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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У питанні розвитку національної економіки аграрний

ринок займає одне із ключових місць, зважаючи на свої
розміри та вклад у розвиток країни в цілому. Сіль�
ськогосподарська продукція і продукти харчування вис�
тупають предметом торговельно�економічних відносин.
Сільське господарство та харчова промисловість є тісно
пов'язаними галузями, адже сільськогосподарська галузь
постачає основні сировинні компоненти харчовій промис�
ловості, а сільськогосподарська продукція може збільши�
ти додану вартість завдяки харчовій промисловості.

Швидкозмінність процесів у сучасних економічних
умовах вимагає поглиблення науково�практичних до�
сліджень взаємозалежностей та впливів ринкових транс�
формацій на АПК у цілому, з належною на те увагою до
загальноприйнятих світових практик та механізмів сти�
мулювання конкурентоспроможності національних еко�
номік.
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У статті розглянуто еволюцію підходів до визначення сутності ринку з точки зору економічної думки,

вивчено підходи в наукових колах стосовно розуміння поняття "ринок агропродовольчої продукції". На@

ведено аргументи щодо доцільності розгляду як продукції аграрного сектору, так і продукції сектора хар@

чової промисловості, в якості складових єдиного ринку агропродовольчої продукції.

Запропоновано механізми щодо стимулювання зростання сектору АПК через такий набір інструментів:

розвиток зовнішніх ринків, заохочення інвестицій в розвиток бізнесу, підвищення конкурентоспромож@

ності галузі.

The article reviews the evolution of approaches to defining the essence of the market in terms of economic

ideas; the existing approaches of understanding the concept of "agri@food market" in the scientific community

were explored. The arguments in relation to the reasonability of considering as agrarian sector's products and

products of sector of the food industry as the components of a single market for agri@food products have been

provided.

The mechanisms of enhancement's stimulation of agro@industrial complex have been proposed through the

following set of tools: the development of foreign markets, encouraging investments in business development,

improving the competitiveness of the sector.
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Подальший розвиток ринку агропродовольчої про�
дукції безпосередньо впливатиме на добробут кожного
громадянина та продовольчу безпеку країни, тому це дос�
лідження перебуває на часі та має важливе значення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення аналізу наявних у науко�

вому середовищі підходів до розуміння економічної сут�
ності ринку агропродовольчої продукції, дослідження
взаємозв'язку між сільськогосподарським та харчовим
секторами АПК та напрацювання шляхів подальшого зро�
стання сектору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні основи розвитку ринку знайшли своє

відображення в працях всесвітньо відомих вчених�еко�
номістів таких, як: О. Курно, А. Сміт, Д. Рікардо, А. Мар�
шалл, С.Л. Брю і К.Р. Макконел, П. Хейне та ін.
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Питанням дослідження економічної природи і сут�
ності, а також подальших напрямів розвитку ринку про�
дукції аграрного сектору економіки займають вагоме
місце у працях вітчизняних вчених�економістів аграрно�
го спрямування. Суттєвий внесок у висвітлення питань
формування та функціонування ринку агропродовольчої
продукції зробили такі вітчизняні вчені, як В. Андрійчук,
О. Боднар, П. Гайдуцький, Б. Губський, М. Дем'яненко,
Т. Дудар, С. Кваша, П. Саблук, О. Шпичак та ін.

У науковій літературі можна знайти синоніми кате�
горії "аграрний ринок" такі, як сільськогосподарський,
продовольчий, агропромисловий, агропродовольчий.
Вчені намагаються вдосконалити визначення ринку аг�
рарної продукції, за допомогою використання різних оз�
нак, завдань, умов та засад функціонування у суспільному
виробництві, що посилює актуальність обраної теми.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним із найважливіших елементів товарного вироб�

ництва є ринок, що охоплює систему відносин між про�
давцем та покупцем у процесі купівлі�продажу товарів,
робіт, послуг. Ринок виступає як взаємодія економічних
інтересів між виробниками, посередниками і споживача�
ми, в зв'язку з чим, з теоретичної точки зору, ринок не
можна вільно спостерігати у звичайному розумінні цього
слова.

