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ВСТУП
Аграрний сектор посідає важливе місце в еко�

номіці України, тут виробляється 11—15 % вало�
вої продукції, 12—16 % доданої вартості, однак
на галузі сектора припадає лише 3,7—5,0 % усіх
інвестицій в економіку країни. Сільське господар�
ство України разом з іншими складниками АПК
забезпечує близько 30 % валового внутрішнього
продукту, зайнятість майже третини працюючо�
го населення, виробництво 95 % товарів масово�
го вжитку, утримання сільської поселенської ме�
режі з 15 млн жителів.

Вітчизняний аграрний сектор характеризуєть�
ся зосередженням основного виробництва сільсько�
господарської продукції в особистих селянських
господарствах. За підсумками минулого року, ними
було вироблено 80% молока, 98% — картоплі, 86%
— овочів, 85% — плодів і ягід. Переважна більшість
селянських господарств виробляє надлишкову про�
дукцію з метою подальшого продажу.
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МАРКЕТИНГОВІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ
ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Стверджується, що прагнення України до інтеграції у світове господарство передбачає рефор�
мування всіх сфер народного господарства країни. Занепад сільського господарства не тільки стри�
мує розвиток інших секторів аграрно�продовольчої системи України, а й залишається однією зі сфер
найбільшого розміщення і вкладення обмежених господарських ресурсів.

Наголошується, що від розвитку агропромислового виробництва залежить продовольча безпека
держави, а рівень і якість забезпечення населення продуктами харчування безпосередньо впливають
на соціальне становище у суспільстві та здоров'я нації загалом. У моніторингу узагальнено основні
проблеми та запропоновано напрями усунення перешкод розвитку ринку сільськогосподарської про�
дукції.

It becomes firmly established that aspiring of Ukraine to integration in a world economy foresees
reformation of all spheres of national economy of country. The decline of agriculture not only restrains
development of other sectors of the agrarian�food system of Ukraine but also remains one of spheres of the
most placing and investment of the limited economic resources.

Іt is Marked that food safety of the state depends on development of agroindustrial production, and a
level and quality of providing of population foodstuffs directly influence on social position in society and
health of nation on the whole. In monitoring basic problems are generalized and directions of removal of
obstacles to market of agricultural produce development are offered.
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Сільські трудівники мають небагато варіантів
продажу продукції. Одним із них є реалізація про�
дукції самотужки на продовольчих ринках рай�
онних центрів або інших прилеглих міст. Але це
пов'язано із додатковими витратами коштів та
часу, які не завжди компенсуються отриманим від
продажу результатом. Іншим варіантом є продаж
продукції посередникам. Такі структури за зни�
женими цінами придбавають вирощений урожай
або пропонують в обмін на інші продукти харчу�
вання чи товари повсякденного вжитку. При цьо�
му існуюче співвідношення цін обміну далеко не
на користь селян. Отже, вибір можливих варіантів
збуту для власників товарної продукції невели�
кий. Проте і такі можливості все одно є кращими
порівняно з тим, що за відсутності належних умов
для тривалого зберігання ця продукція взагалі
може зіпсуватися. Розв'язання таких проблем зде�
більшого полягає в розбудові та функціонуванні
сучасної інфраструктури аграрного ринку, зок�
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рема обслуговуючих кооперативів та оптових
ринків.

