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ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИКИ  
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ 

Україна належить до тих країн, яким необхідно приско- 
реними темпами розвивати виробництво, орієнтоване на експорт, та 
активізувати міжнаціональну діяльність у напрямі пошуку нових 
ринків збуту та товарних позицій експорту [1]. Оскільки найбільшу 
питому вагу в українському експорті займає саме продукція АПК та 
харчової промисловості, даний сектор передусім потребує вдоско-
налення та адаптації внутрішніх процесів до вимог сучасного ри-
нку. 

У свою чергу, сучасність потребує від аграрного сектору не 
лише виробництва якісної продукції, але і вирішення завдань но-
вого типу: коли, де, як, у якій кількості з мінімальними витратами 
постачати продукцію до споживачів, тобто для глобалізації необ-
хідне формування сучасної моделі сільського господарства [2]. 

Як наслідок, функціонування та розвиток підприємств у су-
часних ринкових умовах неможливий без побудови ефективної ло-
гістичної системи. Основною метою впровадження логістики на  
різних управлінських рівнях господарювання є мінімізація транс- 
акційних витрат, які виникають на стадіях постачання, виробництва 
та збуту продукції [3]. 

Агрологістику являє собою науково-практичний напрям у си-
стемі менеджменту суб’єктів господарювання агроринку, що умож-
ливлює підвищення економічної ефективності за рахунок скоро-
чення внутрішньофірмових витрат, пов’язаних із виконанням ло- 
гістичних операцій і процесів під час виробництва, зберігання та пе-
реміщення агропродукції та інформації про неї на визначеному ло-
гістичному полігоні у встановлених часових межах і забезпечення 
високого рівня якості обслуговування споживачів [4]. 
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Питання формування ефективної системи логістики в агро- 
продовольчій сфері завжди привертали увагу науковців. Прикла-
дами є праці Ю. Самойлика, В. Вострякової, В. Глазуна, О. Ков-
баси, В. Коваля, К. Костецької, В. Бондара, К. Чимош, Т. Бабенко-
вої, Г. Калетніка, В. Павлюка, А. Кравцова, Я. Дроботя.  

Поняття «агрологістика» досліджують О. Сумець, О. Велич-
ко, Н. Потапова, С. Гриценко, С. Терещенко.  

Метою статті є аналіз сучасного стану логістики агропро-
довольчого ринку в Україні та перспектив її розвитку. 

Логістика агропродовольчого ринку являє собою складну си-
стему, що поєднує в собі декілька ланок, а саме сільськогосподар-
ську, переробну та власне ринок. Також у дану систему входить 
складське господарство (як проміжна ланка) і два види міжлан- 
кових потоків: інформаційні та матеріальні. Узагальнену схему ло-
гістики агропродовольчого ринку наведено на рис. 1. 

Рис. 1. Узагальнена схема логістики агропродовольчого ринку 

Джерело: побудовано автором.  

Поняття «матеріальні потоки» є ключовим у логістиці. Мате-
ріальні потоки утворюються в результаті транспортування, складу-
вання і виконання інших матеріальних операцій із сировиною, на-
півфабрикатами та готовими виробами ‒ починаючи з первинного 
джерела сировини і до кінцевого споживача [5]. Забезпечувальним 
чинником руху матеріальних потоків є транспорт. Саме транспорт 
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ства, здійснює перевезення вантажів і пасажирів, є основою геогра-
фічного поділу праці, сприяючи спеціалізації та кооперуванню під-
приємств, галузей, районів і країн. Без транспорту було б неможли-
вим подолання територіального розриву між виробництвом та спо-
живанням товарів і послуг [6]. 

До основного транспорту та техніки, що забезпечує рух мате-
ріальних потоків агропродовольчого ринку, можна віднести ван- 
тажні та вантажно-пасажирські автомобілі, а також причепи та на-
півпричепи.  

У табл. 1 наведено дані щодо наявності сільськогосподарської 
техніки на сільськогосподарських підприємствах за 2013-2017, 
2019 рр. Динаміку за цими даними наведено на рис. 2. 

Таблиця 1 
Дані щодо наявності сільськогосподарської техніки на сіль- 

ськогосподарських підприємствах за 2013-2017, 2019 рр. 1 [7-13] 
Вид техніки 2013 2014 2015 2016 2017 2019 

Вантажні та вантажно-паса-
жирські автомобілі 99298 87307 83567 85417 81158 78678
Причепи та напівпричепи 78094 69032 66570 67928 65239 64800

1 Дані за 2018 р. у статистичному збірнику «Сільське господарство Ук-
раїни 2018» відсутні. 

Рис. 2. Динаміка показників наявності сільськогосподарської  
техніки на сільськогосподарських підприємствах [7-13] 
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За останні роки спостерігається значне скорочення кількості  
одиниць сільськогосподарської техніки на сільськогосподарських 
підприємствах. З 2013 по 2019 р. кількість вантажних та вантажно-
пасажирських автомобілів зменшилася на 20620 од., що складає 
майже 21% від початкової кількості транспортної техніки на поча-
ток періоду дослідження. Початкова кількість причепів і напівпри-
чепів за розглянутий період зменшилася на 17%. Дані показники 
свідчать про високу зношеність матеріальної бази, яка забезпечує 
рух матеріальних потоків у схемі логістики агропродовольчого  
ринку, а також про низький рівень інвестицій у відтворення цієї ма-
теріальної бази. 

