
74
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2015

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблеми розвитку продовольчого ринку

на стратегічну перспективу пов'язані із надзви�
чайно важливими аспектами функціонування
сучасних соціально�економічних систем: про�
довольчою безпекою, сталістю розвитку окре�
мих регіонів, соціальною стабільністю, якістю
життя населення, його здоров'ям тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Стратегічні перспективи розвитку продо�
вольчого ринку знайшли відображення у працях
вчених, економістів, багатьох загальнодержав�
них, регіональних, галузевих програмах розвит�
ку. Так, у науковій праці Страшинської Л.В. зап�
ропоновано стратегічні напрями перспективно�
го розвитку окремих національних продоволь�
чих ринків, виходячи з умови забезпечення про�
довольчої безпеки країни [1]. В контексті забез�
печення достатніх параметрів продовольчої без�
пеки розглянуто стратегії ринку продовольства
у дослідженнях наступних авторів: Гойчук О.А.
[2; 3], Саблука П.Т., Юрчишина В.В. [4], Лукіно�
ва І.І. [5] та інших.
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Автором обгрунтовано необхідність розробки стратегії розвитку продовольчого ринку Вінницької області в кон#
тексті забезпечення продовольчої безпеки. Визначено місце регіону в структурі продовольчого ринку України. Сфор#
мовано перелік цілей та завдань перспективної стратегії продовольчого ринку. Зазначено необхідні принципи дер#
жавної політики, дотримання яких забезпечить досягнення стратегічних цілей розвитку продовольчого ринку Вінниць#
кої області. Запропоновано алгоритм стратегічного планування розвитку продовольчого ринку, проведено SWOT#
аналіз ринку продовольства області, який дозволив виявити і структурувати його сильні і слабкі сторони, можли#
вості і загрози з боку впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. Визначено "точки росту" продовольчого рин#
ку та його функціональні підсистеми, за якими встановлені пріоритети розвитку ринку.

The author analyzes the necessity of development of food market growth strategy in Vinnytsia region in food safety
context. The place of the region in the structure of the food market of Ukraine is also defined. The author forms a list of
goals and objectives of food market strategy. Essential principles of state policy which will ensure growth of food market
of Vinnytsia region are described. The author proposes algorithm of strategic planning of the food market and conducts
SWOT#analysis of the food market area that revealed the structure and its strengths and weaknesses, opportunities and
threats of the influence of the external and internal environment. The "points of growth" of food market and its functional
subsystems are defined. The development of the market is prioritized according to these point.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Значний обсяг напрацьованих рекомендацій

щодо стратегічних перспектив розвитку продо�
вольчого ринку України свідчить про актуаль�
ність проблеми, яка потребує свого вирішення
як на загальнодержавному, так і на регіональ�
ному рівнях. Вінницька області є одним із най�
більших виробників продовольчих ресурсів в
Україні, що обумовлено природно�кліматични�
ми умовами, значним кадровим, технологічни�
ми, науковим потенціалом регіону. Розробка
стратегії продовольчого ринку є важливою
складовою системи стратегічного планування
збалансованого соціально�економічного роз�
витку Вінницької області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головною задачею уряду будь�якої країни

у сфері продовольчої політики є забезпечення
мінімальних потреб населення в продуктах хар�
чування, бажано за рахунок власних виробни�
чих можливостей. Підвищення рівня самоза�
безпечення є передумовою продовольчої без�
пеки країни. Тому даний аспект є важливим
аргументом, який використовується при фор�
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муванні системи заходів протекціонізму для
підтримки власного сільського господарства та
регулювання імпорту з метою досягнення за�
даного рівня самозабезпечення.

В умовах стабільного розвитку економічних
систем відсутня необхідність у запровадженні
заходів щодо регулювання внутрішнього рин�
ку. Вільне ціноутворення на внутрішньому рин�
ку продовольчої продукції виключає хронічне
перевиробництво надлишків сільськогоспо�
дарської продукції. Тому стабілізація ринку
продовольства, усунення занадто різких коли�
вань цін на них є другою основною метою ре�
гулювання ринку, яка випливає з сезонного
характеру сільськогосподарського виробниц�
тва та часовим лагом у дії закону попиту і про�
позиції.

Основними цілями запропонованими стра�
тегії розвитку продовольчого ринку Вінниць�
кої області є:

1. Створення передумов для динамічного
розвитку продовольчого ринку та агропромис�
лового комплексу області.

2. Формування та розвиток необхідної ін�
фраструктури, а також сприятливого ділово�
го та інвестиційного клімату в системі продо�
вольчого ринку області.

