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The article deals with the concept of "market", its definition, important features and basic criteria,
in-depth understanding taking into account the place in the system of social reproduction and also from
the point of view of subjects of market relations. Interrelation between the participants of the economic
system reflecting the essence of this category is outlined. The basic elements of the structure of the market,
its components, as well as the main indicators of functioning, through which the market relations are
restored, the concept of the consumer market as a segment of the commodity market, its economic essence
and structure are determined. The category "food market" is described as a social-economic system,
factors influencing its development, functions and groups of economic entities. A specific place among
other markets is determined and the spheres of the food market are identified. The necessity of marketing
management of food market having social orientation is proved.
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У статті розглядається поняття «ринок», його визначення, важливі риси та основні
критерії, поглиблене розуміння з врахуванням місця в системі суспільного відтворення а також з
точки зору суб’єктів ринкових відносин. Окреслено взаємозв’язки між учасниками економічної
системи, що відображають сутність даної категорії. Визначено основні елементи структури
ринку, його складові а також основні показники функціонування, через які відбувається
відтворення ринкових відносин, поняття споживчого ринку як сегменту товарного ринку, його
економічну сутність та структуру. Охарактеризовано категорію «продовольчий ринок» як
соціально-економічну систему, фактори, що впливають на її розвиток, функції а також групи
господарюючих суб’єктів. Визначено специфічне місце серед інших ринків та виокремлено сфери
продовольчого ринку. Доведено необхідність маркетингового управління ринком продовольства що
має соціальну спрямованість.
Ключові слова: ринок, ринок продовольства, маркетингове управління, елементи
продовольчого ринку, стійкий розвиток, продовольчі ресурси, державні та ринкові методи
управління, продовольча безпека.
Рис.: 3 , Літ.: 27.
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В статье рассматривается понятие «рынок», его определение, важные черты и основные
критерии, углубленное понимание с учетом места в системе общественного воспроизводства, а
также с точки зрения субъектов рыночных отношений. Отображены взаимосвязи между
участниками экономической системы, отражающие сущность данной категории, основные
элементы структуры рынка, его составляющие а также основные показатели функционирования,
через которые происходит воспроизводство рыночных отношений. Определено понятие
потребительского рынка как сегмента товарного рынка, его экономическую сущность и
структуру. Охарактеризовано категорию «продовольственный рынок» как социальноэкономическую систему, факторы, влияющие на ее развитие, функции а также группы
хозяйствующих субъектов. Определены специфическое место среди других рынков и выделены
сферы продовольственного рынка. Доказана необходимость маркетингового управления рынком
продовольствия имеющий социальную направленность.
Ключевые слова: рынок, рынок продовольствия, маркетинговое управление, элементы
продовольственного рынка, устойчивое развитие, продовольственные ресурсы, государственные и
рыночные методы управления, продовольственная безопасность.
Рис.: 3. Лит.: 27.
Постановка проблеми. Структура пропозиції продовольчого ринку на сьогоднішній день
сформована купівельною спроможністю населення і саме тому якісний склад даного ринку не
відповідає оптимальним нормам споживання. Для задоволення потреб населення якісними
продуктами харчування та формування збалансованої структури необхідно формувати та
удосконалювати ринок продовольства на основі законів ринкової економіки та відповідному
маркетинговому управлінні. Основою даного процесу є дослідження науково-теоретичних засад
маркетингового управління ринком продовольства. Економічні трансформації ринку
продовольства вимагають розгляд всіх сфер даної системи через призму маркетингового
управління. Виникає необхідність розгляду складових продовольчого ринку, окреслення
взаємозв’язків між учасниками економічної системи та обґрунтування необхідності
маркетингового управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування агромаркетингової
діяльності займались такі науковці як І.В. Артімонова [2], В.Г. Андрійчук [1], Ю.А. Ципкін [26],
А.Н. Люкшинов [26], А.А. Пакулін [26] та інші. У працях П. Зав'ялова [9], Н. Капона [13],
В. Колчанова [13], Дж. Макхалберта [13], А. Войчака [4] та інших досліджено та проаналізовано
зміст економічної категорії маркетингового управління. Проте, питанням основ науковотеоретичного обґрунтування розвитку маркетингового управління ринком продовольства
приділяється не значна увага, що обумовлює актуальність досліджуваної проблеми
Метою статті є відображення теоретичних засад розвитку продовольчого ринку та
обґрунтування необхідності формування і функціонування системи маркетингового управління
ринком продовольства.
