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 дозволяє на порядок скоротити час на документообіг, швидко знаходити ті важелі 
перевезення, де була допущена помилка, і скоротити витрати бізнесу через втрати. 

Одним з лідерів за обсягом державного фінансування в Україні є транспортна галузь. 
Великі вкладення надходять в проекти з аналізу даних, системи підтримки прийняття рішень 
і розпізнавання зображень і відео, так як вони допомагають оптимізувати логістичні 
проблеми і витрати. 

В останні роки транспортна логістика стала одним з найбільш значущих і розвитку 
секторів економіки. Вимоги, що пред'являються клієнтами до рішень по автоматизації 
логістичних процесів, сильно змінюються. Основними трендами є функціональність і 
високий рівень надійності [3]. Необхідно підказувати клієнтам і партнерам кроки для 
подальшої оптимізації, показувати чіткий і зрозумілий результат, а також вписуватися в 
існуючу ІТ-інфраструктуру і відповідати світовим трендам. Уже мало просто відповідати 
ринку, необхідно бути на крок попереду очікувань клієнта, а таких результатів можна 
досягти тільки завдяки взаємодії сучасних інформаційних технологій з досвідом отриманим 
в попередні роки. Це дозволить зменшити кількість недоліків в процесі ланцюга постачання 
та оптимізувати кількість витрат. 
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РОЛЬ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗВИТКУ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 
Аграрний сектор України відіграє провідну роль в її розвитку та фоормує близько 

14% ВВП [1]. Особливе  значення він набув в процесі розвитку євроінтеграції, оскільки в 
експортному потенціалі країни частка агропромислового комплексу становить близько 25%і 
виводить його на лідерські позиції [2]. 

Однією з особливостей поставок сільськогосподарської продукції є наявність живих 
організмів на початкових стадіях виробництва та притаманний великій кількості товарів з 
незначний термін зберігання. Дані обставини вимагають особливої уваги до розвитку та 
налагодження транспортної логістики АПК. Тобто необхідно враховувати строки 
постачання, щоб продукція надходила належної якості у визнечене місце та терміни. Що 
дозволить зберігати результативність діяльності для всіх учасників логістичного процесу. Як 
уже відмічалось, в зв’язку з посиленням евроінтеграційних процесів, необхідно звернути 
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увагу на перевезення сировини та товарів як внутрішніми так і зовнішніми транспортними 
магістралями. 

Тому одним з головних елементів підвищення ефективності арарного виробництва є 
транспорт. З його допомогою можливо пов’язати різні регіони країни, прискорити терміни 
виконання ринкових операцій, що є досить важливим саме для сільськогосподарської 
продукції. Все це відкриває нові перспективи для росту економічного потенціалу. Одним з 
найвживаніших видів транспоту, що застосовується в аграрному секторі для розподілу 
продукції є автомобільний. Це зумовлено тим, що даний вид транспорту є найбільш 
ефективним при використанні на невеликі відстані. 

У вітчизняному аграрному секторі автомобільний транспорт є найпоширенішим та 
має розгалужену мережу. Він включає в себе широкий діапазон, фізично зручний, дуже 
гнучкий і зазвичай найбільш операційно придатний і легко доступний засіб руху товарів. 
Залізничний транспорт використовується для перевезення вантажів на відстані понад 300 
кілометрів. При цьому, коли продукція експортується, зазвичай використовується водний 
транспорт [3]. 

Значні витрати коштів та часу на транспортування продукції, зумовлені поганим 
станом доріг, значною віддаленістю сільськогосподарських товаровиробників від 
транспортних вузлів та сполучень. Що змушує здійснювати транспортування невеликими 
партіями та веде до зниження прибутковості. Крім того, щоб продукція аграрного сектору 
мала товарний вигляд та для стимуляції збільшення обсягів її виробництва, необхідно щоб 
вона пройшля цілий ряд операцій: збір урожаю, зберігання, переробка і т.д. Транспортні 
витрати на даних етапах є досить значними і змінюються відповідно від виду транспорту. 