З метою реалізації положень Закону України
"Про оптові ринки сільськогосподарської про�
дукції" був підготований проект постанови Кабі�
нету Міністрів України "Про затвердження по�
рядку надання юридичній особі статусу оптового
ринку сільськогосподарської продукції", розроб�
лені проекти наказу Мінагрополітики: "Про зат�
вердження Порядку та складу Комісії з визначен�
ня місць розміщення інфраструктури оптових
ринків сільськогосподарської продукції", "Про
затвердження Типових правил роботи оптового
ринку сільськогосподарської продукції", "Про
затвердження Порядку надання Асоціації опто�
вих ринків сільськогосподарської продукції ста�
тусу саморегулівної організації" та інші. Для фор�
мування мережі оптових ринків сільськогоспо�
дарської продукції Міністерством аграрної пол�
ітики проведено низку заходів. Зокрема, розроб�
лено методичні рекомендації щодо створення оп�
тових ринків сільськогосподарської продукції
різних організаційних форм та щодо розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої (заготі�
вельно�збутової) кооперації на базі оптових
ринків сільськогосподарської продукції. Такі ма�
теріали сприятимуть створенню мережі заготівлі,
логістики та реалізації сільськогосподарської
продукції повсякденного споживання: овочів,
фруктів, молока та м'яса — за європейськими
стандартами. Разом з тим, для прискорення роз�
будови оптових ринків сільськогосподарської
продукції розроблено типові установчі докумен�
ти (статути) оптових ринків різних організацій�
но�правових форм, типові договори учасників та�
ких ринків. Тобто сформовано необхідну мето�
дичну базу для створення та функціонування оп�
тових ринків сільськогосподарської продукції.

Вирішення проблеми стійкого забезпечення
споживчого попиту населення України характе�
ризується підвищеним рівнем складності, тому що
вона охоплює агропромислове виробництво, його
ефективність, державну політику в цій сфері, де�
мографічні умови, соціально�економічні умови
формування ринків агропродовольчої продукції,
динаміку грошових доходів та витрат населення,
тенденції експортно�імпортної діяльності тощо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукових досліджень, висвітлених у

цій статті, є аналіз складових формування продо�
вольчого ринку України та моніторинг спожив�
чого попиту населення на продукцію аграрного
виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
В умовах кризового стану економіки України

продовжується скорочення виробництва прак�

тично всіх основних видів продуктів харчування.
Тому слід визначити ту критичну межу, за якою
дестабілізується продовольча безпека держави,
тобто споживання знижується нижче встановле�
ного рівня, що впливає на здоров'є населення. На
наш погляд, таким визначником можуть стати
розроблені Українським НДІ гігієни харчування
норми фізіологічного прожиткового мінімуму, які
входять до складу мінімального прожиткового
кошика. З розрахунку на душу населення за рік
вони становлять: м'ясо і м'ясопродукти в перера�
хунку на м'ясо — 45,4 кг, риба і рибопродукти —
14,1, молоко й молочні продукти в перерахунку
на молоко — 353,3 кг, яйця — 246,2 шт., олія —
7,1 кг, цукор — 26,8, хлібопродукти ( хліб і мака�
ронні вироби перерахунку на борошно, борошно,
крупа та бобові) — 93,8, картопля — 90,1, овочі й
баштанні — 106,8, плоди і ягоди — 61,3 кг.

За даними Всесвітньої організації охорони
здоров'я, межа енергетичної насиченості раціо�
ну харчування, нижче якої починається голоду�
вання з незворотними фізіологічними змінами,
дорівнює 1500 ккал за добу. Енергетична цінність
середньодобового науково обгрунтованого раці�
ону становить 2928 ккал. З розрахунку на душу
населення за рік до його складу входять: м'ясо і
м'ясопродукти в перерахунку на м'ясо — 80 кг,
риба і рибопродукти — 20, молоко і молочні про�
дукти в перерахунку на молоко — 380 кг, яйця —
290 шт., олія — 13 кг, цукор і кондитерські виро�
би — 38, хлібопродукти ( хліб і макаронні вироби
у перерахунку на борошно, борошно, крупа та
бобові) — 101, картопля — 124, овочі і баштанні
— 161, плоди і ягоди — 90кг (За матеріалами
УкрНДІ гігієни харчування).

Вирішення проблеми стійкого забезпечення
споживчого попиту населення України характе�
ризується підвищеним рівнем складності, тому що
вона охоплює агропромислове виробництво, його
ефективність, державну політику в цій сфері, де�
мографічні умови, соціально�економічні умови
формування ринків агропродовольчої продукції,
динаміку грошових доходів та витрат населення,
тенденції експортно�імпортної діяльності тощо
[1].