Виклад основного матеріалу. Менш ніж два століття тому робилися перші спроби дати
наукове визначення поняттю "ринок". Питаннями функціонування ринку займалися такі видатні
вчені, як А. Сміт, Т. Манн, Ж.-Б. Сей, У. Джевонс, А. Маршалл, Д. Локк, С. Фішер, Р. Коуз, Ф. Кене,
Д. Міль, К. Маркс, Дж. М. Кейнс, Д. Норт, Д. Рікардо, Д. Рубінфельд, Ф. Хайек, А. Пазенті,
Ф. Фрідмен, Р. Піндайк, П. Самуельсон, К. Менгер тощо. Серед вітчизняних учених значний вклад
внесли у трактування ринку такі економісти, як В.Г. Андрійчук, Л. Абалкін, П.П. Борщевський,
Г.І. Башнянін, В.І. Бойко, П.І. Гайдуцький, С. Коваленко, М.Ю. Коденська, М.Й. Малік,
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О.О. Мороз, С.В. Мочерний, О.М. Онищенко, П.Т. Саблук, А.А. Чухно, О.Г. Шпикуляк та інші.
Тому в процесі розвитку економічної науки склалося декілька підходів до визначення ринку та
ринкових відносин, їх сутності.
Спочатку поняття "ринок" було синонімом терміну "базар", тобто місце на ринковій площі, де
здійснювалися торгівельні операції. Таке поняття ринку склалося ще в період первіснообщинного ладу,
коли у визначеному місці та у визначений час відбувався обмін продуктами праці. Із розвитком ремесел
та торгівлі, за ринками закріплювалися визначені місця, так звані ринкові площі. На сьогоднішній день
досить часто використовується таке значення поняття "ринку".
В процесі суспільного розвитку поняття "ринок" набуває більш ширшого трактування.
Французький економіст А. Курно розумів під ринком не просто ринкову площу, а будь-який район, де
між покупцями та продавцями існують вільні стосунки, а ціни на одні і ті ж товари досить легко та
швидко вирівнюються. На основі своїх спостережень, він визначив важливі риси ринку – свободу його
учасників та гнучке ціноутворення. Англійський економіст XIX ст. У. Джевонс визначав ринок як групу
людей, що вступали у ділові стосунки та заключали угоди з приводу будь-якого товару. Отже, основним
критерієм ринку У. Джевонс висунув "тісноту" зв’язку між продавцями та покупцями.
На початку XX століття російський економіст В.Я. Железнов писав: "Рынком в
обыкновенной речи прийнято называть место, на котором совершается покупка или продажа
товаров. С точки зрения научной и социально-экономической, под рынком понимается
совокупность лиц, которые встречаются и обмениваются своїми продуктами" [8, с. 136-137].
З розвитком товарного обміну та товарно-грошових відносин відбулося посилення уваги у
сфері спілкування, що знайшло своє відображення і у визначеннях ринку [6, с. 15]:
 ринок – це обмін, який організований за законами товарного виробництва та спілкування,
сукупність відносин товарного обміну;
 ринок – це сфера обміну всередині країни та між країнами, що пов'язує між собою
виробників та споживачів продукції.
Проте, не можна сутність ринку зводити лише до сфери обміну. Поглиблене розуміння
категорії "ринок" вимагає врахування його місця у всій системі суспільного відтворення,
включаючи виробництво, розподіл, обмін і споживання. Зокрема, даний аспект був сприйнятий
вітчизняними економістами, які стали розглядати "ринок" як елемент відтворення сукупного
суспільного продукту, як форму руху основних складових частин цього продукту [7, с. 81].
