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Іваницький І., Смолінський В. Становлення та розвиток ринку продовольства 
Реалії функціонування та розвитку ринкових відносин вимагають застосування нових підходів до 

структурної перебудови економіки держави. Вони повинні забезпечувати вирішення проблем  інфраструктури 
ринку, пропорційний розвиток галузей інфраструктури та матеріального виробництва, створення умов для 
побудови та використання ефективних систем розподілу продукції на ринках  товарів і послуг. 

У ході ринкових перетворень розвиваються різні організаційно-правові форми господарювання, що сприяє 
створенню конкурентного середовища й розширенню асортименту продовольчих товарів.  

Агропомисловий комплекс є основним джерелом поставки продовольства на ринки. Стійкий і збалансований 
його розвиток з орієнтацією виробництва на рівень обґрунтованих норм харчування за ефективного використання 
виробничого і ресурсного потенціалів є визначальним принципом якісного поліпшення продовольчого постачання 
населення.  

Роль державних інститутів у регулюванні ринкових відносин повинна посилюватися, а особливо в такій 
важливій сфері, як сфера виробництва продовольства. Досягнення зрівноваженого розвитку продовольчого ринку 
має регулюватися на рівні держави. У країнах із розвинутою ринковою економікою під контролем держави 
перебуває більша частина цін на продукти харчування.  

Ефективне функціонування ринків продовольства та сільськогосподарської продукції є передумовою 
успішного забезпечення продовольчої безпеки держави.  

Ринок продовольства – це спеціалізований ринок, що відображає систему взаємовідносин між виробниками 
продовольчих товарів та їхніми споживачами.  

Розвиток ринку продовольства залежить не тільки від підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва, а й ще більшою мірою від рівня доходу  працівників аграрної сфери. 
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Ivanitskyi I., Smolinskyy V. Formation and development of the food market 
The realities of the functioning and development of market relations require the application of new approaches to the 

restructuring of the state economy. They must provide solutions to market infrastructure problems, proportional 
development of infrastructure and material production, creating conditions for the construction and using of efficient 
distribution systems of products in  goods and services markets. 

 In the course of market transformations, various organizational and legal forms of management are developing, 
which contributes to the creation of a competitive environment and the expansion of the range of food products. 

The agro-industrial complex is the main source of food supply to the markets.  Sustainable and balanced 
development with the orientation of production to the level of reasonable food standards, with the efficient use of 
production and resource potentials is a defining principle of qualitative improvement of food supply. 

The role of state institutions in regulating market relations should be strengthened, especially in such an important 
area as food production.  Achieving sustainable development of the food market should be regulated at the state level.  In 
countries with developed market economies, most food prices are under state control. 

Effective functioning of food and agricultural markets is a precondition for successful food security of the state. 
The food market is a specialized market that reflects the system of relationships between food producers and their 

consumers. 
The development of the food market depends not only on improving the efficiency of agricultural production, but 

also to an even greater extent on the level of agricultural workers income. 
Key words: market, food, food security, agricultural sector. 

 
Постановка проблеми. Першочерговим 

завданням економіки є забезпечення продовольчої 
безпеки і важлива роль в цьому належить аграр-
ному сектору. Аграрна продукція та продукти її 

переробки займають велику частку в споживчому 
кошику громадян.  

Вирішення проблеми продовольчого забез-
печення є важливим пріоритетом аграрної полі-
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тики держави. Потреби населення в усіх основних 
продуктах харчування повинні забезпечуватися за 
рахунок функціонування  і розвитку достатньо 
потужного в ресурсному й виробничому відно-
шенні національного АПК [2]. 

Ринок продовольства є складовою частиною 
економіки, що охоплює виробництво, розподіл, 
обмін і споживання продовольчої сировини і про-
дуктів харчування. Ринкові умови господарю-
вання вимагають нових методів обґрунтування 
рішень щодо організації ринку продовольства. Для 
нормального функціонування та розвитку ос-
таннього потрібно наповнити його відповідними 
товарами  в необхідному обсязі та належної 
якості.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Розвитку продовольчого ринку присвячені праці 
Ю. І. Данька, Ю. Я. Лузана, О. О. Красноруцького, 
М. Х. Корецького, П. Т. Саблука, Т. Г. Дудара, 
Т. І. Олійника та інших учених-економістів. У 
їхніх напрацюваннях відображено прикладні ас-
пекти формування та регулювання ринку, розгля-
нуто проблеми, які пов’язані з процесами функціо-
нування ринку продовольства. Але відсутність 
позитивної стабільної динаміки свідчить про 
потребу в глибшому обґрунтуванні позицій роз-
витку продовольчого ринку як складової сфери 
аграрного бізнесу України. Дослідження проблем 
розвитку продовольчого ринку є актуальними як з 
практичного, так і теоретичого боку.  

 
Постановка завдання. Завданнями нашого 

дослідження було висвітлення економічної сут-
ності поняття «ринок продовольства», виділення 
його складових та особливостей забезпечення на 
рівні держави, виокремлення теоретичних і прак-
тичних аспектів функціонування продовольчого 
ринку як елемента ринкової інфраструктури та 
засобу забезпечення розвитку аграрного бізнесу, 
продовольчої безпеки країни.  