Перші визначення ринку, наукового характеру, зуст�
річаємо у працях засновника математичного напряму в
політичній економії, французького економіста О. Курно.
З його точки зору, ринок позначає "будь�який район, на
якому взаємовідносини покупців і продавців вільні, тому
ціни на одні й ті самі товари мають тенденцію легко й
швидко вирівнюватися" [6]. Слід відмітити, що в працях
А. Сміта і Д. Рікардо, термін "ринок" переважно викори�
стовувався для характеристики ринкового попиту.

Англійський економіст, лідер неокласичного напря�
му в економічній науці А. Маршалл вказував на те що:
"Економісти мають на увазі під терміном "ринок" не яку�
небуть конкретну ринкову площу, на якій продаються і
купуються предмети, а в цілому всякий район, де стосун�
ки покупців і продавців один з одним настільки вільні, що
ціни на одні й ті ж самі товари мають тенденцію легко і
швидко вирівнюватися" [4, c. 37].

С.Л. Брю і К.Р. Макконел у своїй праці "Економікс"
пропонують наступне розуміння ринку: "Ринок — це про�
сто механізм або пристосування, що здійснює контакт між
покупцями, або пред'явниками попиту, і продавцями, або
постачальниками товарів і послуг. Ресторани "Макдо�
нальд", автозаправні станції, бакалійно�гастрономічні су�
пермаркети, аукціони витворів мистецтва "Сотбі" — все
це лише дещо з незліченної безлічі прикладів" [18, c. 53].
Хоча така характеристика ринку надмірно спрощує по�
няття ринку.

На відміну від Макконела и Брю, американський еко�
номіст П. Хейне у своїй праці "Економічний образ мис�
лення", дає таке розуміння терміну:

"Ринок — це не місце, хоча він іноді і може бути жор�
стко пов'язаний з певною територією. Ринок не є щось
таке, що можна спостерігати в звичайному сенсі цього
слова. Зрештою, ринок — це просто набір взаємозв'язків,
або те, що ми назвали "процесом конкурентних торгів"
[24, с. 204].

В.Д. Базилевич пропонує розглядати ринок як систему
економічних відносин, пов'язаних з обміном товарів та по�
слуг на основі широкого використання різноманітних
форм власності, товарно�грошових відносин і фінансо�
во�кредитних механізмів [7, c. 184].

За сучасних умов, на думку С.В. Мочерного, під рин�
ком слід розуміти: "…сукупність економічних відносин
між домашніми господарствами, різними типами під�
приємств, фірм та компаній (насамперед, великими ком�
паніями) і державою (у тому числі наднаціональними
органами) з приводу купівлі товарів і послуг у сфері об�
міну та механізм забезпечення цього процесу відповідно
до законів товарного виробництва і грошового обігу" [19,
c. 152].

З огляду на полісемантичність розглянутої економі�
чної категорії, можна відмітити, що ринок може розгля�
датися як в широкому, так і у вузькому розумінні. У вузь�
кому розумінні ринок розглядається як торгівля товара�

ми і послугами. В широкому розумінні ринок — це не про�
сто торгівля, а система господарських відносин між суб�
'єктами економічної системи, що виникають в процесі ви�
робництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних
благ і послуг.

