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На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливої 

актуальності набувають питання продовольчої безпеки. Дотепер вона 

характеризується низькою віддачею природно-ресурсного потенціалу, 

недосконалими технологіями виробництва, необґрунтованою ціновою 

політикою, недорозвиненістю ринкової інфраструктури. Об’єктивна 

необхідність гарантування продовольчої безпеки вимагає підтримання 

відповідного рівня продовольчого самозабезпечення, який передбачає 

сукупність заходів державної підтримки вітчизняних виробників та 

утворення конкурентоспроможних підприємств. Діяльність усіх суб’єктів 

ринкової інфраструктури повинна спрямовуватись на формування сталої 

конкурентоспроможної та ефективного аграрного сектору країни. Основним 

завданням функціонування ринкової інфраструктури є забезпечення 

безперебійної діяльності всіх її складових з метою підвищення ефективності 

виробництва та реалізації продукції в гарантування продовольчої безпеки 

держави.  

У нинішніх економічних реаліях найбільш важливим завданням 

держави є створення відповідних інституцій ринкової інфраструктури, що 

забезпечуватимуть переміщення товаропотоків та стабільне функціонування 

продовольчих ланцюгів. Недостатній рівень розвитку ринкової 

інфраструктури аграрного сектору є одним з вагомих факторів формування 

диспаритету цін. Саме тому необхідно якнайшвидше втілювати в життя 

заходи, спрямовані на розвиток ринкової інфраструктури. Через 

удосконалення системи збуту та постачання, налагодження міжгалузевих 

зв’язків аграрний сектор має стати провідним сектором національної 

економіки. 

Процес формування продовольчої безпеки передбачає впровадження 

владними інституціями адекватних засобів регулювання. Охоплюючи 

управління продовольчою безпекою з економічної, екологічної, 

організаційної, нормативної та соціокультурної позицій, інституціоналізація 
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сприятиме формуванню продовольчої безпеки на якісно новому рівні. З 

точки зору інфраструктурного забезпечення важливим елементом 

гарантування продовольчої безпеки держави є ринкова інфраструктура, 

зокрема її логістична складова. 

Наразі особливого значення набуває логістична інфраструктура 

аграрного сектору, адже її функціонування, здатне забезпечити той 

неперервний потік, по котрому будуть проходити усі необхідні логістичні 

операції з матеріальними ресурсами. Застосування наукових методик  

логістики дозволяє зменшити витрати майже на 30%, а запаси товарів –  до 

70%, зменшити час обернення товарів на до 50% [1, с. 147]. Очевидно, що 

існує реальний резерв підвищення ефективності виробництва в 

агропродовольчій сфері, проте по ряду об'єктивних та суб'єктивних причин 

логістичні методи  використовуються у нас недостатньо. 

Інфраструктурні підрозділи логістики є сполучними між галузями 

виробничої та ринкової інфраструктури і пріоритетними щодо інвестиційної 

привабливості. Логістична інфраструктура відіграє базову роль у формуванні 

та розвитку ринкових відносин, забезпечує перехід національної економіки 

на засади сталого розвитку. До основних чинників стрімкого впровадження 

логістики у світовій економіці можна віднести: швидкий розвиток 

інформаційних технологій та персоналізація ЕОМ; глобалізація ринків; 

структурні зміни в організації бізнесу; поширення філософії управління 

якістю [2, с. 23].  

В загальному розумінні формування логістичної інфраструктури має 

базуватись згідно принципів раціоналізму, системності, комплексності, 

балансу інтересів суб’єктів ринку, орієнтації на задоволення потреб 

споживачів, екологічної безпеки. 

Особливого значення для ефективної роботи логістичної 

інфраструктури має застосування системного підходу, який включатиме 

обґрунтування стратегії її розвитку та деталізації в поточних планах 

підприємств відповідно до стратегії сталого розвитку; розподіл обов’язків та 

відповідальності працівників на всіх ділянках інфраструктури; 

запровадження мотиваційної системи оплати праці, формування 

консалтингової та екологічної інфраструктури. Основним результатом 

роботи логістичної інфраструктури має стати екологічна безпека та 

мінімізація затрат на обслуговування потоків ресурсів. 

Сучасні науковці вказують на нестачу уваги до екологічної складової 

логістики, до якої входять підприємства, що надають інформаційні послуги 

та відповідають за рециклінгові процеси руху всіх видів потоків. Пояснюючи 

необхідність її підвищеної, дослідники зазначають, що, за оцінкою фахівців, 

логістика на 90% складається з інформаційних технологій. Так, сьогодні 

практично неможливо забезпечити ефективність будь-яких логістичних 

операцій без застосування інформаційних технологій і програмних 

комплексів для аналізу, планування, підтримання й ухвалення 

оптимізаційних екобезпечних рішень. [3]. 
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Підсумовуючи все зазначене, слід наголосити, що оптимальна 

екобезпечна логістична інфраструктура підприємства – це система, яка 

регламентує та регулює структуру і швидкість матеріальних потоків 

виходячи з необхідних критеріїв екологічної ефективності діяльності 

підприємства. Концептуальні засади формування ефективної логістичної 

інфраструктури повинні спрямовуватись на застосування проектних підходів, 

що враховують сучасний стан інфраструктури та наявні проблеми розвитку. 

Саме логістична інфраструктура є базисом для трансформування аграрного 

сектору згідно з вимогами сучасного ринку продовольства, що функціонує на 

принципах екобезпеки. 
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