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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОЇ ЛОГІСТИКИ  

 
 

Резнік Н. П., Дивнич О. Д., Власюк В. В. Сучасні особливості аграрної логістики. 
В статті зазначено особливості логістичної системи аграрного сектору та фактори, що впливають на 

формування логістичних ланцюгів постачання. Визначено, що агрологістика це напрямок логістики, в якому її 
методи та положення застосовуються у сфері аграрного виробництва сільськогосподарської продукції. Агрологіс-
тика об’єднує такі сфери агропромислового комплексу, як вирощування продукції, її транспортування, зберігання, 
заготівля, переробка та реалізація. Саме агрологістика дозволяє фахівцям аграрного сектору зосередити свою 
увагу на організації логістичного сектору безпосередньо для сільськогосподарської продукції. Також виокремлено 
фактори, що можуть впливати на формування логістичних ланцюгів постачань та особливостей логістики в 
агропромисловому комплексі, що обумовлені умовами її функціонування. Визначено головні завдання агрологіс-
тики, до яких відноситься: забезпечення безпеки продуктами харчування та конкурентоспроможність сільсько-
господарської продукції, скорочення часу доставки продукції та розвиток співробітництва з міжнародними тор-
говими та судноплавними компаніями, впровадження в практику господарювання сучасних технологій збору, 
переробки, транспортування, зберігання і розподілу сільськогосподарської продукції та ін. Також в статті описано 
роль та важливість транспортування продукції та транспортних перевезень в агропромисловому секторі. Від 
транспорту залежить весь процес формування запасів сировини, палива, продукції промислового і сільського гос-
подарства. Визначено модель ланцюга поставок в агарному підприємстві, яку можна представити трьома лан-
ками: постачальник, аграрне підприємство та споживачі, між якими рухаються інформаційний (збір та обробка 
інформації) та матеріальний (транспортування, складування вантажів, тощо) потоки. 

Ключові слова: логістика, агропромисловий комплекс, сільське господарство, підприємства, агрологіс-
тика, логістичні ланцюги поставок, транспорт. 

 

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. Аграрний сектор економіки є дуже важ-
ливим та пріоритетним у загальній стратегії 
розвитку держави. Розвиток продовольчої ло-
гістики є дієвим напрямом підвищення ефек-
тивності господарювання сільськогосподарсь-
ких підприємств. Для результативного 
застосування логістичних підходів на сільсь-
когосподарських підприємствах виокремлено 
новий напрям в логістиці – агрологістику. 

В ринкових умовах результати діяльно-
сті сільськогосподарських підприємств зале-
жать від мінімізації витрат та збільшення до-
ходів. Агропідприємства для успішного 
функціонування повинні формувати конку-
рентоспроможну систему управління. Вико-
ристання принципів логістики забезпечує 
ефективну діяльність аграрних підприємств, 
дозволяє оптимізувати рух аграрної продук-
ції від виробника до споживача. Саме агроло-
гістика дозволяє фахівцям аграрного сектору 
зосередити свою увагу на організації логісти-
чного сервісу для сільськогосподарських під-
приємств. Застосування логістичних підходів 
в аграрному підприємстві дозволяє вирішити 
одне з найбільших завдань – знизити сукупні 
витрати у розрахунку на одиницю продукції, 

так як кінцеві результати агропромислового 
виробництва залежать не лише від рівня роз-
витку сільського господарства, а й від галузей, 
що його обслуговують. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Концептуальні засади  логістики підпри-
ємств відображені у працях зарубіжних нау-
ковців І. Ансоффа, Б. Анікіна, Г. Армстронга, 
Д. Бауерсокса, М. Джонсона, П. Друкера, 
К, Кльозе, Дж. Ландлеу, Л. Міротіна, 
Г. Пфоля. Серед українських науковців важ-
ливий внесок у дослідження теоретичних та 
прикладних проблем логістики на підприєм-
ствах зробили С. Гаркавенко, В. Герасимчук, 
Є. Крикавський, В. Николайчук, М. Окла-
ндер, Т. Решетілова, І. Смірнов, Н. Чухрай, 
Ю. Яковець. Концептуальні основи логістики 
на підприємствах агропромислового компле-
ксу висвітлюють у своїх працях Н. Потапова. 
Н. Мязіна. Н. Козуб. Т. Колесник та інші.      

Мета статті: визначити сутність аграр-
ної логістики та особливості моделі ланцюга 
поставок в агропромисловому комплексі. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Логістична система аграрного сек-
тору це сукупність процесів, що забезпечують 
постачання засобів виробництва, 
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технологічних операцій, та доведення проду-
кції до кінцевого споживача. В світовій прак-
тиці поняття логістики набирало популярно-
сті в середині минулого століття. В аграрному 
секторі досліджувалося створення та розви-
ток інфраструктури великих аграрних ком-
паній та надходження іноземних інвестицій у 
сільське господарство.  

