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ВСТУП
Власне виробництво практично у всіх регіонах Ук-

раїни не здатне на сьогоднішні забезпечити в дос-
татній мірі продовольчий ринок продуктами харчуван-
ня, тому продовольчий ринок тісно взаємодіє із
зовнішнім середовищем. З однієї сторони йдуть над-
ходження сільськогосподарської сировини на пере-
робні підприємства, з іншої сторони продукти харчу-
вання постачаються на продовольчий ринок. Це відбу-
вається за допомогою міжрегіональних і міжгалузе-
вих зв'язків. На цей час розроблено велику кількість
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моделей функціонування регіонального ринку. Недо-
ліком багатьох з них є багаторівневість та їх створен-
ня є трудомістким процесом. Для подолання вказа-
них недоліків ми пропонуємо застосовувати концеп-
туальне, процесуальне, когнітивне, імітаційне моде-
лювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням державного регулювання забезпе-
чення продовольчої безпеки приділяли увагу ук-
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раїнські та зарубіжні учені. Серед українських ав-
торів слід виділити, зокрема, Ю. Білика, П. Бор-
щевського, В. Гейця, Л. Дейнеко, М. Корецькога,
О. Кочеткова, Р. Маркова, Г. Мостового, П. Саб-
лука, В. Трегобчука, В. Шамрая, В. Юрчишина та
ін. Окремі проблеми формування продовольчих
ринків були предметом дослідження таких вчених,
як Андрійчука В.Г., Бойка В.І.,  Гайдуцького П.І.,
Зінчука Г.М., Клюкача В.А., Крисального О.В.,
Лобаса М.Г., Штріве Л., Маліка М.Й., Саблука П.Т.,
Сахацького М.П., Юрчишина В.В., Шпикуляка О.Г.,
Шпичака О.М. та інших. Але загальний комплекс-
ний характер механізму, який визначає передумо-
ви формування та закономірності розвитку продо-
вольчого ринку, потребує подальшого вивчення.
Тому це визначає актуальність зазначеної пробле-
ми.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження розвитку продоволь-

чого ринку в системі продовольчої безпеки регіонів
України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Функціонування регіонального продовольчого

ринку здійснюється на фоні конкурентної боротьби
товаровиробників за більш вигідні умови реалізації
товарів. Тому в умовах низької конкурентоспромож-
ності вітчизняних товаровиробників, високої частки
імпортної продукції необхідним є визначення конку-
рентних переваг вітчизняних виробників продуктів
харчування.

Конкурентоспроможність є оціночним показником.
Об'єктами оцінки є продукти харчування регіону, конку-
рентоспроможність яких визначається стосовно кон-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 –           сукупність сільськогосподарських товаровиробників 
11 –          сільськогосподарські підприємства зі спеціалізацією рослинництва 
12 –          сільськогосподарські підприємства зі спеціалізацією тваринництва 
13 –          змішані сільськогосподарські підприємства 
2 –            сукупність переробних підприємств 
21 –          молокопереробні  
22 –           м’ясопереробні 
2n –           інші переробні підприємства 
3 –            сукупність торговельних підприємств 
31 –          сукупність оптових підприємств 
32 –           сукупність роздрібних підприємств 
3n –           інші торговельні організації і локальні продовольчі ринки  

4 –           сукупність споживачів 
41 –          споживачі з середнім доходом 

42 –          споживачі з високим доходом 

43 –          споживачі з низьким доходом 
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Рис. 1. Модель функціонування продовольчого

регіонального ринку
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кретної групи споживачів, що формується за певними
ознаками сегментації ринку. Суб'єктами є виробники то-
варів, підприємства, організації, товариства по захисту
прав споживачів тощо [65].

На нашу думку, концептуальна модель ринку про-
довольства є простою у побудові. Це пов'язано, насам-
перед, з тим, що основними факторами, що врахову-
ються при моделюванні є: попит, пропозиція, ціна. При-
чому економічна ситуація на ринку регіону може ха-
рактеризуватися: кількістю товару (попитом), коливан-
ням цін, рівнем інфляції тощо. Для того, щоб побуду-
вати модель необхідно в абсолютних величинах вира-
зити: кількість продавців, кількість покупців, кількість
товару. Інакше кажучи, виразити основні показники
споживчого ринку. Розглядаючи продовольчий ринок
варто враховувати ряд особливостей його формуван-
ня й функціонування. Тому дана модель не дозволяє
визначити канали надходження товару, а також виз-
начити вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, що впли-
вають на формування й функціонування продовольчо-
го ринку.

