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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І
РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ В
УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ

THEORETICAL BASES OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF AGRO-FOOD MARKETS
IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION PROCESSES STRENGTHENING

Статтю присвячено розгляду теоретичних основ функціонування і розвитку агропродовольчих ринків
в умовах посилення глобалізаційних процесів. Доведено, що агропродовольчий ринок функціонує на ос-
нові загальних принципів: орієнтація на споживача, вільний вибір, свобода виробника, конкурентний
характер взаємовідносин учасників, пріоритет приватного інтересу, прояв якого є сильнішим внаслідок
тісного зв'язку агротехнологій із природними чинниками, а також переплетення економічних і соціаль-
но-демографічних процесів.

Доведено, що стан агропродовольчого ринку як складної соціально-економічної системи визначаєть-
ся взаємодією попиту і пропозиції, в умовах мінливого конкурентного середовища характеризується, з
одного боку, статичністю матеріальних чинників сільськогосподарського виробництва, а з іншого — ди-
намічністю і невизначеністю ринкових умов.

Доведено, що інтеграційні процеси агропродовольчих ринків характеризуються, по-перше, взаємо-
дією факторів попиту, пропозиції та ціноутворення, а по-друге, посиленням ролі конкуренції та конку-
рентних переваг у розвитку інтеграційних процесів агропродовольчих ринків.

Організаційно-економічний механізм регулювання агропродовольчого ринку доцільно розглядати як
емерджентну систему, яка охоплює ринкове саморегулювання, товаровиробників і постачальників, рин-
кові інститути та інструменти державного впливу з метою гарантованого доступу населення до продуктів
харчування в науково обгрунтованих нормах, розвиток соціальної сфери села та збереження навколиш-
нього природного середовища.

The article is devoted to the consideration of the theoretical foundations of the functioning and development
of agro-food markets in the context of the strengthening of globalization processes. It is proved that the agro-
food market operates on the basis of general principles: consumer orientation, free choice, producer freedom,
competitive character of participants' interactions, priority of private interest, the manifestation of which is
strongbecause of the close connection of agronomic technologies with natural factors, and finally the interaction
of economic and social-demographic processes.

It is proved that the state of the agro-food market as a complex socio-economic system is determined by the
interaction of demand and supply. In a changing competitive environment,the state of the agro-food marketis
characterized, on the one hand, by the static nature of material factors of agricultural production, and on the
other hand, the dynamics and uncertainty of market conditions.

It is proved that the integration processes of agro-food markets are characterized, firstly, by the interaction
of demand, supply and pricing factors, and, secondly, by the strengthening of the role of competition and
competitive advantages in the development of integration processes in the agro-food markets.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

77www.economy.in.ua

The organizational and economic mechanism of the agro-food market regulation is appropriate to consider
as an emergent system that includes market self-regulation, goods producers and suppliers, market institutions
and instruments of state influence which are used for the guaranteed access of the population to food products
in scientifically substantiated norms. The system also includes development of the social sphere of the village
and preservation of the natural environment.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Посилення процесів глобалізації, економічної лібе-

ралізації світового продовольчого ринку та інтеграції
України у світову господарську систему вимагають
здійснення заходів щодо розвитку вітчизняного агро-
продовольчого ринку при створенні умов для виробниц-
тва конкурентоспроможної продукції. Водночас ці про-
цеси зумовлюють необхідність трансформації держав-
ної системи регулювання ринку сільськогосподарської
продукції та продовольства, зокрема, пріоритетного
значення набувають питання забезпечення дієвості
інструментів економічного регулювання.

Розвиток агропродовольчого ринку України супро-
воджується низкою гострих проблем, складність вирі-
шення яких зумовлена численністю складових, які його
формують, розгалуженою галузевою структурою, а та-
кож залежністю від функціонування інших ринків. При
цьому адміністративні та економічні інструменти регу-
лювання агропродовольчого ринку, які використову-
ються на практиці, часто є необгрунтованими й супе-
речливими. Ріст цін на продукти харчування у нашій
країні за відносно низького рівня доходів населення
призводить до недостатнього середньодушового спожи-
вання основних видів продовольства порівняно з раціо-
нальними нормами та нормами у провідних країнах
світу. Серед факторів, які негативно впливають на роз-
виток вітчизняного агропродовольчого ринку, можна
виділити низькоефективне сільськогосподарське вироб-
ництво, високий рівень зношення основних засобів
підприємств сільського господарства і харчової промис-
ловості, низький рівень розвитку постачальницької,
торгово-збутової, фінансово-кредитної та інформацій-
ної структури ринку. Такий широкий перелік проблем
сучасного стану вітчизняного агропродовольчого рин-
ку потребує пошуку найбільш досконалих організацій-
но-економічних механізмів, спроможних забезпечити
його збалансований розвиток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі питання, пов'язані із формування інституцій