На формування логістичних ланцюгів 
постачання агропромислового сектору може 
впливати: [2] 

✓ сезонність виробництва та поста-
чання сировини; 

✓ віддаленість агровиробників від логі-
стичної інфраструктури та залежність від ро-
зміщення постачальників і споживачів; 

✓ недостатня кількість складських при-
міщень та спеціалізованого транспорту; 

✓ природо-економічні умови ведення 
господарства підприємств; 

✓ ціноутворення, асортимент продук-
ції, обсяги виробництва, торговельна полі-
тика. 

Агрологістика – це новий напрям логіс-
тики, в якому її методи та положення застосо-
вуються у сфері аграрного виробництва сіль-
ськогосподарської продукції. Агрологістика 
об’єднує такі сфери агропромислового ком-
плексу як безпосереднє вирощування проду-
кції, її зберігання, заготівля, переробка і реа-
лізація.  

Аграрну логістику можна поділяти на 
види залежно від продукції, з якою вона пра-
цює, можна виділити такі напрями, як зер-
нова, м’ясна, молочна, плодоовочева, рибна, 
ресурсна та логістика добрив. Ресурсна логіс-
тика як напрям логістичної діяльності в сіль-
ському господарстві відповідає за забезпе-
чення виробників продукцією, а також за 
поставку техніки, витратних матеріалів, запа-
сних частин та сервісне обслуговування.  

Особливості логістики в агропромисло-
вому комплексі, що обумовлені умовами її 
функціонування: 

✓ виробники сільськогосподарської 
продукції часто віддалені від шляхів сполу-
чення та територіально розкидані; 

✓ обсяги споживання матеріально-тех-
нічних ресурсів сильно залежні від природ-
них факторів та сезонності виробництва; 

✓ обсяги виробництва сільськогоспо-
дарських підприємств визначаються наявні-
стю ринків збуту, переробних потужностей, 
баз зберігання сировини і кінцевої продукції; 

✓ розвиток міжрегіональних і міжнаро-
дних зв'язків з постачання сільгосппродук-
ції [6]. 

Агрологістика є дуже важливою для 
підприємств, так як саме логістичний ме-
неджмент дозволяє вирішувати виробничі за-
вдання шляхом планування, розподілу і ко-
ординації матеріальних, інформаційних, 
виробничих та фінансових ресурсів на кож-
ному етапі логістичного ланцюга. Специфіка 
сільськогосподарського виробництва зумо-
влює певні особливості застосування 
логістичних методів управління. 

Головні завдання агрологістики [1]:  
✓ забезпечення безпеки продуктами 

харчування відповідно до міжнародних стан-
дартів; 

✓ реалізація концепції логістики в ме-
жах діяльності аграрних підприємств; 

✓ забезпечення конкурентоспромож-
ності сільськогосподарської продукції на вну-
трішніх і зовнішніх ринках; 

✓ скорочення часу доставки продукції 
від виробника до кінцевого споживача; 

✓ розвиток співробітництва з міжнаро-
дними торговими та судноплавними компа-
ніями; 

✓  впровадження в практику господа-
рювання сучасних технологій збору, переро-
бки, транспортування, зберігання і розподілу 
сільськогосподарської продукції; 

✓ розвиток портової інфраструктури, 
рухомого складу, автотранспортних засобів.  

Слід зазначити, що в аграрних підпри-
ємствах логістична діяльність охоплює такі 
ключові процеси: виробництво, заготівля та 
збут. Тому залежно від ключових процесів го-
сподарської діяльності можна виділити такі 
види логістики: виробнича, заготівельна логі-
стика, логістика постачання та збуту [3]. 

Специфічні характеристики агропро-
дукції, такі як сезонність, швидкопсувність та 
тривалі терміни закупівель відрізняють її від 
інших ланцюжків поставок, тому необхідно 
мати точну інформацію щодо їх впливу на 
управління ланцюжком поставок. Хоча ефек-
тивне управління ланцюжком поставок агро-
продукції запобігає втратам при зберіганні та 
транспортуванні, проблема розташування 
підприємств – це ще одна проблема, що сут-
тєво впливає на безпеку та збереження харчо-
вих продуктів, особливо в країнах, що розви-
ваються.  

