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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вирішення сучасних проблем продовольчого рин"

ку неможливо без концентрації капіталу, ресурсів і
зусиль господарюючих суб'єктів різного профілю на
взаємовигідній основі за допомогою формування
відповідних організаційно"господарських структур,
здатних не тільки забезпечити збільшення обсягів ви"
робництва, але й підвищити конкурентоспро"
можність виробленої продукції за рахунок виходу на
міжрегіональний ринок, розвитку економічних
відносин з розвиненими країнами, придбання
новітніх техніки й технологій, що відповідають ви"
могам інноваційного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Результати аналізу наукової літератури з про"
блем формування системи продовольчого забезпе"
чення досліджуються в працях таких відомих закор"
донних і вітчизняних учених"економістів, як Юрчен"
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Основною метою статті є розробка універсаль"

ної системи для регіонального ринку продовольства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система цілепокладання полягає у формулю"

ванні місії, орієнтованої на ефективне виробництво
продукту конкурентоспроможного на міжнародно"
му рівні, що обумовлено об'єктивними й актуальни"
ми факторами, що визначають розвиток ринку, по"
становкою цілей і завдань у рамках даної місії в
розрізі сировинного продукту й продукції кінцево"
го споживання (табл. 1).

Запропонована система цілепокладання є універ"
сальною, оскільки дозволяє досягати різних цілей в
окремі етапи за допомогою розміщення пріоритетів
між визначеними таблицею цілями і завданнями.
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У плановій економіці основним завданням ринку
продовольства було виконання кількісних показ"
ників. Виробники сільськогосподарської сировини
мали гарантований ринок збуту виробленої сирови"
ни з існуючим рівнем співвідношення ціна"якість ви"
робленого продукту.

Сучасні переробні підприємства висувають певні
вимоги до виробленої продукції, які вітчизняні
сільгоспвиробники не в змозі задовольнити, резуль"
татом чого служить ріст частки імпорту продоволь"
ства. Відсутність розуміння того, який продукт по"
трібний ринку, є ключовою ознакою неефективності
існуючого виробництва [7].

У рамках даної моделі пропонується вибудову"
вати ланцюжок одержання готового продукту за"
лежно від потреб виробників готової продукції в си"
ровині з урахуванням їх вимог у частині: якості, упа"
кування, способу й частоти доставки, маркування й
т.д.

Об'єктами організації в рамках даної моделі ви"
ступають: органи державної влади, суб'єкти регіо"
нального ринку продовольчої продукції, неко"
мерційні структури, які поетапно на підставі зада"
них характеристик сировини, формують деталізова"
ну програму реалізації продукції в рамках регіональ"
ного ринку.

Економічні і політичні фактори, що впливають на
функціонування регіонального ринку продовольчої
продукції, визначають етапи реалізації даної моделі:

— організація регулярної роботи із задоволення
потреб в регіоні;

— організація міжрегіональної роботи;
— організація роботи на міжнародному ринку.

ВИСНОВКИ
Результатом використання даної моделі є реалі"

зація місії, що полягає в задоволенні зростаючої по"
треби в харчових продуктах тільки за рахунок внут"
рішнього виробництва (виробництво регіону, а та"
кож сусідніх регіонів при повному заміщенні імпор"
ту), за умови того, що ціна і якість продукції внутр"
ішнього виробництва не поступається імпортованій,
а також регулярне збільшення частки експорту про"
дукції АПК у країни, що є основними споживачами
продовольства.
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