професійного обговорення.

Інша особливість Проекту в тому, що майже вся робота 
виконується українськими фахівцями. Проект залучає кращих 
спеціалістів для виконання робіт у сфері економіки, права, 
державного управління тощо. І тільки при необхідності для 
виконання окремих робіт на підтримку діяльності Проекту 
залучаються найбільш авторитетні експерти з інших країн.

Керівник Проекту доктор Роберт Краузе вірить в те, 
що Україна має великий потенціал для швидких темпів 
економічного зростання та різкого покращання стандартів 
життя. Хоча розуміє, що, Україні, як і для більшості країн з 
перехідною економікою, складно досягти швидкого зростання 
без залучення серйозних інвесторів, які вкладають не тільки 
капітал, але також менеджмент і технології. Не може не 
подобатися особистий девіз в роботі пана Краузе: мій єдиний 
інтерес – це робити правильні справи з людьми, яким це не 
байдуже.

Проект безпосередньо фокусується на бізнесовому 
оточенні, включаючи ключові питання приватизації, 
реструктуризації, податків, субсидій, торгівельної політики 
та регуляторної реформи. Окрім того, Проект націлений на 
забезпечення  публічності та прозорості реформ, що, у свою 
чергу, має забезпечити успішні результати цих реформ та 
сприяти інтеграції України у світову ринкову систему. Проект 
ставить конкретні цілі і, аналізуючи ситуацію, що склалася, 
мостить реальну дорогу - визначає механізми  та ресурси,  які 
необхідні - щоб досягти цілі. 

Контакти Проекту: вул. Михайлівська 24Б, офіс 81, Київ, 
01001, Україна; тел: (38-044) 390-70-08; фaкс (38-044) 278-84-
14, е-mail offi  ce@agplr.org.ua.

AGPLR:
ÐÎÁÈÒÈ ÏÐÀÂÈËÜÍ² ÑÏÐÀÂÈ 
Ç ÍÅÁÀÉÄÓÆÈÌÈ ËÞÄÜÌÈ
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