Врахування випадкових факторів, що впливають
на ринкове середовище дозволяє виявити імітацій-
не моделювання, що є одним з видів математичного
моделювання [136]. Воно містить у собі два проце-
си:

— перший являє собою конструювання реальної си-
туації (системи);

— другий характеризується постановкою експери-
ментів по даній моделі.

Модель ринку виступає умовним відображенням
реальної дійсності й схематично виражає внутрішню
структуру й причинні зв'язки. Вона дозволяє, за допо-
могою системи показників у спрощеному вигляді, оха-

рактеризувати якісну своєрідність розвитку всіх основ-
них елементів ринку на сучасному етапі й на заданому
відрізку часу в майбутньому. Вважаємо, що функціону-
вання продовольчого ринку ефективно існує в замкну-
тому просторі, із зовнішнім продовольчим ринком по-
єднання повинне здійснюватися за допомогою міжрег-
іональних зв'язків (рис. 1).

Всередині запропонованої моделі існує замкнуте ко-
ло взаємовідносин. Сільськогосподарські товаровироб-
ники постачають основну частину виробленої продукції
на переробні підприємства, які у свою чергу "повідом-
ляють" попит на сільськогосподарську сировину (роб-
лять замовлення на сільськогосподарську сировину).
Частину, що залишилася, сільськогосподарські товаро-
виробники постачають безпосередньо на продовольчий
ринок.

Продовольчий ринок умовно можна розділити на
чотири сфери.

Перша сфера — сфера виробництва, що складаєть-
ся із сукупності сільськогосподарських і переробних то-
варовиробників, транспортних і фінансово-кредитних
лізингових, страхових організацій.

Друга сфера — сфера збуту й торгівлі, характери-
зується сукупністю оптових і роздрібних торговельних
організацій, транспортних, фінансово-кредитних орга-
нізацій.

Третя сфера — сфера зовнішніх зв'язків за допо-
могою експортно-імпортних операцій. До цієї сфери
віднесемо суб'єкти ринкових відносин, які здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність.

Четверта сфера — сфера державного регулюван-
ня, що за допомогою соціально-економічних і адмініст-
ративних методів впливає на функціонування трьох по-
передніх сфер.
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Рис. 2. Модель кластеру взаємовідносин у першій сфері

продовольчого ринку



Інвестиції: практика та досвід № 14/201464

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Переробні підприємства одержують замовлення на
продукти харчування від мережі торговельних
підприємств, після чого поставляють продукти харчуван-
ня на оптові торговельні підприємства, а також у власну
роздрібну торговельну мережу.

Оптові й роздрібні торговельні підприємства одер-
жують "замовлення" на кількість і якість продуктів хар-
чування від кінцевого споживача (сукупність населення
в регіоні).

На даний час ефективні економічні взаємовідноси-
ни між сільськогосподарськими товаровиробниками й
переробними підприємствами ще не відрегульовані.
Отже, нами пропонується модель кластера для ефек-

тивного функціонування першої сфери продовольчого
ринку, що представлена на рисунку 2.

Кластерна модель орієнтована на створення сучас-
них високотехнологічних виробництв і випуск конкурен-
тоспроможної продукції.

Суть моделі кластера полягає у оптимізації взаємо-
відносин між учасниками кластера й підвищенні ефек-
тивності функціонування продовольчого ринку.

Для створення пропонованої моделі необхідно
включити до складу кластера наступні підприємства й
установи: сільськогосподарських товаровиробників
(ЗАТ; СГВК; ТОВ; ФГ; ОПГ); переробні підприємства,
сільськогосподарські переробні споживчі кооперативи;
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переробні цехи сільськогосподарських підприємств,
банки, лізингові й інвестиційні компанії; науково-
дослідні інститути, сільськогосподарські ВНЗ, про-
фесійні технічні училища, коледжі.

Процес формування кластера на продовольчому
ринку регіону доцільно здійснювати у два етапи.