Ринковий попит формується як сумарний по�
пит усіх споживачів. Залежно від споживацьких
уподобань і доходів їхнє бажання та можливості
придбати товар за однакових цін будуть відрізня�
тися. Ринковий попит — це сума індивідуальних
попитів, що відповідають певному рівню цін. Іна�
кше кажучи, це кількість товару, яку всі спожи�
вачі готові придбати за тими чи іншими цінами.

Ринковий попит, з одного боку, залежить від
тих факторів, що впливають на індивідуальний
попит, а з іншого — від самої кількості носіїв цьо�
го попиту, тобто від кількості споживачів (рис. 1).
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На величину попиту, тобто на пересування
точки по незмінній кривій попиту, впливає винят�
ково ціна товару. Всі інші фактори, від яких зале�
жить кількість товару, яку споживачі готові прид�
бати, належать до нецінових. Їхня дія приводить
до пересування самої кривої попиту на графіку
вправо (збільшення попиту) чи вліво (зменшення
попиту) [2].

До нецінових факторів ринкового попиту на�
лежать:

— зміна споживацьких переваг під впливом
зміни потреб споживача, моди чи реклами;

— зміна цін на інші товари, зокрема товари�
субститути чи товари�комплементи;

— кількість споживачів, які виходять на ринок
цього товару;

— цінові очікування покупців;
— доходи споживачів.
У реальному житті жоден з перелічених фак�

торів не діє відокремлено, у чистому вигляді. Вони
переплітаються, утворюючи складну та супереч�
ливу систему, але розуміння механізму дії кож�
ного з них допомагає зрозуміти реалії економіч�
ного життя.

 Основні тенденції, що характеризують обся�
ги виробництва зернових культур, представлена
в табл. 1.

Ринок хліба та хлібобулочних виробів. За да�
ними Держкомстату, індекс споживчих цін на хліб
у січні�квітні 2010 року становив 105 % при індексі
споживчих цін на продукти харчування та безал�
когольні напої 107,6 %. За даними Держцінінс�
пекції, станом на 30 квітня 2010 року, порівняно з
початком року, роздрібні ціни на масові види хліба

у підприємствах торгівлі зросли
на: — хліб з борошна І сорту — на
3,5 % (з 3,44 до 3,56 грн. за 1 кг); —
хліб житньо�пшеничний — на 3,3
% (з 3,38 до 3,49 грн. за 1 кг);� хліб
з борошна вищого сорту (батон) —
на 3,1 % (з 4,19 до 4,32 грн. за 1 кг).
За цей період оптово�відпускні
ціни на ці види хліба зросли на 3,3
— 3,7 %.

Основний вплив на зростання
цін на хліб мало зростання цін на борошно, част�
ка якого у структурі витрат на виробництво хліба
становить в залежності від виду 40—45 %. Так, за
даними Держцінінспекції, ціни на борошно, яке
надходило на базові хлібопекарські підприємства,
у січні�квітні 2010 року в середньому по Україні
зросли: на борошно пшеничне вищого сорту — на
3,5 %; борошно пшеничне першого сорту — на
3,8 %; борошно пшеничне другого сорту — на 3,1
%; борошно житнє обдирне — на 2,0 %.

Оскільки необхідними складовими собівар�
тості виробництва хліба є також інші фактори, на
подорожчання хліба та хлібобулочних виробів
вплинуло деяке підвищення цін на допоміжну си�
ровину, збільшення транспортних витрат у зв'яз�
ку з підвищенням цін на паливно�мастильні мате�
ріали, зменшення збитковості виробництва хлібо�
булочної продукції, а також зростання заробіт�
ної плати відповідно до прийнятого урядом
рішення щодо підвищення її мінімального рівня.

Середньомісячна заробітна плата, нарахова�
на на одного штатного працівника в хлібопе�
карській галузі, за січень�березень 2010 року ста�
новила 1950 грн., що на 2 % нижче рівня серед�
ньої заробітної плати за видами економічної
діяльності всього по Україні (1993 грн.) та на 16 %
— нижче середньої заробітної плати по промис�
ловості (2312 грн.). Зазначене свідчить, що на сьо�
годні розмір заробітної плати працівників хлібо�
пекарської галузі залишається нижчим від серед�
нього по Україні та в промисловості.

