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Виникнення коронавірусу, стало випробуванням на міцність для економіки країни, 

особливо для агропромислового комплексу.  

Становище в сфері дуже сильно погіршилось через проблеми з логістикою, збутом, 

панікою покупців та стрибками цін [3]. Це все зробило ринок більш конкурентним [2]. Також, це 

призвело до виділення та створення Кабінетом Міністрів України централізованого онлайн-

сервісу, яким будуть користуватись ферми [1]. 

Таким чином популярність різних онлайн сервісів, які можуть задовілнити потреби 

агропромислового бізнесу різко зросли, і потреба в них теж. Як одне з рішень всіх описаних 

проблем пропонується веб платформа Market Place. 

Ця платформа є ефективним рішенням, але вона має бути максимально зручною і простою 

для коритувачів, а також має вирішувати всі проблеми, які були описані вище. Сервіс мусить 

містити два типи оголошень: на продаж і на купівлю. Платформа Market Place задовільняє ці 

вимоги. Такий підхід добре спрацює як для тих хто шукає товари на купівлю – так і для тих, хто 

хоче продати їх. Існуючі рішення не дуже добре покривають саме ринок агропромисловості, існує 

потреба саме в цій сфері. 

Наприклад, фермер, який шукає добрива – може розмістити оголошення для покупки 

добрив і продовжити займатись важливими для його бізнесу справами, не витрачаючи час на 

пошуки постачальників. Також після успішного врожаю – він відразу може створити оголошення 

по продажу товарів, і потім вибрати найбільш актуальну для нього ціну. 

Ця веб платформа є чудовим рішенням, яке вирішить проблеми фермерів і людей які теж 

займаються реалізацією агро продукції. Market Placе, крім того, допоможе швидше оговтатись 

після карантину [5] фермам і підприємствам, і допоможуть в рази покращити реалізація у 

майбутньому. 
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