Найбільш повно, сутність ринку, визначається його
функціями, основними з яких (див. рис. 1) є:

— перетворення продуктів праці на товар та послуги
з подальшим визначенням їх вартості реалізації;

— забезпечення безперервного зв'язку між виробниц�
твом і споживанням;

— заохочення виробників товарів і послуг до оптимі�
зації індивідуальних витрат у відношенні до суспільно не�
обхідних, з одночасним покращенням якісних властиво�
стей товарів і послуг;

— приведення у відповідність платоспроможного по�
питу і пропозиції, що позитивно позначається на відсут�
ності дефіциту та інших негативних явищ;

— підтримує контроль споживачів над виробниками,
що в свою чергу призводить до вирівнювання цін;

— сприяє активній конкуренції між виробниками то�
варів і послуг як на національному рівні, так і на рівні
світового господарства;

— унеможливлює існування витратного характеру
економіки через механізм конкуренції, шляхом очищен�
ня економічних систем від малоефективних гравців;

— забезпечує, на сталій основі, необхідною інформа�
цією для можливості оперативного коригування госпо�
дарської діяльності [5].

Тобто сучасний ринок представляє собою органі�
зовану, сплановану та збалансовану систему, яка забез�
печує суб'єктам господарювання свободу при виборі
виду і об'єму продукції, при цьому споживачі користу�
ються власним вибором при купівлі товарів. Взаємо�
зв'язок формування попиту та пропозиції забезпечуєть�
ся ринковим механізмом. Отже, під ринком слід розу�
міти сукупність соціально�економічних взаємозв'язків,
що мають місце у сфері обміну товарів або послуг між
суб'єктами господарювання з цілковитим визнанням їх
суспільної цінності. При цьому основні елементи рин�
кового механізму, а це попит, пропозиція, конкуренція
та ціна, знаходяться в постійній взаємодії, спираючись
на причинно�наслідкові та функціональні зв'язки, що
складаються під дією безлічі факторів таких, як: соці�
альні, економічні, технічні, екологічні, організаційні,
політичні та інші. Залежно від масштабів ринки поділя�
ються на: місцевий, національний (внутрішній) та світо�
вий.

Ринкові відношення в розвинутих країнах проника�
ють у всі сфери господарської діяльності — від зароджен�
ня ідеї, через всі технологічні стадії виробництва і реалі�
зації продукції й послуг. При чому ринкова економіка пе�
редбачає необхідність збалансованості її макро� і мікро�
економічних процесів, адже лише у своїй єдності вони зу�
мовлюють органічну цілісність економічної системи.

Предметом купівлі�продажу на ринку агропродоволь�
чої продукції виступають сільськогосподарська продук�
ція і продовольство. Ця група товарів формує агропро�
довольчі ринки та належить до Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі УКТ ЗЕД)
по розділу І — "Живі тварини та продукти тваринного
походження" (групи товарів за кодами УКТ ЗЕД 01�05),
по розділу ІІ — "Продукти рослинного походження" (гру�
пи товарів за кодами УКТ ЗЕД 06—14), по розділу ІІІ —
"Жири та олії тваринного або рослинного походження;
продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тва�
ринного або рослинного походження" (група за кодом
УКТ ЗЕД 15). Продукція харчової промисловості, в дану
групу входять товари, що належать до розділу ІV — "Го�
тові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої
і оцет; тютюн та його замінники" (групи товарів за кода�
ми УКТ ЗЕД 16—24). При цьому, слід розуміти, що назви
розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності
користування УКТ ЗЕД, тому для юридичних цілей кла�
сифікація товарів у УКТ ЗЕД здійснюється виходячи з
назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів
чи груп [10].

З огляду на існуючу чітку класифікацію товарів, слід
відзначити, що наукові дослідження вчених, пов'язані з
проблемами формування ринків певних аграрних товарів,
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методично та обов'язково мають опиратись на УКТ ЗЕД,
оскільки статистично лише за таких умов є можливість
знайти адекватні вартісні та абсолютні порівняння в тен�
денціях розвитку міжнародних ринків [16].