В західній економічній літературі отримав розповсюдження підхід, при якому ринок розглядався з
точки зору суб'єктів ринкових відносин. Ф. Котлер трактував ринок як сферу потенційних обмінів [14].
К. Макконелл та С. Брю визначали ринок як інститут, або механізм, який об'єднує покупців
(пред'явників попиту) та продавців (постачальників) окремих товарів та послуг [16]. А Маршал звертає
увагу на наявність зв'язку між пропозицією та попитом, а також групами людей, які приймають участь
в угодах з приводу будь-якого товару [17, с. 6-7]. Видатний економіст, лауреат Нобелівської премії
Ф. Хайєк визначав ринок як складний передавальний пристрій, який дозволяє використовувати
інформацію із найбільшою повнотою та ефективністю, яка розпорошена серед незліченної кількості
індивідуальних агентів. П. Самуельсон акцентував увагу на значення механізму цін, який, діючи через
попит та пропозицію на конкурентних ринках, ставив собі за мету вирішення трьох основних проблем
економічного підприємства – що, як і для кого виробляти [22, с. 74].
Вищенаведені визначення не вичерпують усього різноманіття підходів до трактування ринку.
Наведені формулювання свідчать про різні періоди в історичному процесі пізнання ринку як
економічного явища. Ринок – це складне багатофункціональне комплексне поняття, яке включає, з
одного боку, ринок товарів і послуг, а з іншого – ринок ресурсів, у взаємозв'язку та взаємодії яких
ідентифікується сучасний економічний механізм.
У широкому розумінні, ринок – це загальна форма взаємозв'язку суб'єктів економічної
діяльності, за допомогою якої відбувається перетікання товарів, робочої сили та капіталу в різні
точки економічного простору. Із функціональної точки зору ринок визначається як сукупність
економічних відносин, які охоплюють стадії виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів
і послуг, що функціонують на основі законів вартості, попиту та пропозиції.
Економічний словник трактує ринок, як систему товарно-грошових відносин, які виникають
між покупцем та продавцем, яка включає також механізм вільного ціноутворення та вільне
підприємництво, що здійснюється на основі економічної самостійності, рівноправності та
конкуренції суб'єктів господарювання у боротьбі за споживача [25, с. 206-207].
Отже, ринок припускає існування певних взаємозв'язків, відносин між учасниками
економічної системи (її суб'єктами), які найбільш повно відображають сутність категорії "ринок".
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Проте, у зв’язку із розвитком суспільства та економіки, сутність категорії "ринок" продовжує
бути предметом дослідження вітчизняних учених-економістів. Зокрема, П.Т. Саблук сутність
ринку пов’язує із його суспільним значенням: "ринок – це цілеспрямована упорядкована система
ресурсів, установ та методів, завданням якої є створення і підтримання ринкового середовища в
стані максимального наближення до чистої конкуренції і здатності генерувати ринкові ціни як ціни
попиту та пропозиції". Також він зазначає, що "вільний ринок – це економічна система, в якій
виробляються ті товари, що купуються громадянами, а самі громадяни своєю поведінкою на ринку
розподіляють ресурси на виробництво товарів. До ринкової економіки відносять таку економічну
систему, в якій вільний ринок поєднується з мінімальним державним втручанням" [20, с.13-14].
Трактування ринку як процесу зустрічаємо у працях С.В. Мочерного: "ринок - це певна
сукупність відносин власності між покупцями і продавцями з приводу купівлі-продажу товарів і послуг
та механізм забезпечення цього процесу згідно із законами товарного виробництва" [18, с. 130].
О.Г. Шпикуляк визначає, що "ринок – це процес еволюційних зв’язків економічних агентів з
метою задоволення потреб, координації взаємодії і узгодження стимулів через механізм цін та
здійснення трансакцій, системи інституцій та інститутів, які структурують взаємовідносини у
процесі обміну" [27].
З'ясовуючи суть ринку, потрібно визначити його елементи, які становлять структуру ринку,
тому що лише в межах ринку відбувається відтворення ринкових відносин. Загальну структуру
ринку можна зобразити за допомогою схеми (рис. 1).