Ринок соняшникової олії. За даними Держ�
комстату, індекс споживчих цін на олію у січні�
квітні 2010 року становив 105,3 % при індексі

споживчих цін на продукти
харчування та безалкогольні
напої 107,6 %. За даними Дер�
жцінінспекції, станом на 30
квітня 2010 року порівняно з
початком року, у підприєм�
ствах торгівлі спостерігалося
зростання середніх роздріб�
них цін на олію на 4,5 % (з
10,42 до 10,89 грн. за 1 літр).
При цьому у квітні ц.р. відзна�
чено зниження роздрібних

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

  
   

 

Рис. 1. Фактори ринкового попиту
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Таблиця 1. Обсяги виробництва основних зернових культур
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цін з 10,91 до 10,89 грн. за 1 літр. У структурі со�
бівартості олії соняшникової частка сировини (на�
сіння соняшнику) становить 85 %, у зв'язку з чим
ціни на олію соняшникову в основному визнача�
ють закупівельні ціни на насіння соняшнику. За
даними інформаційних агентств (АПК�Інформ),
закупівельні ціни на насіння соняшнику у квітні
2010 року коливалися в межах 2800—2950 грн./
тонну (проти 2900—3100 грн./тонну на кінець ми�
нулого року) і зменшилися у порівнянні з почат�
ком року на 4,2 %. Оптово�відпускні ціни
підприємств на олію соняшникову нерафіновану
у квітні 2010 року склалися в межах 6200—6300
грн./тонну (проти 6650—6750 грн./тонну на
кінець минулого року) і знизилися у порівнянні з
початком року на 6,7 %.

Довідково: З початку 2009/10 маркетингово�
го року (вересень 2009 — квітень 2010) зафіксо�
вано зростання: закупівельних цін на насіння со�
няшнику — на 25 % (з 2300 до 2875 грн. за 1 тон�
ну); оптово�відпускних цін підприємств на олію
соняшникову нерафіновану — зниження на 1 %
(з 6300 до 6250 грн. за 1 тонну); — роздрібних цін
— зростання на 8 % (з 10,07 до 10,89 грн. за 1 літр).

Ринок цукру. За даними Держкомстату, індекс
споживчих цін на цукор у квітні 2010 року стано�
вив 93,5 % при індексі споживчих цін на продукти
харчування та безалкогольні напої 99,4 %. За
підсумками січня�квітня 2010 року індекс спожив�
чих цін на цукор становив 121,4 % при індексі спо�
живчих цін на продукти харчування та безалко�
гольні напої 107,6 %. За даними Держцінінспекції
станом на 30 квітня 2010 року порівняно з почат�
ком року, зростання середніх роздрібних цін на
цукор становить 19,8 % (з 7,41 до 8,88 грн. за 1 кг).
Починаючи з останньої декади лютого ц.р., розд�
рібна ціна на цукор на підприємствах торгівлі в
середньому по Україні зменшилася з 10,18 до 8,88
грн. за 1 кг. Зниження роздрібних цін відзначено
у всіх регіонах України, воно склало в середньо�
му 13 %. Оптово�відпускні ціни виробників цук�
ру, за даними НАЦУ "Укрцукор", починаючи з лю�
того ц.р., знизилися з пікового значення 6,20—
8,50 до 5,90—6,80 грн. за 1 кілограм. Зниження
оптово�відпускних цін склало в середньому близь�
ко 14 %. За даними регіонів, станом на 30 квітня
2010 року цукрові буряки посіяно на площі 455,2
тис. гектарів і прогнозується отримати їх валовий
збір в обсязі 16,1 млн тонн, з якого буде виробле�
но понад 2 млн тонн цукру. Зазначеної кількості
цукру буде достатньо для повного забезпечення
потреб внутрішнього ринку, яка на 2010/2011 мар�
кетинговий рік складає 1892 тис. тонн.