Одне з особливих місць в структурі економіки Украї�
ни займає аграрний ринок, що в свою чергу є одним із
показників ефективності функціонування агропромисло�
вого комплексу в цілому. З метою повноти розуміння дос�
ліджуваних категорій, представляється необхідним ввес�
ти значення агропромислового комплексу (АПК). Так, у
відповідності до С.В. Мочерного, АПК представляє собою:
"сукупність галузей народного господарства, зайнятих
виробництвом, переробкою, зберіганням і доставкою до
споживача сільськогосподарської продукції" [20, c.14].

Вітчизняні науковці особливу увагу звертають на
сутність характеристики аграрного ринку, зокрема рин�
ку сільськогосподарської продукції і продовольства.

У відповідності до Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України", під понят�
тям "аграрний ринок" слід розуміти: "сукупність право�
відносин, пов'язаних з укладенням та виконанням ци�
вільно�правових договорів щодо сільськогосподарської
продукції" [11].

С.В. Мочерний ототожнює аграрний ринок з ринком
сільськогосподарської продукції. Такий підхід грунтуєть�
ся на з'ясуванні основних функцій, розумінні ролі і зав�
дань ринку. Разом з цим, економічна сутність ринку
сільськогосподарської продукції розглядається вченим як
певна сукупність економічних відносин між різними суб�
'єктами з приводу купівлі�продажу товарів і послуг [6].

Так, у відповідності до методичного підходу Ю.С. Кова�
ленка знаходимо, що: "аграрний ринок — це система ус�
танов, методів та ресурсів здійснення обмінних процесів,
головним завданням якої є координація та управління аг�
ропромисловим виробництвом країни з метою задоволен�
ня споживчих потреб її громадян" [17, c. 21].

Так, наприклад, за визначенням П.О. Сухого, аграр�
ний ринок розглядається, як: "система товарно�грошових
відносин в аграрній сфері, де на основі співдії попиту і
пропозиції та відповідно до умов конкуренції в межах еко�
номічної свободи, гарантованої державою, встановлю�
ються ціни на товари та послуги і відбуваються акти їх
купівлі та продажу" [23, c. 144].

Тобто в забезпеченні продовольчої без�
пеки країни аграрний ринок відіграє ключо�
ве значення.

Крім цього, на думку І.Й. Кавецького, "аг�
ропродовольчий ринок — це суспільно тери�
торіальна система, що формується в умовах
значного зосередження виробництва
сільськогосподарської та продовольчої про�
дукції в результаті територіальної диферен�
ціації її споживання на основі географічно�
го поділу та інтеграції праці" [15, c. 27].

Т.Г. Дудар, пропонує характеризувати
категорію "ринок агропродовольчої про�
дукції", як "ефективний механізм задоволен�
ня потреб товаровиробників і запитів спожи�
вачів, найважливішою властивістю якого є те,
що він виступає чутливим регулятором і ко�
ординатором системи комерційних зусиль
суб'єктів ринку, спрямованих на виробницт�
во і реалізацію конкурентоспроможних агро�
продовольчих товарів для забезпечення про�
довольчої безпеки і формування експортно�
го потенціалу держави" [5, с. 22].

Зокрема О.В. Жемойда, висловлює дум�
ку щодо схожості загального механізму по�
будови ринку продовольчої продукції та рин�
ку аграрної продукції, що в свою чергу є скла�
довими ринку агропродовольчої продукції
[9].

Тому при дослідженні категорії "ринок
агропродовольчої продукції", виникає не�
обхідність ввести поняття "продовольчого
ринку". Так, на думку Ю.Д. Білика, "…ринок
продовольства в економічному відношенні
визначає сферу взаємодії суб'єктів ринку по
забезпеченню виробництва і вільного руху
сільськогосподарської продукції, продуктів

її переробки, тобто продовольчих товарів, технологій,
засобів виробництва і послуг для агропромислового ком�
плексу, аграрної науково�технічної продукції [3, c. 178].