та механізмів регулювання та захисту агропродоволь-
чого ринку, його інфраструктурного забезпечення ви-
світлено у дослідженнях В. Андрійчука, О. Варченко,
А. Діброви, С. Дусановського, Г. Калетніка, С. Кваші,
М. Корецького, М. Латиніна, Ю. Лопатинського, Ю. Лу-
пенка, О. Мороза, Т. Осташко, Б. Пасхавера, М. Пуга-
чова, М. Талавирі, П. Саблука, О. Скидана, О. Шпича-
ка, О. Шпикуляка, О. Шубравської та ін. Ці наукові до-
слідження є фундаментом моніторингу та оцінки
дієвості інструментів державного впливу на функціону-
вання агропродовольчого ринку, вносять істотний вне-
сок у розвиток теоретичних основ та розробку заходів,
направлених на реалізацію стратегічних завдань.

Ключові слова: ринок агропродовольчої продукції, інфраструктура ринку, попит, пропозиція, державне
регулювання ринку.

Key words: market of agro-food products, market infrastructure, demand, supply, marketstate regulation.

Однак, реалії сьогодення ставлять перед аграрною
наукою невідкладні завдання щодо розробки сучасних
підходів до реформування регулятивних інструментів
забезпечення збалансованого розвитку агропродоволь-
чого ринку.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є розробка теоретичних, мето-

дологічних положень і практичних рекомендацій щодо
функціонування і розвитку агропродовольчих ринків в
умовах посилення глобалізаційних процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування ефективного агропродовольчого рин-
ку є складним і багатогранним питанням, яке вимагає
вивчення численних взаємопов'язаних проблем, оскіль-
ки сучасний агропродовольчий ринок має бути регуль-
ованим, інформаційним і соціально орієнтованим. Забез-
печення збалансованого розвитку агропродовольчого
ринку потребує розробки пропозицій щодо трансфор-
мації економічного механізму господарювання, спро-
можного удосконалити економічні відносини між його
учасниками, які формують інфраструктуру, що створює
необхідні умови для просування продукції від виробни-
ка до кінцевого споживача. Вищезазначені обставини зу-
мовлюють необхідність вирішення економічною наукою
теоретичних, методичних і практичних проблем регулю-
вання агропродовольчого ринку з урахування сучасних
змін та вимог.

Агропродовольчий ринок функціонує на основі за-
гальних принципів: орієнтація на споживача, вільний
вибір, свобода виробника, конкурентний характер взає-
мовідносин учасників, пріоритет приватного інтересу,
прояв якого є сильнішим внаслідок тісного зв'язку агро-
технологій із природними чинниками, а також перепле-
тення економічних і соціально-демографічних процесів.
Основними особливостями агропродовольчого ринку є:
специфіка продуктів харчування і сировини для їх ви-
робництва; взаємозв'язок у процесі виробництва та ре-
алізації продуктів харчування усіма галузями економі-
ки; сезонний характер виробництва; рівень економічно-
го розвитку, національні особливості харчування насе-
лення.

Основними факторами розвитку національного
агропродовольчого ринку визначено: стійко зроста-
ючі попит і пропозиція на сільськогосподарську про-
дукцію, сировину та продовольство з боку всіх учас-
ників ринку; гнучкість економічних відносин у лан-
цюжку "виробництво-споживання" за дії механізму
постійного регулювання на регіональному та націо-
нальному рівнях; наявність розвиненої інфраструкту-
ри; відносно високий рівень самоорганізації вироб-
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ників агропродовольства; проведення відповідної су-
часним умовам цінової, фінансово-кредитної, інвес-
тиційної та зовнішньоекономічної політики; сформо-
вана нормативно-правова база функціонування цьо-
го ринку; адекватне реагування на зміну кон'юнкту-
ри внутрішнього і зовнішнього ринків агропродоволь-
ства на основі інструментів державного економічно-
го регулювання; необхідність формування запасів
сільськогосподарської продукції та продовольства,
що сприяє підтриманню збалансованої пропозиції на
внутрішньому ринку.