Нинішній стан, у якому знаходиться сільське
господарство та інші галузі агропромислового
комплексу України, коли задоволення потреб на�
селення стало уже не галузевою, а соціально�еко�

номічною проблемою, вимагає обгрунтованого
визначення стратегічних напрямів здійснення аг�
рарної реформи і політики, призупинення спаду і
забезпечення нарощування обсягів виробництва,
відновлення внутрішнього і зовнішнього ринків
продовольства, проведення соціально�економіч�
них перетворень на селі [3].

До основних з них належить забезпечення
продовольчої безпеки країни, підвищення оплат�
ного попиту населення, забезпечення соціально�
економічного захисту вітчизняних товаровироб�
ників, формування внутрішнього ринку продо�
вольства та відтворення трудових ресурсів.

Фонд споживання продукції харчування виз�
начається з урахуванням прогнозованої чи�
сельності постійного населення України та спо�
живання на душу населення, рівень якого обгрун�
товується на основі динаміки фактичних показ�
ників за останні роки та можливих прогресивних
змін у структурі споживання продукції з метою
наближення до раціональних норм.

Як відомо, завершальною фазою суспільного
відтворення є споживання вироблених продуктів.
Споживання — це процес задоволення потреб.
Поняття "споживання" та "потреби" не ідентичні.
На величину частки задоволення потреб, з одно�
го боку, впливає рівень розвитку матеріального
виробництва, з іншого — грошові прибутки насе�
лення.

Маркетинг споживчого ринку продовольчих
товарів є важливою складовою частиною агромар�
кетингу, в той же час він являє собою самостійну
систему, куди входять закономірності прояву,
формування, розвитку і задоволення сукупних
індивідуальних потреб в продовольчих товарах в
процесах виробництва, обміну і споживання про�
дуктів харчування з метою задоволення потреб
окремих особистостей і суспільства в цілому.

Специфіка маркетингу як інструмента спо�
живчого ринку продовольчих товарів полягає у
наступних факторах:

— особливості продуктивних сил і виробни�
чих відносин в аграрному виробництві і спожив�
чого ринку продовольства;

— своєрідність комплексу індивідуальних по�
треб в продовольстві і зумовлені цими потребами
"соціальні моделі" споживача;

— специфіка продуктів харчування у по�
рівнянні з іншими ринковими товарами;

— роль маркетингу в забезпеченні продоволь�
чої безпеки окремих регіонів.

У зв'язку з цим необхідне формування нової
стратегії у виробництві і збуті продовольчої про�
дукції, на основі розширення міжрегіональних
зв'язків з одночасним вдосконаленням внутрішніх
національних ринків, підвищення якості агропро�
довольчої продукції і активізації зв'язків із спо�
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живачами в структурі нових ринкових організац�
ійних формувань. Формування ринкових органі�
заційних структур і формувань органічно поєдна�
не з переорієнтацією економічної стратегії гос�
подарської діяльності підприємств на організацію
ефективного збуту сільськогосподарської про�
дукції з одночасним нарощуванням обсягів реал�
ізації і одержання на цій основі стійкого прибут�
ку. Це потребує, в свою чергу, створення економ�
ічної концепції і економічних критеріїв інтеграції
підприємств переробної промисловості і вироб�
ників сільськогосподарської сировини.

Розподільча система як кінцева стадія вироб�
ництва і постачання продуктів харчування до спо�
живачів є індикатором попиту і пропозиції на рин�
ку. Надання всім учасникам оптового продоволь�
чого ринку рівних можливостей для пропозиції
своєї продукції і створення умов для конкуренції
дає можливість виявити ринкову вартість товару
і забезпечити розподіл доходів [4].

За роки економічної реформи в Україні виник�
ли кардинальні зміни в розподілі доходів і націо�
нального багатства країни між різними верства�
ми населення. Кризові явища в системі розподілу
доходів є відображення загального трансформа�
ційного кризисного стану в економіці. В структурі
грошових доходів на оплату праці припадає 48,3%,
пенсії та всі види допомоги, а також стипендії —
29,7%. В структурі витрати на купівлю товарів і
послуг припадає 70,1%.