3. Здійснення комплексу заходів для покра�
щення якості життя населення.

4. Реалізація загальнодержавних та регіо�
нальних цільових програм розвитку продоволь�
чого ринку, які покликані забезпечити сталий
розвиток галузей АПК та створити умови для
ефективної діяльності підприємства�суб'єктів
продовольчого ринку.

Завданнями стратегії розвитку продоволь�
чого ринку Вінницької області є:

1. Забезпечення регіонального продоволь�
чого ринку сільськогосподарською продукцією
та готовими харчовими продуктами за рахунок
оптимального використання природно�еконо�
мічного потенціалу в господарській діяльності
підприємств АПК області, а також розвиток
ринкової інфраструктури для забезпечення
доступу продовольчих товарів, вироблених
підприємствами області на зовнішні ринки.

2. Підвищення рівня конкурентоспромож�
ності підприємств�виробників продовольчих то�
варів, покращення інфраструктурного та інфор�
маційного забезпечення сільськогосподарських
підприємств, фермерських господарств, особи�
стих підсобних господарств населення та інших
суб'єктів продовольчого ринку, а також органів
державного управління та споживачів.

3. Удосконалення структури аграрного сек�
тора економіки області, підвищення ефектив�

ності використання природних ресурсів, роз�
виток нових секторів та створення умов для
зростання сільськогосподарського виробниц�
тва.

4. Підвищення рівня життя, забезпечення
зайнятості сільського населення та підвищен�
ня якості кадрового потенціалу, підвищення
ефективності роботи систем життєзабезпечен�
ня.

5. Створення сприятливого інвестиційного
та підприємницького клімату шляхом розвит�
ку фінансово�кредитної, страхової інфра�
структури, створення умов для розвитку під�
приємництва, а також формування ефективної
системи державного управління.

6. Удосконалення нормативно�правової
бази, спрямоване на формування стабільних
правил здійснення економічної діяльності, що
стимулюють розвиток підприємницької ініціа�
тиви, інвестиційної та інноваційної діяльності,
захист прав інвесторів, дотримання антимоно�
польного законодавства, упорядкування регу�
люючих функцій держави, підвищення ефек�
тивності управління державною власністю.

Стратегія розвитку продовольчого ринку
Вінницької області полягає у створенні єдино�
го економічного простору та гармонічному
розвиткові всіх підприємств�суб'єктів продо�
вольчого ринку на основі їх оптимальної спец�
іалізації в загальнодержавному та міжнарод�
ному поділові праці, використанні ресурсного
потенціалу та конкурентних переваг.

Досягнення стратегічних цілей розвитку
продовольчого ринку Вінницької області мож�
ливе за умови дотримання наступних принципів
державної політики у цій сфері:

— підвищення ефективності державної
підтримки, забезпечення цільового викорис�
тання бюджетних коштів спрямованих на роз�
виток усіх складових продовольчого ринку ре�
гіону, збалансований розподіл засобів держав�
ної підтримки між усіма підсистемами продо�
вольчого ринку;

— використання підходу до надання фінан�
сової допомоги з місцевого бюджету за прин�
ципом "підтримка в обмін на результати", підви�
щення відповідальності одержувачів бюджет�
них коштів за забезпечення виробництва кінце�
вого продукту;

— підвищення відповідальності органів
місцевого самоврядування за результати роз�
витку продовольчого ринку конкретних адмі�
ністративно�територіальних одиниць;

— регулювання балансу інтересів вироб�
ників продовольства та організацій сфер пере�
робки й обміну, створення нових інтегрованих
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і кооперативних структур,
розвиток ринкової інфраст�
руктури;

— надання державної
підтримки в освоєнні іннова�
ційних методів ведення ви�
робництва продовольчих то�
варів;

— розвиток ефективної
системи залучення інвестицій
суб'єктами продовольчого
ринку, розвиток високопро�
дуктивного спеціалізованого
виробництва з використан�
ням інтенсивних технологій,
підтримка інвесторів, які ре�
алізують проекти з макси�
мальним рівнем переробки
сільськогосподарської сиро�
вини та виробництва засобів
виробництва, пошук і вико�
ристання різних систем ко�
мунікацій для обміну інфор�
мацією та узгодження
спільних програм дій влади та учасників ринку
продовольства;

— екологізація технологій виробництва
продуктів харчування з метою підвищення
рівня їх якості та покращення навколишнього
середовища;

— формування нових стереотипів поведін�
ки та професійної діяльності на продовольчо�
му ринку, в тому числі шляхом інтенсивного на�
вчання персоналу, підвищення кваліфікації ке�
рівників та спеціалістів, проведення про�
світницької роботи.