Агроланцюг постачання будується на 
основі логістичного ланцюга постачання, але 
охоплює усі організації, види діяльності та 
ланки в агробізнесі, що беруть участь у виро-
бництві товарів та послуг та доводять їх до кі-
нцевого споживача. Ефективне управління 
агроланцюгом постачань відповідає за інтег-
рацію та організацію усіх суб’єктів та 
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організацій, що входять до агроланцюга пос-
тачань таким чином, щоб у результаті їх взає-
много співробітництва підвищити загальні 
доходи та мінімізувати витрати. 

Втрати продукції АПК через недостат-
ньо розвинуту та неефективну логістику 
складають до третини річного обсягу усієї ви-
готовленої продукції. Особливо нагальними є 
інтегровані логістичні підходи щодо продо-
вольчого комплексу, де спостерігаються ве-
ликі обсяги зберігання сільськогосподарської 
сировини та готової продукції, отже її запаси, 
які за невідповідних умов та тривалі терміни 
зберігання швидко псуються [5]. 

Всі етапи логістичного ланцюга поста-
чань сільськогосподарської продукції  об’єд-
нує транспорт. Роль транспортних переве-
зень на кожному з етапів ланцюга поставок в 
аграрній логістиці все більше зростає. Транс-
порт забезпечує плавне протікання виробни-
чого процесу, вчасні поставки продукції і в 
процесі виробництва відноситься не до зовні-
шніх складових частин, а до внутрішніх про-
цесів.  

В аграрному секторі використовується 
автомобільне, залізничне, морське та річкове 
транспортування продукції. Визначення спо-
собу транспортування залежить від обсягу, 
виду сільськогосподарської продукції, а та-
кож від відстані – регіональних, державних 
або міжнародних перевезень. Використання 
різних видів транспорту повинно в першу 
чергу відбуватися в пріоритеті ефективності.  

Важливою умовою підвищення ефекти-
вності процесів в сільському господарстві є 
раціональна організація транспортних про-
цесів. Аграрні підприємства можуть вироб-
ляти не один, а декілька видів сільськогоспо-
дарської продукції. Один вид може 
одночасно бути як кінцевим товаром, так і си-
ровиною для інших підгалузей сільського го-
сподарства або харчової промисловості. Від 
ефективності транспортного обслуговування 
залежить весь процес формування запасів си-
ровини, палива, продукції промислового і 
сільського господарства.  

Слід зазначити, що транспорт не ство-
рює нових продуктів споживання на відміну 
від інших галузей матеріального виробниц-
тва, але грає значну роль у створенні вартості 
продукту, додаючи до неї вартість транспор-
тування. Транспортними засобами нада-
ються послуги доставки відповідної продук-
ції своєму споживачеві з мінімальною 
тривалістю часу та вирішенням супутніх пи-
тань (митниця, документація, безпека ван-
тажу). Будь-які перебої в транспортному об-
слуговуванні сільського господарства тягнуть 

за собою значні збитки для господарств. Тому 
сміливо можна стверджувати, що галузі сіль-
ського господарства й транспорту є взаємоза-
лежні та взаємопов’язані. 

Модель ланцюга поставок в агарному 
підприємстві можна представити трьома лан-
ками: постачальник, аграрне підприємство та 
споживачі. Між ними рухаються інформацій-
ний (збір та обробка інформації) та матеріа-
льний (транспортування, складування ванта-
жів тощо) потоки.  

Логістична інформаційна система агро-
продовольчого ринку ‒ це сукупність взаємо-
пов'язаних засобів обчислювальної техніки і 
програмного забезпечення, що організовує 
інформаційний потік, який супроводжує ма-
теріальний потік і є тією істотною для підп-
риємства ланкою, яка пов'язує постачання, 
виробництво та збут [4]. 

Інформаційний потік забезпечує пере-
дачу та зберігання інформації, що потрібна 
для координації логістичних функцій. Інфо-
рмаційний потік передує матеріальний і є ос-
новою для побудови логістичної стратегії, 
для мінімізації витрат та підвищення ефекти-
вності. До таких дій відноситься ринкове про-
гнозування, календарне планування матеріа-
льних потоків, продуктове прогнозування, 
оцінка поточного стану, планування майбут-
ніх витрат матеріальних ресурсів. 

Матеріальний потік забезпечує рух та 
зберігання товарів та матеріалів виробниц-
тва. Сюди відноситься постачання ресурсів 
для виробництва та переробки продуктів, 
транспортування, фізичний розподіл, збері-
гання та складування вантажів. Матеріальні 
та інформаційні процеси працюють парале-
льно, оскільки матеріальні потоки супрово-
джуються обробкою інформації [3]. 