Велика питома вага затрат на продовольство
в країнах Центральної і Південної Європи: Ру�
мунії — 58%, Болгарії — 54, Литві — 52, Латвії —
39, Польщі — 35, Чехії — 31, Естонії �30%. Тільки
в Угорщині і Словенії питома вага затрат на про�
довольство у всіх видах затрат наближається до
середньої по країнах ЄС — 15 (18) % і складає
відповідно 24 і 23%.

В результаті проведених економічних реформ
в Україні виникла поляризація доходів з різким
поділом населення на високодоходні і низькодо�
ходні групи, з великим скороченням середнього
прошарку населення.

Не дивлячись на значні зміни структури до�
ходів населення, реальна заробітна плата в Ук�
раїні залишається головним і практично єдиним
компонентом доходу сімей у основної частини
населення (у країнах з розвинутими ринковими
відносинами заробітна плата складає біля 40% від
особистих доходів).

Зниження доходів у більшої частини населен�
ня привело до різкого скорочення попиту, особ�
ливо на товари довгострокового користування,
якісні продукти і послуги, скорочення наукоємних
виробничих систем, що відображається на рівні
інвестиційних процесів у національній економіці.

За умов, що склалися, актуальним є дослі�

дження процесів і факторів, що формують спо�
живчий попит населення України, з метою задо�
волення основних життєвих потреб громадян в
продуктах харчування. З іншого боку, діюча на
сучасному етапі система формування споживчо�
го кошика, що є основою мінімального прожит�
кового мінімуму, потребує суттєвих змін, назріла
також необхідність у державній розробці і фак�
тичному застосуванні територіальних варіантів
споживчого кошика з врахуванням соціальних
факторів.

Основне завдання державного регулювання
розвитку агробізнесу полягає в реалізації соціаль�
но�економічної політики держави у сфері вироб�
ництва, розподілу і реалізації продовольства в
контексті забезпечення продовольчої безпеки
країни та збереження екологічної рівноваги на�
вколишнього середовища

Регулювання агробізнесу з боку суб'єктів рин�
кової інфраструктури має забезпечувати ринкові
умови розвитку аграрного підприємництва, зок�
рема формування ринків засобів виробництва та
широкого вибору фінансових інструментів для
їхнього придбання, фінансово�кредитну підтрим�
ку та інформаційно�консультаційне забезпечен�
ня суб'єктів агробізнесу, страхування ризиків
підприємницької діяльності. Саморозвиток і са�
морегулювання підприємницьких структур агро�
бізнесу спрямовані на забезпечення їхньої при�
буткової діяльності та самофінансування, через
реалізацію таких заходів, як проведення марке�
тингових досліджень продовольчих ринків, онов�
лення асортименту продукції; складання бізнес�
планів; налагодження вертикально�інтегрованих
зв'язків між суб'єктами продовольчого ринку;
оцінка ризиків підприємницької діяльності. Ме�
тою регулювання продовольчого ринку з боку
споживачів та громадських організацій є захист
прав споживачів і гарантування безпеки продуктів
харчування для їх здоров'я і життя. Особливості
формування організаційно�економічного механ�
ізму розвитку агробізнесу в Україні значною
мірою зумовлюються характером перехідного
періоду: інфляцією, дефіцитом державного бюд�
жету, відсутністю сприятливого ринкового сере�
довища; браком інвестиційного та кредитного за�
безпечення; спадом виробництва; негативною де�
мографічною ситуацією; низьким рівнем реальних
доходів і недостатньою соціальною захищеністю
населення [5].