Далі буде розглянуто забезпечення інформаційних потоків, 
які є результатом функціонування логістичної інформаційної сис-
теми агропродовольчого ринку. 

Логістична інформаційна система агропродовольчого рин-
ку ‒ це сукупність взаємопов'язаних засобів обчислювальної тех-
ніки і програмного забезпечення, що організовує інформаційний 
потік, який супроводжує матеріальний потік, і є тією істотною для 
підприємства ланкою, яка пов'язує постачання, виробництво та збут 
[14]. Також інформаційне забезпечення дозволяє ланкам логістики 
агропродовольчого ринку обмінюватися інформацією про попит  
і пропозицію на сільськогосподарську продукцію. 

На рис. 3 наведено динаміку капітальних інвестицій ланок  
агропродовольчого ринку у придбання програмного забезпечення. 
Однак витрати на придбання обчислювальної техніки неможливо 
визначити через специфіку формування статистики капітальних ін-
вестицій підприємств в Україні. 

Отже, найбільшими капітальними інвестиціями у програмне 
забезпечення характеризується оптова торгівля продуктами харчу-
вання, напоями та тютюновими виробами, а також сектор вироб- 
ництва харчових продуктів. Це свідчить про те, що переробна ланка 
агропромислового комплексу більше вкладається в логістичну ін-
формаційну систему агропродовольчого ринку.  

Також слід відзначити значне зростання капітальних інвести-
цій сектору економіки «оптова торгівля продуктами харчування, на-
поями та тютюновими виробами» у придбання програмного забез-
печення з 2013 по 2016 р. та загальне їх скорочення починаючи з 
2016 р. 

У свою чергу, «сільське господарство, лісове господарство та 
рибне господарство», а також «оптова торгівля сільськогосподар- 
ською сировиною та живими тваринами» характеризуються ста- 
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більно низькими капітальними інвестиціями у придбання програм-
ного забезпечення. 

Рис. 3. Динаміка капітальних інвестицій ланок агропродовольчого 
ринку у придбання програмного забезпечення [15] 
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ефективності логістики (Logistics Performance Index, LPI). Індекс 
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Цей підхід зменшує випадкові варіації від одного опитування LPI 
до іншого і дозволяє порівняти 167 країн. Оцінки кожного року за 
кожним компонентом зробили такі внески: 6,7% у 2012 р., 13,3% у 
2014 р., 26,7% у 2016 р. та 53,3% у 2018 р. Таким чином, останні 
дані мають найбільшу вагу [17]. 

Результати аналізу наведено в табл. 2, де [18]: 
1) «митниця» – ефективність процесу оформлення (швид-

кість, простота і передбачуваність формальностей) органами прико-
рдонного контролю, включаючи митницю;  

2) «інфраструктура» – якість торгової та транспортної інфра-
структури (наприклад, порти, залізниці, дороги, інформаційні тех-
нології);  

3) «міжнародні поставки» – легкість організації поставок за
конкурентоспроможними цінами; 

4) «логістична компетентність» – компетентність і якість ло-
гістичних послуг (наприклад, транспортних операторів, митних 
брокерів);  

5) «відстеження та маршрутизація» – здатність прокладати
маршрути та відстежувати вантажі; 

6) «своєчасність» – своєчасність відвантаження в напрямку
призначення в запланований або очікуваний час доставки.  

Таблиця 2 
Зведений «Індекс ефективності логістики» за 2012-2018 рр. [17] 
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Німеччина 1 4,19 1 4,09 1 4,38 4 3,83 1 4,26 1 4,22 1 4,4

Україна 69 2,83 95 2,46 105 2,38 81 2,77 70 2,76 54 3,08 55 3,4
5

Слід зауважити, що основу розрахунку Індексу ефективності 
логістики становить якість забезпечення як матеріальних потоків у 
загальній схемі логістики країни, так і інформаційних. 

Згідно із зведеним за 2012-2018 рр. Індексом ефективності ло-
гістики Україна посіла в рейтингу 69 місце із 167 можливих. Най- 
гіршу оцінку Україна отримала за показником «інфраструктура», до 
якого належать транспортні зв’язки та інформаційні технології, а 
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найкраща оцінка спостерігається за «відстеженням і маршрутиза-
цією».  

Таким чином, оскільки відстеження та маршрутизація мають 
пряме відношення до комп’ютеризації та програмного забезпе-
чення, можна зробити висновок про нерівномірне інформаційне за-
безпечення різних ланок логістики агропродовольчого ринку в Ук-
раїні. 

Висновки. На основі аналізу Індексу ефективності логістики 
та деяких показників інвестиційної діяльності у сфері логістики  
агропродовольчого ринку виявлено низький рівень забезпечення як 
матеріальних, так і інформаційних потоків, що супроводжують  
взаємодію всіх його ланок.  

Особливо слід відзначити високу зношеність матеріальної 
бази, яка забезпечує рух матеріальних потоків сільськогосподар-
ського сектору, а також низькі показники капітальних інвестицій 
сільськогосподарської ланки у придбання програмного забезпе-
чення.  

З метою підвищення ефективності та якості логістики агро- 
продовольчого ринку необхідно на кожному етапі реалізації сіль- 
ськогосподарської продукції застосовувати такі методи оптимізації 
та адаптації, які дозволять мінімізувати транспортні та часові ви-
трати, що виникають на всіх стадіях постачання, виробництва, 
збуту продукції агропромислового та харчового комплексів. Це,  
у свою чергу, потребує постійного зростання технологічного та ін-
формаційного потенціалу. 
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