 
Виклад основного матеріалу. Аграрний 

сектор входить до складу національної економіки і 
є однією з найважливіших сфер матеріального 
виробництва сільськогосподарської продукції для 
забезпечення населення продуктами харчування та 
харчової промисловості сировиною для подаль-
шого виготовлення продовольства. Якісне продо-
вольче забезпечення населення з урахуванням 
обґрунтованих норм харчування залежить від 
стійкого та збалансованого розвитку агропро-
мислового комплексу [1]. Стан розвитку ринку 

аграрної продукції в країні можна розглядати як 
досить стабільний, про що свідчить позитивна 
статистика обсягів виробництва основних видів 
продовольчих товарів та сільськогосподарської 
продукції. 

Функціонування й розвиток ринкових від-
носин вимагають застосування принципово нових 
комплексних підходів до структурних змін в 
економіці країни. Вони повинні забезпечувати 
вирішення проблем інфраструктури ринку, спів-
відношення між галузями інфраструктури та ма-
теріального виробництва, їхнього пропорційного 
розвитку, а також створення умов для побудови та 
використання ефективних систем розподілу 
продукції на ринках товарів та послуг [4].  

У сучасних умовах роль держави в регу-
люванні ринкових відносин повинна посилю-
ватися і особливого значення вона набуває у сфері 
виробництва продовольства.  

Необхідно зазначити, що державна система 
регулювання продовольчого ринку застосовується 
у відриві від інших форм регулювання, в ре-
зультаті ефективність цих дій знижується. Для 
того щоб визначити цінність і характер функціо-
нування важелів державного впливу на агропро-
мисловий сектор і продовольчий ринок, необхідно 
виявити, які чинники повинні бути основними, 
вплив на які дав би змогу збалансувати економіку 
на рівні необхідних значень виробництва про-
дуктів харчування й цін. Серед цілей регулювання 
продовольчого ринку можна виділити пріоритетні: 
створення ефективного ринкового механізму; 
забезпечення конкурентних переваг вітчизняним 
товаровиробникам в умовах розвиненого ринку 
[5]. 

Регулювання продовольчого ринку на рівні 
держави повинно здійснюватися на сегменти 
ринку за допомогою регуляторів для досягнення 
зрівноваженого його розвитку. Роль державного 
регулювання має зростати в умовах кризових 
явищ. Необхідно зазначити, що ринкова економіч-
на система не завжди може вирішувати проблеми 
розвитку продовольчого ринку, навіть за умови 
високого розвитку ринкових відносин. Як під-
тверджує досвід розвинутих країн, регулювання 
продовольчого ринку державою – один з основних 
чинників досягнення високих результатів аграр-
ного бізнесу. 

Ринок продовольства відіграє неабияку 
соціальну, економічну роль, оскільки на ньому 
реалізують товари першої необхідності, які є 
важливою умовою життєдіяльності людини, – 
продукти харчування. Основною функцією ринку 
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продовольства є забезпечення належних обсягів 
виробництва і продажу всіх потрібних населенню 
видів продовольства. На становлення та розвиток 
ринку продовольства впливають низький рівень 
платоспроможності споживачів, недоліки в управ-
лінні, недосконалі виробничі відносини учасників 
ринкових процесів, кризові явища в економіці [3].  

У формуванні ринку продовольства необ-
хідно враховувати залежність структури харчу-
вання від багатьох чинників, таких як рівень до-
ходів, цін, смаків тощо. Зміна структури спожи-
вання продовольства залежатиме від зростання чи 
зниження рівня доходів населення.  

Ринок продовольства, а саме наявність ос-
таннього, бере участь у забезпеченні життєдіяль-
ності громадян країни. Він визначає стан розвитку 
економіки держави, стабільність суспільства, 
перебіг соціально-економічних процесів. 

Розвиток ринку продовольства пов’язаний з 
удосконаленням організаційно-економічних відно-
син між його учасниками. Повноцінне та ефек-
тивне функціонування ринку продовольства та 
сільськогосподарської продукції є необхідною 
умовою якісного забезпечення продовольчої без-
пеки держави. Продовольча безпека країни – 
складова економічної безпеки, тому вона має 
забезпечити доступність продовольства для насе-
лення в кількості, необхідній для життєдіяльності 
людини [6]. 

Ефективне функціонування системи продо-
вольчої безпеки безпосередньо залежить від ба-
гатьох чинників: структурних змін в АПК, інвес-
тиційної та фіскальної політики, технічного за-
безпечення, науково-інформаційного забезпечення. 

Основною метою державного впливу на 
розвиток ринку продовольства повинні стати такі 
пріоритети, як забезпечення конкурентних переваг 
вітчизняним товаровиробникам, створення ефек-
тивного ринкового механізму, врахування сус-
пільних і приватних інтересів. 

Висновки. Проблема створення та ефек-
тивного функціонування ринку продовольства в 
ринкових умовах є важливим соціально-економіч-
ним завданням державної політики, яке потребує 
певного комплексу заходів щодо забезпечення 
населення якісними продуктами і в необхідній 
кількості. Вирішення цієї проблеми неможливе 
без ефективного дієвого механізму продовольчого 
забезпечення і відповідності сучасним умовам 
розвитку держави. Державна стратегія форму-
вання ринку продовольства повинна базуватися на 
врахуванні купівельної спроможності громадян, 
на подальшому розвитку сільськогосподарського 
виробництва, розширенні державного регулю-
вання ринкових відносин. Вирішення зазначених 
проблем можливе лише за умови створення 
системи і вживання певних заходів регулювання 
ринкових процесів.  
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