Ще одне визначення продовольчого ринку приводить
Г.В. Балабанов: "продовольчий ринок — це система відно�
син і зв'язків між попитом і пропозицією, що здійснюєть�
ся за допомогою цінового механізму, вільного пересуван�
ня продовольчих товарів від виробника до споживача по
каналах біржової, оптової та роздрібної торгівлі" [2, c.
5].

Слід зауважити, що у відповідності до ст. 1 Закону
України "Про основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів": "агропродовольчий ринок
— суб'єкт господарювання, що створює належні умови
для реалізації (оптової реалізації) сільськогосподарської
продукції, в тому числі харчових продуктів, на спеціаль�
но оснащених та відведених місцях відповідно до закону"
[13].

Тобто, здійснюючи зіставлення наведених визначень,
помічаємо, що на відміну від агропродовольчого ринку,
ринок агропродовольчої продукції є складною економіч�
ною системою, що регулюється сукупністю економічних
відносин між суб'єктами ринку через систему ринкового
ціноутворення та конкуренцію з метою забезпечення інте�
ресів учасників.

При цьому однією із найважливіших характеристик
ринку агропродовольчої продукції є його соціальна на�
правленість та значення, а головними факторними умо�
вами, що визначають стан та динаміку елементів ринко�
вого механізму — біологічні потреби в продуктах харчу�
вання, платоспроможність населення та пропозиція, що
створюється виробниками. З огляду на це, можливим вба�
чається, графічно відобразити складові ринку агропро�
довольчої продукції (див. рис. 2).

Ринок агропродовольчої продукціє зумовлений наяв�
ністю товарного виробництва. Основними суб'єктами рин�
ку виступають його виробники та споживачі. Процес ви�
робництва у сільському господарстві в зв'язку зі своєю
специфічністю спрямований на одержання продукції в
натуральному вигляді та організації постачання її безпо�
середньо споживачам. Процес одержання продукції, фун�
кціонально можна представити в такій послідовності:
формування ресурсної бази для здійснення виробничої

Рис. 1. Основні функції ринку

Джерело: складено на основі опрацювання матеріалів [1; 8; 19].
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діяльності; здійснення технологічного процесу виробниц�
тва; одержання продукції; організація ланцюгів постачан�
ня продукції до споживача.

Аграрний сектор є основним виробничим сектором і
включає в себе виробництво таких товарів, як: молоко,
зернові, фрукти та овочі, м'ясо, морепродукти та інші. При
цьому, як правило, здійснюється тільки мінімальна пере�
робка або модифікації цих продуктів.

Сектор харчової промисловості включає в себе більш
глибоку переробку та трансформацію продуктів харчу�
вання та напоїв. Він включає такі продукти, як м'ясні про�
дукти (наприклад ковбаса), хлібобулочні вироби, цукор
та кондитерські вироби, молочні продукти (наприклад
сир), перероблені фрукти та овочі, пиво, вино, безалко�
гольні напої та інші.

Ринок агропродовольчої продукції включає як про�
дукцію аграрного сектору, так і продукцію сектора хар�
чової промисловості. Тому представляється доцільним
розглядати продукцію двох секторів (аграрного та хар�
чової промисловості) разом, як єдиний агропродоволь�
чий сектор. Вони є критичними складовими ланцюга по�
стачання, який виробляє продукти харчування, що спо�
живаються українськими та міжнародними ринками.

Так, у проекті Національної доктрини реформуван�
ня та розвитку агропродовольчого комплексу України,
зазначається: "агропродовольчий комплекс — сектор еко�
номіки, який об'єднує галузі й види економічної діяль�
ності, включені в технологічний ланцюг виробництва і
просування на ринок сільськогосподарської продукції та
продуктів харчування" [21 , с. 3—6].

Таким чином, запропоноване поєднання сільськогос�
подарської та продовольчої продукції в єдину систему
знаходить своє відображення в проектах документів за�
гальнодержавного значення.