Стан агропродовольчого ринку як складної соціаль-
но-економічної системи визначається взаємодією попи-
ту і пропозиції, в умовах мінливого конкурентного се-
редовища характеризується, з одного боку, статичністю
матеріальних чинників сільськогосподарського вироб-
ництва, а з іншого — динамічністю і невизначеністю рин-
кових умов. Отже, агропродовольчий ринок як соціаль-
но орієнтований компонент ринкової економіки ево-
люціонує в умовах глобалізації й потребує аналітично
зумовлених державних впливів, спрямованих на форму-
вання адекватного попиту та забезпечення продоволь-

Рис. 1. Модель функціонування агропродовольчого ринку України

Джерело: розробка автора.
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чої безпеки як частини національної стратегії держави.
Агропродовольчий ринок (АПР) автором розгля-

дається як складна соціально-економічна система жит-
тєзабезпечення соціуму з емерджентним ефектом у ви-
гляді конкурентних переваг, ключові компоненти якої
представлені нееластичним попитом, зумовленим біо-
логічними потребами в продовольстві, а також плато-
спроможністю населення і пропозицією, що формуєть-
ся за допомогою вітчизняного виробництва та імпорту.
Взаємодії цих компонент ринкового механізму визна-
чаються чисельністю, складом покупців і продавців, а
також сукупністю зв'язків між ними і тенденціями їх
еволюційного розвитку в умовах посилення міжнарод-
них інтеграційних процесів.

Вплив процесів глобалізації на агропродовольчий
ринок України має суперечливий характер: з одного
боку, інтеграція національного ринку у світовий агро-
продовольчий ринок неминуче призведе до зниження
продовольчої безпеки країни, нівелювання національ-
ної продовольчої ідентичності, яка є складовою куль-
турно-етнічної характеристики соціуму, а з іншого —
за теорією систем відкритість є необхідною умовою за-
безпечення стійкості будь-якої системи.

Конкурентні переваги системи національного агро-
продовольчого ринку формуються під впливом двох
часто різноспрямованих векторів — процесів глобалі-
зації та державного регулювання АПР. Визнаючи об'єк-
тивність процесів глобалізації, можна твердити, що ва-
желі державного регулювання за цих умов мають бути
спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки й
відносно високого рівня споживання продовольства
соціумом в умовах глобалізації. Концепція формуван-
ня й розвитку національного агропродовольчого ринку
в цих умовах передбачає додаткові заходи щодо забез-
печення продовольчої незалежності країни, визначен-
ня пріоритетів структурної перебудови вітчизняного
сільського господарства з належною увагою до розвит-
ку галузей тваринництва, реалізацією заходів щодо
підвищення конкурентоспроможності сільського госпо-
дарства та пов'язаних із ним галузей та окремих підком-
плексів, а також комплексу заходів щодо збереження й
відтворення природних ресурсів, що використовують-
ся у сільському господарстві.

Автором запропоновано модель функціонування
агропродовольчого ринку, в якій виділено такі блоки:
агропродовольчий ринок — соціально-економічна сис-
тема; емерджентний ефект агропродовольчого ринку,
включаючи забезпечення продовольчої безпеки країни;
соціум та агропромисловий комплекс як ключовий фак-
тор формування й розвитку агропродовольчого ринку;
держава як чинник формування і регулювання розвит-
ку агропродовольчого ринку; глобалізація; теоретико-
методологічна основа пізнання агропродовольчого рин-
ку (рис. 1).

Доведено, що інтеграційні процеси агропродоволь-
чих ринків характеризуються, по-перше, взаємодією
факторів попиту, пропозиції та ціноутворення, а по-
друге, посиленням ролі конкуренції та конкурентних
переваг у розвитку інтеграційних процесів агропродо-
вольчих ринків. Водночас параметри та ефективність
агропродовольчого ринку визначаються такими факто-
рами: розвитком ринкової інфраструктури, механізма-
ми регулювання агропродовольчих ринків, розвитком
економічної інтеграції.

Організаційно-економічний механізм регулювання
ринку агропродовольчої продукції розглядається нами
як органічне поєднання ринкового саморегулювання з
методами державного регулювання виробництва
сільськогосподарської продукції та продуктів її пере-
робки, продовольчого ринку, соціальної сфери села. Під
державним регулюванням агропродвольчого ринку про-
дукції розуміємо систему заходів щодо централізова-
ного впливу держави, її регіональних органів на основні
елементи ринку: попит і пропозицію; умови реалізації,

включаючи ціни; контроль якості продукції; інфра-
структуру ринку.

Отже, збалансований розвиток вітчизняного агро-
продовольчого ринку досягається за умови використан-
ня широкого спектра форм, методів та інструментів дер-
жавного втручання, які дозволяють підтримувати його
в стані, адекватному соціально орієнтованій економіці.
Інструменти державного регулювання можна згрупу-
вати за такими напрямами: стимулювання платоспро-
можного попиту, підтримка вітчизняних товаровироб-
ників продовольства та організація оптової та роздріб-
ної торгівлі. Основними інструментами державного ре-
гулювання виступають аграрна політика, ціноутворен-
ня, фінансово-кредитна, податкова та соціальна політи-
ка, пряма бюджетна підтримка, цільові програми та
підтримка наукових програм.