Стратегічне планування розвитку продо�
вольчого ринку доцільно проводити за наступ�
ним алгоритмом (рис. 1).

Вінницька область є аграрно�промисловим
регіоном, який здійснює істотний внесок у роз�
виток продовольчого ринку України. Розвиток
сільськогосподарського виробництва в області
характеризується досить високими показника�
ми динаміки. Так, у 2013 р. темпи приросту об�
сягів виробництва, в порівнянні з 2012 роком
склали 26,6 %, в тому числі в галузі рослинниц�
тва — 23,1 %, тваринництва — 35,5 %.

У 2013 р. область зайняла перше місце в Ук�
раїні за обсягами виробництва валової продукції
сільського господарства, виробництву цукрових
буряків, плодово�ягідних культур, молока, чи�
сельності поголів'я ВРХ, у тому числі корів та
друге місце за обсягами виробництва зернових
та зернобобових культур. Питома вага Віннич�
чини в загальному обсязі виробництва сільсько�

господарської продукції, в порівнянні з 2012 ро�
ком, зросла з 6,5 до 7,2 %, отримано прирости
валових зборів та урожайності майже всіх без
винятку сільськогосподарських культур.

Продовольчий ринок області має значний
експортний потенціал. За 10 місяців 2014 року
з регіону експортовано продукції агропромис�
лового комплексу на 368,4 млн дол. США, по�
зитивне сальдо зовнішньої торгівлі продоволь�
чими товарами склало 308,2 млн дол. США.

Товарооборот області за 2013 рік склав
26053 млн грн. і зріс у порівнянних цінах на
10,1%. За темпами зростання обороту роздріб�
ної торгівлі область займає 7 місце, а за абсо�
лютним приростом на одну особу — 14 місце
серед регіонів України. Частка товарів вітчиз�
няного виробництва в товарообороті продо�
вольчих товарів області становить 92,5%. Цей
показник є одним з найвищих в Україні.

Продовольчий ринок Вінницької області
характеризується позитивною динамікою зро�
стання пропозиції усіх видів продукції, приро�
стом виробничих потужностей, капітальних
інвестицій, сприятливою зовнішньоекономіч�
ною кон'юнктурою.

Одним із загальновизнаних в стратегічно�
му плануванні є інструментарій SWOT�аналі�
зу. SWOT�аналіз, проведений щодо ринку про�
довольства Вінницької області, дозволяє вия�
вити і структурувати його сильні і слабкі сто�
рони (табл. 1). За допомогою цього аналізу
можна визначити потенційні можливості і

Джерело: узагальнено автором за результатами власних досліджень.

Рис. 1. Схема застосування механізмів формування
та реалізації стратегії розвитку продовольчого ринку
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внутрішні та зовнішні загрози, які існують на
ринку продовольства.

Таким чином, завдання SWOT�аналізу щодо
продовольчого ринку зводяться до:

1) виявлення сильних і слабких сторін за�
значеної ринкової системи;

2) виявлення можливостей і загроз з боку
впливу зовнішнього та внутрішнього середови�
ща продовольчого ринку (табл. 2);

3) визначення впливу та взаємозв'язку
внутрішніх сильних і слабких сторін продо�
вольчого ринку із зовнішніми проявами мож�
ливостей і загроз;

4) формулювання в загальних рисах основ�
них напрямів розвитку досліджуваного ринку
як на рівні регіону, так і країни в цілому;

5) формуванні переліку дій та заходів на
основі стратегічного планування з мінімізації
загроз і використання існуючих можливостей.

Експертні оцінки із застосуванням типової
матриці загроз, яка використовується при про�
веденні в SWOT�аналізу, дозволили спрогно�
зувати можливий вплив у середньостроковій
перспективі негативних факторів на парамет�
ри розвитку продовольчого ринку Вінницької
області (рис. 2).
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Таблиця 1. Сильні та слабкі сторони продовольчого ринку Вінницької області

Джерело: власні дослідження.

Таблиця 2. Потенційні можливості та загрози на продовольчому ринку Вінницької області

Джерело: власні дослідження.
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Враховуючи складність, багаторівневість і
багатоаспектність процесів функціонування
продовольчого ринку Вінницької області, як
складного соціально�економічного утворення,
необхідно за основу конструювання механізмів
управління продовольчим ринком застосувати
системний підхід, який дозволяє виділити пе�
релік його взаємозв'язаних підсистем: органі�
заційний, економічний, фінансово�бюджетний,
правовий, соціальний, мотиваційний та інші ме�
ханізми.