Підсилюючи наведені аргументи щодо коректності виз�
начення ринку агропродовольчої продукції, можна зверну�
тися до тлумачення поняття ринку товару: "товарний ринок
— це сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який
протягом певного часу і в межах певної території є попит і
пропозиція", що наводиться в Законі України "Про захист
економічної конкуренції" [12]. При цьому Податковий ко�
декс України, у відповідності до статті 14.1.219 дає тлумачен�
ня поняттю ринкова ціна: "ціна, за якою товари (роботи, по�
слуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець
бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець
бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є
взаємно незалежними юридично та фактично, володіють до�
статньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а
також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсут�
ності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних еко�
номічних (комерційних) умовах" [22].

У свою чергу, продовольча безпека — "це захищеність
життєвих інтересів людини, яка виражається у гаранту�
ванні державою безкоштовного економічного доступу лю�
дини до продуктів харчування з метою підтримання її зви�
чайної життєвої діяльності". При цьому до організова�
ного аграрного ринку відносять — "сукупність право�
відносин, пов'язаних з укладенням та виконанням цивіль�
но�правових договорів, предметом яких є сільськогоспо�
дарська продукція" [11].

Попит на продукти харчування і надалі буде різко зро�
стати. Це зростання буде підкріплене світовими тенден�
ціями збільшення кількості населення, зростанням до�
ходів і посилення урбанізації.

Зростання світового попиту в основному буде зумов�
лене Азією. Регіон буде генерувати приблизно 70 відсотків
зростання попиту до 2050 та 60 відсотків від загального
обсягу попиту.

В основному споживачі все частіше вимагають вищої
якості, більш екологічні продукти, покращену безпеку
харчових продуктів та більшу зручність та функціо�
нальність, при цьому кожний світовий ринок є унікаль�
ним по своєму з певним набором характеристик.

Використання вказаної можливості щодо збільшен�
ня присутності вітчизняних агропродовольчих товарів на
нових ринках, залежить від глибокого розвитку розумін�
ня споживачів на кожному з цих ринків і узгодження та
розвиток нових ланцюгів постачання.

Вітчизняний агропромисловий сектор має значні
можливості, до яких можна віднести: багату землю та ре�
сурси, сприятливі кліматичні умови, географічна
близькість до ринків країн Європейського Союзу.

Проте виробництво продукції з більшим ступенем пе�
реробки все ще залишається одним із актуальних та бо�
лючих питань сьогодення, адже доцільно було б самим
отримувати прибутки з реалізації продукції з доданою
вартістю і поступово, наскільки це можливо, відходити
від практики експорту сировинних товарів.

Угода про Асоціацію що укладена між Україною та
країнами ЄС безумовно буде сприяти покращенню кон�
курентоспроможності українських агропродовольчих то�
варів та запровадженню міжнародно визнаних стандартів
та технологій виробництва товарів, в іншому разі, зовнішні
ринки будуть залишатися недоступними для вітчизняних
експортерів.

Разом з цим, сектор також стикається з серйозними
проблемами. Агропродовольчий сектор є фрагментова�
ний, тому потрібна подальша консолідація у секторі з на�
лагодженням співробітницьких відносин у рамках лан�
цюгів постачання.

Впровадження європейських стандартів виробницт�
ва та контролю якості у харчовій промисловості дозво�
лить з часом компенсувати понесені витрати на модерні�
зацію виробництва, та в свою чергу з належною продук�
тивністю, впевнено зайняти значну нішу на одному із най�
більших ринків в світі. Безсумнівно, що сектор також по�
требує інвестицій, щоб мати можливість стимулювати
інновації та інвестувати в підвищення продуктивності ви�
робництв та технології. Агропродовольчий сектор має
зосередити увагу на генеруванні доданої вартості по всьо�
му ланцюгу постачання.