Із позиції організаційної побудови агропродоволь-
чий ринок можна структурувати за такими секторами:
ринок сільськогосподарської продукції, ринок сільсько-
господарської сировини і ринок продовольства. На рин-
ку сільськогосподарської продукції здійснюється збут
продукції, яка споживається у свіжому вигляді; на рин-
ку сільськогосподарської сировини реалізується про-
дукція, що надходитиме на промислову переробку; ри-
нок продовольства, який задовольняє потреби покупців
у продовольчих товарах, отриманих після переробки
сировини.

Для подальшого розвитку агропродовольчого рин-
ку України необхідно переорієнтувати державну полі-
тику на вирішення проблем підвищення конкуренто-
спроможності сільськогосподарської продукції, яка б
передбачала заходи з просування вітчизняної продукції
на зовнішні ринки: розширення ринків збуту, обстою-
вання інтересів вітчизняних товаровиробників у міжна-
родних інститутах, розвиток експортної інфраструкту-
ри. Заходи з розширення ринків збуту агропродоволь-
чої продукції передбачають: підтримання експорту
вітчизняної агропродукції; забезпечення закупівель її
для державних потреб; комплексне поєднання програм
соціальної допомоги окремим групам населення та про-
грам підтримки вітчизняних виробників агропродоволь-
чої продукції; ініціювання створення саморегулівних
організацій та підтримка союзів виробників у агропро-
довольчому секторі; формування системи сертифікації
якісної вітчизняної продукції, проведення державної
кампанії з просування на зовнішні ринки вітчизняної
продукції агропродовольчого виробництва.

У сфері продовольчого імпортозаміщення найбільш
доцільним стратегічним державним підходом є посту-
пове зміщення акценту на використання непрямих рин-
кових важелів регулювання, що грунтуються на
підтримці комплексу заходів, спрямованих на підвищен-
ня конкурентоспроможності вітчизняної агропродо-
вольчої продукції за рахунок модернізації вітчизняно-
го АПК на основі екологізації виробництва, розвитку
органічного сільського господарства.

Експортна агропродовольча політика України має
орієнтуватися на здійснення диверсифікації як у сфері
збільшення видового різноманіття товарної продукції,
що поставляється на зовнішній ринок, так і розширен-
ня географії продуктового експорту, а також на екс-
порт продукції з вищою доданою вартістю. За умови
реалізації експортної агропродовольчої політики, особ-
ливо в напрямі збільшення обсягів продажу, державне
регулювання має забезпечувати баланс інтересів: націо-
нальних, виходячи з вимог продовольчої безпеки, ви-
робників (одержання адекватних доходів) і компаній-
посередників, що спеціалізуються на зовнішньоторго-
вельних операціях.

ВИСНОВКИ
Агропродовольчий ринок є складним утворенням,

що являє собою сукупність економічних відносин, які
виникають між сільськогосподарськими товаровироб-
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никами, підприємствами харчової та переробної про-
мисловості, організаціями ринкової інфраструктури та
кінцевими споживачами у процесі виробництва і пере-
робки, розподілу та споживання продовольчих ресурсів
і продуктів харчування відповідно до специфіки дії агро-
економічних умов і виробничих факторів, інструментів
державного регулювання та тенденцій розвитку світо-
вого ринку з метою задоволення потреб населення,
удосконалення міжгалузевих зв'язків та забезпечення
продовольчої безпеки країни.

Організаційно-економічний механізм регулювання
агропродовольчого ринку доцільно розглядати як емер-
джентну систему, яка охоплює ринкове саморегулюван-
ня, товаровиробників і постачальників, ринкові інсти-
тути та інструменти державного впливу з метою гаран-
тованого доступу населення до продуктів харчування в
науково обгрунтованих нормах, розвиток соціальної
сфери села та збереження навколишнього природного
середовища.

Трансформація організаційно-економічного механ-
ізму має бути зорієнтована на підвищення конкурентос-
проможності сільськогосподарської продукції та продо-
вольства на основі: інноваційного оновлення й модерні-
зації виробництва; поліпшення міжгалузевого обміну;
розширення ринків збуту агропродовольчої продукції;
комплексного поєднання програм соціальної допомоги
окремим групам населення та програм підтримки вітчиз-
няних виробників; формування незалежних систем сер-
тифікації якості продукції; проведення державної кам-
панії з просування сільськогосподарської продукції та
продовольства на зовнішніх ринках.
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