На якість логістичних тарнспортних послуг в сільському господарстві впливає цілий 
ряд проблем та обмежень. По-перше, вплив сезонності, що зумовлене заблокованістю доріг, 
чергами на пунктах прийому та видачі продукції. По-друге, використання непристосованих 
до таранспортування аграрної продукції доріг та під’їздів. По-третє, застосування 
спеціального обладнання для перевезення сільськогосподарської продукції і т.д.  Все 
вищезазначене впливає на якість надання логістичних послуг і, відповідно, на їх вартість і 
прибутковість та конкурентоспроможність. До танспортної логістики аграрного сектору 
ставлять цілий ряд специфічних вимог. По-перше, до якості та безпеки 
сільськогосподарської продукції існує ряд специфічних умов для зберігання та 
транспортування. По-друге, перевезення даної продукції, особливо тваринництва, вимагає 
спеціалізованої логістичної інфраструктури. 

На даний момент логістичне обслуговування повинно гарантувати вчасне постачання, 
об’єднання та зосередження спеціалізованих промислових ситем та підтримка якості 
продукції. Тому результативність логістики і її технологій є одним з незаперечних 
компонентів успіху незалежно від масштабів підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ 
 

Аграрний сектор економіки України протягом останніх п’яти років підтримує 
тенденцію до зростання. Частка у валовій доданій вартості країни становить 13%, при 
використанні основних засобів вартістю понад 100 млрд. грн. Галузь є однією з  основних 
бюджетоутворюючих сфер економіки та займає друге місце у товарній структурі експорту 
(близько 40%). Однак у даному секторі економіки є ще ряд невирішених питань, які б 
наблизили нашу державу до стандартів ЄС. Активний взаєморозвиток держави та бізнесу є 
необхідністю для  значного прориву української аграрної продукції на зовнішніх ринках. 
Головними  завданнями для уряду мають стати: удосконалення законодавства в аграрному 
секторі, для легшої адаптації європейський принципів управління сільськогосподарськими 
підприємствами, введення обов’язкових міжнародних стандартів та їх дотримання у 
виготовленні с/г продукції [1]. 

Кабінет Міністрів України розпочав запровадження низки рішень, покликаних 
здійснити якісні зміни у  аграрному секторі. Європейський вектор розвитку сприятиме 
формуванню успішної аграрної політики, що приведе до зміцнення позицій вітчизняного 
виробника сільськогосподарської продукції в середині країни та на міжнародній арені. 
Одним із рішень Уряду України є запровадження Державної цільової програми розвитку 
аграрного сектору економіки на період до 2021 р. Метою Програми є створення 
організаційно-економічних умов для ефективного, соціально спрямованого розвитку 
аграрного сектору економіки, стабільного забезпечення промисловості 
сільськогосподарською сировиною, а населення – високоякісною та безпечною вітчизняною 
сільськогосподарською продукцією, збільшення обсягів виробництва продукції з високою 
доданою вартістю, посилення присутності України на світовому ринку 
сільськогосподарської продукції та продовольства. Пропонуються такі способи та шляхи 
досягнення мети. 

Першочерговим кроком є структурна трансформація та підтримка малих і середніх 
сільськогосподарських виробників, а саме: підтримка малих сільськогосподарських 
виробників шляхом стимулювання розвитку новостворених та сімейних фермерських 
господарств шляхом удосконалення правової бази, запровадження пільгової системи 
оподаткування та реалізації заходів для поліпшення економічно-організаційних та 
соціальних умов їх діяльності; стимулювання диверсифікації сільської економіки через 
державно-приватне партнерство та проекти локального розвитку; надання пріоритетних умов 
доступу до системи державної підтримки, пільгового кредитування, міжнародних програм 
підтримки тощо; підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 
кооперативних об'єднань, що передбачає: підтримку діяльності і стимулювання створення та 
функціонування об’єднань виробників сільськогосподарської продукції, в тому числі шляхом 
відшкодування частини понесених витрат, а також оплати праці найманих працівників; 
удосконалення правових засад функціонування та системи оподаткування кооперативів з 
урахуванням практики та законодавства розвинених країн. 

Наступним кроком є фінансова підтримка виробників сільськогосподарської 
продукції, а саме: удосконалення системи державної підтримки аграрного сектору шляхом 