Наразі, домінантними залишаються експорт сировин�
них товарів та товарів з малим ступенем переробки. Бе�
зумовно, в найближчій перспективі ці товари і надалі бу�
дуть відігравати важливу роль в експортному потенціалі
країни, проте українському виробнику поступово слід
запроваджувати зміни щодо переходу від акценту на си�
ровинних ринках до ринків з левовою часткою інновацій,
що будуть задовольняти потреби споживачів, забезпечу�
вати стабільну диференціацію і мати нішу в продуктах
преміум сегмента. Спроможність сектора досягнути по�
ставлених завдань значною мірою залежить від його здат�
ності створювати додану вартість на кожному етапі ви�
робництва.

Державні урядові програми мають бути направленні
на підтримку спроможності сектору створювати товари
з доданою вартістю, в тому числі шляхом стимулювання
інновацій, створення належної інфраструктури та полег�

Рис. 2. Визначення складових ринку агропродовольчої продукції

Джерело: складено автором на основі опрацьованого матеріалу.
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шення ринкових структур. Це вимагатиме створення діло�
вого середовища та нормативних документів, які будуть
заохочувати, суб'єктів господарювання, направляти кап�
італьні інвестиції на збільшення продуктивності та масш�
табів виробництва. Таким чином, наданням належної
підтримки структурі внутрішнього ринку, держава дає
можливість сектору бути конкурентоспроможним на
міжнародному рівні.

Уряд також може підтримати конкурентоспро�
можність галузі за рахунок зниження витрат на логі�
стику через інвестування в інфраструктуру, а також
шляхом забезпечення найкращими практиками регу�
ляторних режимів. В останні роки на міжнародному
рівні спостерігається сильна тенденція до інтеграції та
координація ланцюгів постачання. Зумовлено це не�
обхідністю узгодження ланцюгів постачання з потре�
бами споживачів та необхідністю гарантувати якість,
безпеку та надійність кінцевої продукції. Державна
політика, на жаль, не завжди спроможна вчасно реа�
гувати на потреби швидко змінних умов ринкового
середовища.

Набір інструментів, що направлені на стимулювання
зростання сектору АПК

Розвиток зовнішніх ринків.
Систематичне сприйняття глобальної спрямованості

як урядом країни, так і бізнесом знаходиться саме на часі.
Уряд повинен продовжувати вибудовувати тісні взаємоз�
в'язки з європейськими партнерами, що були досягнуті
під час підписання Угоди про ПВЗВТ. Потрібно налагод�
жувати співпрацю з бізнесом, щоб реалізувати переваги
підписаної Угоди, в тому числі, здійснювати відповідні
кроки на шляху до вирішення питань нетарифного регу�
лювання (збільшення безмитних квот на ряд товарів, що
користуються попитом), що в деякій мірі продовжують
гальмувати доступ українських товарів на європейський
ринок. Адже вітчизняним товаровиробникам, необхідно
відразу вирішувати декілька задач, по�перше, це забезпе�
чити хоча б мінімальну маржинальність для можливості
існування компанії, по�друге, привести якість та техно�
логії виробництва товарів до стандартів ЄС для можли�
вості бути конкурентоспроможними на зовнішніх розви�
нутих ринках.

Підприємствам необхідно продовжувати концентру�
ватися на вибудовуванні відносин з закордонними парт�
нерами та мати доступ до глобальних ринків.

Заохочення інвестицій в розвиток бізнесу.
Значні інвестиції потрібні українському агропродо�

вольчому сектору з метою забезпечення існування
новітніх технологій, продуктивності, кваліфікованих
людських ресурсів та фінансового капіталу, які вкрай не�
обхідні для забезпечення інновацій, конкуренції та зрос�
тання на сталій основі.

За підрахунками науковців Інституту аграрної еко�
номіки, у 2017 році в сектор доцільно інвестувати більше
75 млрд грн.