Найзагальнішими критеріями забезпеченості
продовольчої безпеки регіону, на нашу думку,
можуть бути:

1) відповідність рівня і структури кінцевого
споживання продуктів харчування раціональним
фізіологічним нормам здорового харчування. Да�
ний критерій характеризує економічну і фізичну
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доступність продовольства населенню регіону;
2) наявність виробничого потенціалу сфер аг�

рарного виробництва, достатнього для виробниц�
тва основних (життєво важливих) продуктів хар�
чування в обсязі й асортименті, який дає змогу
виконати вимогу п. 1 при безпечному рівні регіо�
нального експорту�імпорту продовольства. Цей
критерій характеризує необмежену в часі
здатність аграрного виробництва регіону підтри�
мувати продовольчу забезпеченість і гарантува�
ти захист від зовнішніх загроз продовольчій без�
пеці. Наявність і стан природних ресурсів
сільськогосподарського призначення, що є необ�
хідною умовою сталого відтворення в аграрного
сектора, так само повинні бути відображені у
складі даного критерію [6];

3) відповідність обсягів і структури експорту�
імпорту продовольства безпечному для даного
регіону рівню, що визначається можливостями
економічно доцільного виробництва основних
(життєво важливих) продуктів харчування в регі�
оні. Даний критерій безпосередньо встановлює
безпечне співвідношення внутрішньорегіонально�
го виробництва і міжрегіональної торгівлі;

4) відповідність якості і безпеки продовольства
вимогам санітарно� гігієнічних екологічних і епі�
деміологічних стандартів здорового харчування.
Даний критерій характеризує вимогу дотриман�
ня якості продовольства для забезпечення продо�
вольчої безпеки.

ВИСНОВКИ
В умовах кризового стану економіки України

продовжується скорочення виробництва прак�
тично всіх основних видів продуктів харчування.
Тому слід визначити ту критичну межу, за якою
дестабілізується продовольча безпека держави,
тобто споживання знижується нижче встановле�
ного рівня, що впливає на здоров'є населення.

Спільна дія негативних тенденцій у продоволь�
чому виробництві складає загрозу так званого
"системного відриву" України від технологій, яка
надалі переросте у структурно�галузеву й інсти�
туційну несумісність і стане перешкодою на шля�
ху інтеграції України до світогосподарської сис�
теми. Уже сьогодні Україна відчуває зростаючий
опір просуванню своїх товарів і послуг на зовнішні
ринки і втрачає позиції в зовнішньоекономічній
сфері. За таких умов головним чинником вироб�
лення ефективного механізму розвитку націо�
нального аграрного бізнесу, формування в ньому
технологічно досконалого, екологічно безпечно�
го та високопродуктивного виробничого потенц�
іалу є, на наш погляд, радикальне вдосконалення
взаємозв' язків між промисловістю, яка забезпе�
чує аграрний сектор необхідними засобами й
предметами праці та переробляє сільськогоспо�

дарську сировину (продукцію), і безпосередньо
сільським господарством як специфічною галуз�
зю економіки.

Інфраструктура ринків сільськогосподарської
продукції і продовольства в цілому та її елементи
торговельного, виробничого, фінансово�кредит�
ного призначення потребують клопіткої роботи
для розвитку й удосконалення. Без цього не мож�
на розраховувати на нормальне функціонування
власне ринку, тобто на відлагодженість і стабіль�
ність процесу купівлі�продажу товарів у обсягах
і асортименті, які задовольняли б потреби сус�
пільства.

Однією з невідкладних умов подальшого роз�
витку агробізнесу в Україні є цілеспрямована пол�
ітика захисту внутрішнього продовольчого ринку.

Для ефективного механізму розвитку бізнесу,
зокрема аграрного, в суспільстві повинен сфор�
муватися авторитет підприємницької діяльності.
Водночас досягти успіху неможливо, якщо не буде
спільних зусиль уряду і підприємств. Оптималь�
ний розвиток агробізнесу досягається поєднан�
ням ринкового механізму та державного регулю�
вання. У даний час в Україні відсутня довгостро�
кова стратегія щодо розвитку аграрного бізнесу.
Значним стримувальним чинником у розвитку аг�
робізнесу є недосконалість нормативної бази. Не�
виправдано було б стверджувати, що законодав�
ча база аграрних реформувань відпрацьована до�
статньо і діє безвідмовно.
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