Основними проблемами управління 
постачанням в агропромисловому секторі є: 

✓ постійно зростаючі вимоги спожива-
чів щодо ціни, якості продуктів та послуг, 
швидкості та технологій доставок; 

✓ відсутність орієнтації на загальнога-
лузевий розвиток агропромислового компле-
ксу; 

✓ високий рівень монополізації у виро-
бничих та дистрибуційних ланках; 

✓ відсутність коштів на розвиток пов-
ноцінної логістичної системи, будівництво 
сучасних складів, придбання холодильного 
обладнання, транспортних засобів; 

✓ скорочення сільськогосподарського 
машинобудування, недостатня кількість тра-
нспортних засобів для перевезення продук-
тів. 
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Мультимодальна інтегрована логістика 
базується на концепції злагодженої роботи, 
поєднанні зусиль кожного з учасників логіс-
тичного ланцюга для задоволення потреб кі-
нцевого споживача. Це досягається завдяки 
організаційній та технологічній єдності усіх 
процесів, координованих стратегічних цілей 
усіх учасників ланцюга, економічній єдності 
та інформаційній підтримці.  

В системі агрологістики така логістична 
модель вимагає злагодженої роботи підпри-
ємств постачання, транспортної, складської, 
виробничої, збутової діяльності. Це дозво-
лить сформувати клієнтоорієнтований ком-
плекс об’єктів постачань відповідно до пот-
реб споживачів. 

Незважаючи на особливості функціону-
вання сільськогосподарських підприємств та 
негативні фактори, що можуть на них впли-
вати, до перспектив розвитку агрологістики 
можна віднести використання форм парт-
нерської взаємодії, що дозволить ефективно 
підійти до етапів закупівлі, розподілу, транс-
портування та зберігання продукції завдяки 
сумісному використанню потужностей; роз-
виток агрологістики тваринництва та рос-
линництва, що передбачає окремі підходи до 
формування логістичної інфраструктури; 
удосконалення системи залізничних, водних 
та автомобільних перевезень завдяки змен-
шенню витрат та покращенню ланцюга 

поставок; запровадження концепцій віртуа-
льних ланцюгів поставок та впровадження 
нових технологій у систему агрологістики.  

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Логістичний менеджмент – 
один із найдієвіших інструментів, що забез-
печують ефективну діяльність аграрних під-
приємств. Агрологістика дозволяє вирішу-
вати виробничі завдання шляхом 
планування, розподілу і координації матеріа-
льних, інформаційних, виробничих та фі-
нансових ресурсів на кожному етапі логістич-
ного ланцюга.  

Модель ланцюга поставок включає в 
себе ланки постачальника, аграрного підпри-
ємства та споживачів, між якими рухаються 
інформаційні та матеріальні потоки. 

Транспорт грає ключову роль в системі 
агроланцюга поставок, забезпечує плавне 
протікання виробничого процесу та вчасні 
поставки продукції. Від ефективності транс-
портного обслуговування залежить весь про-
цес формування запасів сировини, палива, 
продукції промислового і сільського госпо-
дарства. 

Отже, використання логістичних засад 
та інструментарію для матеріально-техніч-
ного забезпечення сільськогосподарського 
виробництва та збуту продукції є необхідним 
для ефективного функціонування підпри-
ємств в галузях агропромислового комплексу.  
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Abstract. 
Reznik N., Dyvnych O., Vlasyuk V. Modern features of agricultural logistics.  
This article identifies the features of the logistics system of the agricultural sector and the factors influencing the 

formation of logistics supply chains. It is determined that agrologistics is a field of logistics in which its methods and pro-
visions are used in the field of agricultural production. Agrologistics combines such areas of the agro-industrial complex as 
growing products, transporting them, storing them, harvesting them, processing them and selling them. It is agrologistics 
that allows specialists in the agricultural sector to focus on the organization of the logistics sector directly for agricultural 
products. Factors that may influence the formation of logistics supply chains and features of logistics in the agro-industrial 
complex, due to the conditions of its operation, are also identified.  

The purpose of the article is to determine the essence of agricultural logistics and features of the supply chain 
model in the agro-industrial complex. 

The main tasks of agrologistics are: food safety and competitiveness of agricultural products, reduction of product 
delivery time and development of cooperation with international trade and shipping companies, introduction of modern 
technologies of collection, processing, transportation, storage and distribution of agricultural products, etc. The article also 
describes the role and importance of transportation of products and transportation in the agro-industrial sector. The whole 
process of forming stocks of raw materials, fuel, industrial and agricultural products depends on transport. The model of 
the supply chain in an agricultural enterprise is defined, which can be represented by three links: supplier, agricultural 
enterprise and consumers, between which information (collection and processing of information) and material (transporta-
tion, warehousing, etc.) flows. 

Keywords: logistics, agro-industrial complex, agriculture, enterprises, agro-logistics, logistics supply chains, 
transport. 
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