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Товарний ринок

Ринок
споживчих
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Рис. 1. Загальна структура ринку
Джерело: сформовано автором

Товарний ринок являється складовою загального поняття "ринок". На товарному ринку
здійснюється товарний обмін, де за допомогою купівлі-продажу товарів реалізуються суспільні
потреби.
Складовими елементами товарного ринку є ціна товару, товарна пропозиція та попит
споживачів. Основні показниками функціонування товарного ринку зображено на рис. 2.
Економічне призначення об`єктів товарного ринку полягає в забезпеченні попиту людини в
предметах особистого споживання та суспільного попиту в речовинних чинниках виробництва.
Основним об’єктом комерційно-господарських взаємовідносин між суб’єктами товарного ринку
виступає товар у вигляді конкретного виробу, матеріалу, послуги, ідеї тощо [21, с. 120-122].
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ступінь
диверсифікованості
товарного ринку

місткість ринку

якість товару,
реалізованого
на ринку

Основні
показники
функціонуванн
я товарного
ринку

конкурентоспроможність товарів
на ринку

динаміка розвитку окремих
галузевих товарних ринків,
що складають єдиний
товарний ринок країни

Рис. 2. Основні показники функціонування товарного ринку
Джерело: сформовано автором
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Споживчий ринок є одним із сегментів товарного ринку. Як економічна категорія, споживчий
ринок представляє собою сферу товарно-грошового обміну, а також він охоплює сукупність
взаємозв'язків між виробниками товарів та їх споживачами.
Споживчий ринок – це складна система, яка формується із багатьох структурних елементів
та зв'язків між ними. Склад та структура даної системи класифікується за багатьма ознаками,
зокрема, за призначенням, за регіональною ознакою, за каналами реалізації товарів тощо.
Споживчий ринок можна характеризувати, як систему соціально-економічних відносин між його
суб’єктами (виробниками, посередниками, споживачами), яка формується та розвивається в
процесі опосередкованого грошовою формою обміну товарів і послуг, призначених для
задоволення особистих потреб та інтересів споживачів [15, с. 103].
У структурі споживчого ринку найвагоміше місце займає ринок продовольчих товарів
(продовольчий ринок). Економічна сутність продовольчого ринку полягає у взаємопов’язаному
функціонуванні галузей і структур, об’єднаних спільною метою – виробництвом високоякісних
продуктів харчування, доведенням їх до споживача, забезпеченням раціонального споживання,
створенням державних продовольчих фондів.
В економічній літературі термін «продовольчий ринок» найчастіше означає ринок
сільськогосподарських підприємств, що виробляють продукцію, яка має кінцевого покупця без
переробки або служить сировиною для підприємств харчової промисловості.
Так, О.В. Березін зазначає: «Функціонування внутрішньодержавного продовольчого ринку
визначається можливостями сільськогосподарського виробництва країни забезпечувати його власними
товарними ресурсами. Як відомо, специфічною ознакою сільськогосподарського виробництва є
спроможність його складових – землі, робочої сили та капіталу – оперативно реагувати на кон’юнктуру
ринку. Ефективність функціонування певною мірою визначається аграрною політикою держави як
органічної складової економічної політики, сукупністю науково обґрунтованих ідей щодо розвитку
сільського господарства на певному історичному етапі життя країни» [3].
Продовольчий ринок охоплює всі економічні відносини, пов’язані зі збутом харчової
продукції, одержаної від переробки сільськогосподарської й іншої сировини. Він є частиною
аграрного товарного ринку, поряд з ринком сільськогосподарської продукції й ринком
сільськогосподарської сировини.
С.П. Запотоцький під продовольчим ринком розуміє «територіальну соціально-економічну
систему, що функціонує у сфері обігу продовольчих товарів на основі взаємодії попиту, пропозиції
та ціни і розвивається за відповідними економічними й суспільно-географічними законами» [9].