На першому етапі варто проводити масштабне мар-
кетингове дослідження фахівцями управління сільсько-
го господарства обласної адміністрації. На підставі ре-
зультатів дослідження робити висновки про існуючу й
потенційну конкурентоспроможність регіональної про-
дукції й, відповідно, необхідності розширення асорти-
ментів продуктів, що випускаються.

На другому етапі необхідно формувати групу з уче-
них-фахівців, які повинні проводити аналіз:

— статистичних даних за всією сукупністю під-
приємств регіону (малих, середніх і великих) з виділен-
ням динаміки розвитку окремих сегментів бізнесу;

— показників виробничо-господарської діяльності
загальної сукупності підприємств регіону й окремих сег-
ментів (за даними бухгалтерських балансів);

— експортно-імпортного балансу регіону й країни
у цілому;

— територіального розподілу груп підприємств об-
раних сегментів;

— продукції галузей, що найбільш динамічно роз-
виваються, у тому числі: виявлення суміжних галузей,
що беруть участь у створенні продукції, визначення су-
купності продуктового напрямку.

Механізм взаємовідносин у регіональному продо-
вольчому кластері може бути представлений як:

1) обов'язкова участь сільськогосподарських това-
ровиробників в ухваленні рішення щодо ціни на сиро-
вину; цей захід повинен щомісяця оформлятися спе-
ціальним протоколом;

2) надання гарантій переробникам сировини при
одержанні кредитів у банках і при оформленні лізингу;

3) авансування переробними підприємствами ви-
робництва сільськогосподарської сировини сільсько-
господарським товаровиробником на початку місяця
в розмірах 50—60 % від планованого обсягу за
місяць;

4) формування фонду з прибутку, що залишився
після всіх відрахувань за підсумками роботи за рік, що
розподіляється між учасниками договірних відносин
пропорційно до питомої ваги витрат.

Основними каналами надходження продуктів хар-
чування населенню в регіоні можуть бути непрямі кана-
ли руху товарів — 80% і прямі — 20%.

Різниця між загальним обсягом потреб у кінцевій
продукції й покриттям потреб за рахунок початкових
запасів, імпорту й продукції особистих підсобних гос-
подарств визначає необхідний обсяг виробництва про-
дуктів харчування на власних переробних підприєм-
ствах.

Обсяг продовольства, що повинен надійти на пере-
робні підприємства регіону, визначається з урахуванням
того, що частина продукції втрачається при переробці й
доведенні до споживача, вивозиться за межі країни,
зберігається у вигляді запасів.

Якщо від отриманого обсягу відняти обсяг про-
дуктів, ввезених на територію країни, а також запаси

продуктів харчування на початок року, то отримаємо
кількість продовольства, яку необхідно виробити в ре-
гіоні.

Цю кількість необхідно збільшити на величину об-
сягів виробничого й невиробничого споживання, втрат
при виробництві й запланованих на кінець року запасів.
У підсумку отримаємо ту кількість продуктів, яку необ-
хідно виробити сільськогосподарським підприємствам
регіону для задоволення потреб населення (рис. 3).

У той же час на регіональному ринку продуктів хар-
чування існує логістична система, що реагує на ринко-
вий попит (рис. 4).

Купівельний попит формується під дією факторів
впливу. До них належать: прибутковість населення
(мінімальна заробітна плата, розмір пенсій, норматив-
но-законодавча база, коливання курсу валют).

Пропозиція являє собою сукупність продуктів хар-
чування, які проходять шлях від виробника до торго-
вельних організацій.

ВИСНОВОК
Сформована концептуальна модель регіонального

кластера, являє собою умовне відображення реальної
дійсності й схематично виражає внутрішню структуру й
причинні зв'язків. Вона дозволяє, за допомогою систе-
ми показників у спрощеному вигляді, охарактеризува-
ти якісну своєрідність розвитку всіх основних елементів
ринку на сучасному етапі й на заданому відрізку часу в
майбутньому. Запропонована модель регіонального
кластера, яка орієнтована на створення сучасних висо-
котехнологічних виробництв і випуск конкурентоспро-
можної продукції, дозволить встановити ефективні еко-
номічні взаємовідносини між сільськогосподарськими
товаровиробниками й переробними підприємствами.
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