Процес стратегічного управління продо�
вольчим ринком як системою являє собою
безперервний динамічний процес комплексно�
го вирішення актуальних проблем, обумовлених
практикою функціонування ринку в умовах не�
визначеності зовнішнього середовища та ре�
сурсних обмежень. Зазначені явища обумовлю�
ють необхідність розробки та реалізації пріо�
ритетів розвитку продовольчого ринку області
в межах системи стратегічного управління со�

ціально�економічним
розвитком регіону.

Проведені дослід�
ження дозволили визна�
чити "точки росту" про�
довольчого ринку та ви�
ділити його функціо�
нальні підсистеми: "вели�
котоварне сільськогос�
подарське виробництво",
"продовольче забезпе�
чення домогосподарств",
"харчова промисловість",
"інфраструктура продо�

вольчого ринку". На нашу думку, доцільно ди�
ференціювати пріоритети розвитку продоволь�
чого ринку області за цими підсистемами (табл.
3).

Механізм реалізації запропонованої стра�
тегії розвитку продовольчого ринку Вінниць�
кої області включає наступні складові:

— Створення системи економічних стимулів
для сільськогосподарських підприємств, домо�
господарств населення, підприємств харчової
промисловості та інфраструктури, стимулюю�
чих учасників ринку на досягнення цілей за�
пропонованої стратегії.

— Застосування програмно�цільового під�
ходу до управління агропромисловим комплек�
сом та продовольчим ринком області шляхом
розробки обласних галузевих програм, узгод�
жених із цілями, пріоритетами та завданнями
стратегії.

— Підвищення бюджетної ефективності
підтримки сільськогосподарських виробників та
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Рис. 2. Матриця загроз, які потенційно впливають на параметри
розвитку продовольчого ринку Вінницької області

Джерело: власні дослідження на основі експертних оцінок.
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Таблиця 3. Стратегічні пріоритети розвитку продовольчого ринку Вінницької області

Джерело: розроблено автором.
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інших суб'єктів продовольчого ринку, впровад�
ження системи справедливого розподілу держав�
ного фінансування, а також посилення відпові�
дальності отримувачів бюджетних ресурсів. Спря�
мування бюджетних коштів переважно на стиму�
лювання інвестиційної активності підприємств.

— Підвищення ефективності підприємств з
державною формою власності, які функціону�
ють в межах продовольчого ринку, шляхом
покращення координації їх діяльності, забез�
печення технічної, технологічної, економічної
їх інтеграції.

— Сприяння утворенню та розвиткові ре�
гіональних холдингових, вертикально�інтегро�
ваних структур з метою охоплення ними усіх
підсистем продовольчого ринку.

— Посилення контролю за виконанням
існуючих та перспективних програм розвитку
окремих підсистем продовольчого ринку.

На даний час у Вінницькій області реалізу�
ються або близькі до завершення наступні стра�
тегії та галузеві програми, метою яких є роз�
виток складових продовольчого ринку регіону:

— Стратегія збалансованого регіонально�
го розвитку Вінницької області на період до
2020 р.

— Програма економічного і соціального
розвитку Вінницької області на 2015 р.

— Програма розвитку овочівництва та пе�
реробної галузі Вінницької області на період до
2020 р.

— Програма розвитку регіонального фінан�
сового лізингу в агропромисловому комплексі
Вінницької області на 2011—2015 рр.

— Програма розвитку особистих селянсь�
ких та фермерських господарств області на
2011—2015 рр.

Стратегією збалансованого регіонального
розвитку Вінницької області на період до 2020
р. передбачено реалізацію інвестиційних про�
ектів, спрямованих на розв'язання проблем в
агропромисловому комплексі Вінницької об�
ласті на суму 13,2 млрд грн. Із цієї суми фінан�
сування за рахунок державного бюджету — 700
тис.грн., з місцевого бюджету — 1280 тис. грн.
Основні інвестиційні кошти, передбачені на
розвиток складових продовольчого ринку пе�
редбачаються за рахунок приватних інвесторів.

ВИСНОВКИ
Реалізація положень стратегії дозволить

забезпечити розвиток продовольчого ринку
Вінницької області як найважливішої складо�
вої продовольчої безпеки регіону та України,
прогнозувати і запобігати імовірним та існую�
чим загрозам і ризикам для економіки регіону,

підвищувати її сталість, створити умови для
динамічного розвитку агропромислового ком�
плексу, інфраструктури продовольчого ринку,
а також поліпшення продовольчого забезпе�
чення населення.
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