На думку російського вченого Г.М. Зінчука, «продовольчий ринок – система просторово
спрямованих економічних відносин між виробниками, суб'єктами ринкової інфраструктури й
споживачами, а також усередині даних груп, що формують пропозицію та попит на продовольчі
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товари. Таке трактування на відміну від існуючих виключає звуження змісту продовольчого ринку
тільки до організаційних форм, до сукупності покупців товару, до сфери обігу, до
відтворювального процесу й уточнюють найпоширеніше визначення ринку як системи
економічних відносин між продавцями й покупцями в частині виділення серед продавців окремих
груп виробників і суб'єктів ринкової інфраструктури, можливих взаємодій усередині даних груп, а
також територіальної специфіки розвитку даного ринку» [11].
Л.В. Страшинська вважає, що «більшість авторів відповідно до власних тлумачень
розглядають продовольчий ринок як комплекс підприємств, організацій та індивідуальних
виробників різних продуктів, які взаємопов’язані в єдиному технологічному процесі виробництва,
заготівлі, переробки і реалізації продовольчої сировини та продуктів харчування» [23]. Вона
показує в цьому визначенні особливості функціонування продовольчого ринку відносно ринку
взагалі: існування єдиного продовольчого комплексу на ринку товарів першої необхідності.
І.П. Стуканова визначає продовольчий ринок регіону «як систему економічних відносин між
господарюючими суб'єктами з приводу розподілу ресурсів і задоволення платоспроможних потреб
населення регіону в продовольчих товарах, за допомогою реалізації господарських зв'язків, що
здійснюються на основі інформаційного забезпечення і складаються в результаті взаємодій
регіональних і зовнішніх стосовно регіону учасників ринку, що функціонує під впливом сформованих
умов виробництва, споживання, державного регулювання й маркетингового управління» [25].
Ряд авторів висловлюють думку, що специфічне місце продовольчого ринку полягає у
такому:
- порівняно з іншими ринками, продовольчий ринок характеризується відносною
стабільністю, зважаючи на особливу роль продовольства в забезпеченні життєдіяльності
населення;
- достатньо висока ліквідність продовольчої продукції зумовлена відносно низькими цінами
на неї порівняно з іншими групами товарів;
- використання агропродовольчої продукції характеризується досить високим рівнем
диверсифікації її використання (пряме споживання населенням, споживання харчовою та іншими
галузями промисловості);
- повнота і збалансованість продовольчого ринку є гарантом продовольчої, отже,
національної безпеки, що передбачає наявність постійного у тій чи іншій формі, прямого чи
опосередкованого державного впливу на цей сегмент ринку [23].
Т.В. Гомелько умовно розділяє продовольчий ринок на чотири сфери (рис. 3).
виробництво, що складається із сукупності сільськогосподарських і
переробних товаровиробників, транспортних і фінансово-кредитних
лізингових, страхових організацій
збут і торгівля - характеризується сукупністю оптових і роздрібних
торговельних організацій, транспортних, фінансово-кредитних
організацій
зовнішні зв'язки, які формуються за допомогою експортно-імпортних
операцій. Тобто до цієї сфери віднесемо суб'єкти ринкових відносин,
які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність
сфера державного регулювання, що за допомогою соціальноекономічних і адміністративних методів впливає на функціонування
трьох попередніх сфер

Рис. 3. Основні сфери продовольчого ринку
Джерело: [5]

Г.М. Зінчук, конкретизуючи поняття продовольчого ринку, розглядає його структуру, в якій
виділяє три основних елементи: «суб'єкти продовольчого ринку; об'єкти продовольчого ринку;
характер економічних відносин між суб'єктами продовольчого ринку». До суб'єктів продовольчого
ринку вона відносить покупців, продавців і виробників продовольчих товарів. До об'єктів –
реалізовані виробниками або продавцями матеріальні блага (товари), здатні задовольнити потреби
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покупців у їжі. Характер економічних відносин, що виникають між суб'єктами ринку описується
конкурентним середовищем, що являє собою змагання виробників і продавців продовольчих
товарів за залучення кінцевих споживачів і максимізацію прибутку [11].