Україна має залучати інвестиції у сектор як всередині
країни, так і на міжнародному рівні. Звичайно, іноземні
інвестиції завжди відігравали важливу роль у ук�
раїнській економіці, в тому числі і в аграрному секторі, і
безумовно, таке бачення закладене і на майбутнє. Уряд
має переглянути наявні перешкоди для іноземних інвес�
торів, що інвестують в агропродовольчий сектор і актив�
но впроваджувати кампанію з заохочування та покращен�
ня інвестиційного клімату.

Адже продуктивність сільського господарства неста�
більна. Заохочення більшого залучення фінансових
інструментів може пом'якшити це і забезпечити надход�
ження міжнародного капіталу в розвиток сектору.

Підвищення конкурентоспроможності галузі.
Міжнародна конкуренція є значною, якісні та цінові

характеристики товарів є одними із вагомих факторів.
Підвищення конкурентоспроможності агропромис�

лового комплексу слід зосередити на виключенні урядо�
вих та бізнесових непотрібних (не критичних) видатках.
Щоб підтримати це, уряд повинен сприяти розвитку рин�
кових структур, що дозволяють створювати ефективні
масштаби виробництва, розвивати пріоритетні інфраст�
руктури, сприяти гнучкості працевлаштування, максимі�
зувати інноваційні результати шляхом заохочування до
співпраці та оновленням досліджень зі встановленням

пріоритетів розвитку, залучати бізнес середовище для
обговорення, упорядкування та гармонізації законодав�
ства.

Впровадження економічних реформ також має вирі�
шальне значення для майбутньої конкурентоспромож�
ності агропродовольчого сектора.

Без запровадження чіткого плану дій український аг�
ропродовольчий сектор ризикує втратити поточні та май�
бутні ділові можливості. Необхідно пам'ятати, що міжна�
родні конкуренти вживають рішучих заходів, щоб зали�
шатися конкурентоспроможними гравцями на ринках.

ВИСНОВКИ
Таким чином, було досліджено, що ринок аграрної

продукції разом із ринком продовольчої продукції є скла�
довими єдиного ринку агропродовольчої продукції, що в
свою чергу вирішує одне із найголовніших завдань дер�
жави — забезпечення продовольчої безпеки.

Встановлено, що ринок агропродовольчої продукції
представляє собою складну економічну систему, що
врівноважується у відповідності до тенденцій ринку за
рахунок попиту та пропозиції у відповідності до системи
ринкового ціноутворення та інтересів виробників та інших
суб'єктів ринку за рахунок конкуренції.

Проаналізовано різницю між агропродовольчим рин�
ком і ринком агропродовольчої продукції у відповідності
до законодавчих нормативів та поглядів наукової спільно�
ти. Так, перший слід ототожнювати з суб'єктом господа�
рювання, що створює належні умови для реалізації
сільськогосподарської продукції, а другий — зі складною
економічною системою.

При цьому аграрний сектор є основним виробничим
сектором та джерелом сировини для сектора харчової
промисловості, який в свою чергу включає в себе більш
глибоку переробку та трансформацію продуктів.

У промисловій структурі, де харчова промисловість
значною мірою залежить від імпорту сільськогосподарсь�
кої продукції, а не від вітчизняної сільськогосподарської
продукції, розвиток харчової промисловості безпосеред�
ньо не призводить до розвитку сільського господарства.
Для трансформації доданої вартості, створеної харчовою
промисловістю по відношенню до продукції аграрного
сектора, харчова промисловість повинна бути систематич�
но пов'язана з аграрним сектором. Вертикальна інтегра�
ція, яка послідовно зв'язує сільськогосподарське вироб�
ництво з розподілом та харчовою промисловістю, є сис�
темою, яка дозволяє ефективно передавати додану
вартість, що створюється в харчовій промисловості, у ви�
робничий сектор сільського господарства. Виходячи з
цього, розглянуто шляхи ефективного зв'язку сільського
господарства з харчовою промисловістю та запропоно�
вано підходи щодо подальшого забезпечення ефективно�
го зростання галузі.
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