Продовольчий ринок забезпечує виробництво продовольчих ресурсів, а також обумовлює
соціально-економічні аспекти обміну продовольчих товарів, що визначаються усією сукупністю
економічних відносин. Структурні елементи останніх формуються на основі прямих та зворотних
ринкових зв’язків під впливом попиту та пропозиції, системи методів регулювання ринкових
процесів та прийняття відповідних управлінських рішень.
Для аналізу розвитку продовольчого ринку розглянемо фактори, що впливають на його
розвиток. Усю сукупність факторів розвитку продовольчого ринку можна поділити на економічні,
науково-технічні, соціальні та природно-кліматичні.
До економічних факторів розвитку продовольчого ринку відносяться рівень розвитку та
розміщення сільськогосподарського виробництва та промислової переробки сільськогосподарської
сировини, рівень розвитку господарських зв’язків між підприємствами продовольчого комплексу,
рівень та структура цін на продовольчі товари.
До науково-технічних факторів належать рівень розвитку матеріально-технічної бази сільського
господарства, харчової промисловості та інфраструктури, рівень механізації та автоматизації
транспортно-складських процесів та використання досягнень науково-технічного процесу.
До соціальних факторів, що впливають на розвиток продовольчого ринку, можна віднести
кількісний та якісний рівень забезпеченості підприємств продовольчого комплексу трудовими
ресурсами, чисельність та соціально-демографічна структура населення та його розміщення.
Також важливе значення при вивченні розвитку продовольчого ринку, а також розміщення
галузей інфраструктури, спеціалізації та концентрації об’єктів інфраструктури ринку є врахування
природно-кліматичних факторів. Природно-кліматичні умови впливають на величину витрат на
зберігання та транспортування продовольчих товарів, ставлячи певні вимоги інфраструктурі
продовольчого ринку. Аналіз територіальної диференціації затрат на зберігання та
транспортування по основних продовольчих товарах свідчить про існування відмінностей, які
багато в чому обумовленні впливом природно-кліматичних умов разом із дією інших факторів.
С.У. Нуралієв приводить наступні функції продовольчого ринку:
1. Найбільш повне задоволення потреби та платоспроможного попиту населення в безпечних
для здоров'я людини і якісних харчових продуктах у раціональному асортименті.
2. Реалізація частини сукупного суспільного продукту для особистого побутового
споживання, що сприяє відшкодуванню витрат суспільної праці на його виробництво й обіг. У ході
виконання цієї функції на ринку здійснюється безпосередня реалізація продовольчих товарів,
новий виробничий цикл одержує грошові потоки, накопичуються ресурси для розширення
відтворення.
3. Формування асортименту і забезпечення якості продовольчих товарів, ефективних з точки
зору максимального задоволення платоспроможного попиту населення.
4. Стимулювання розвитку виробництва під впливом побажань і вимог торгівлі (споживача).
Ці функції вчений відносить до базових, до допоміжних – складування, зберігання,
транспортування, переробку сировини, інформаційно-мотива-ційну функцію, що сприяє
створенню економічної інформації, заснованої на результатах маркетингових досліджень, і
економічно мотивує рівновагу між попитом і пропозицією на ринку продовольства [19].
На продовольчому ринку ми можемо виділити наступні групи господарюючих суб’єктів:
- суб’єкти сільського господарства, які формують попит продуктів харчування, що
виробляються на сільськогосподарських підприємствах, у фермерських господарствах та
господарствах населення;
- суб’єкти переробної промисловості, які формують пропозицію продовольчих товарів на
основі промислової переробки сировини, удосконалення розміщення продовольчих ресурсів;
- суб’єкти ринкової інфраструктури, що забезпечують заготівлю, транспортування,
зберігання та реалізації продовольчих товарів.
Висновки. Отже, для нормального функціонування продовольчий ринок повинен мати
рівноважний характер: розмір пропозиції продовольства повинен відповідати розміру попиту на
харчові продукти. Така ситуація має соціальну спрямованість. Якщо пропозиція перевищує попит –
у наявності втрати продовольчої сировини, а це, не тільки з економічної, а й з релігійної, моральної,
політичної точок зору неприпустимо. Якщо попит на харчові продукти перевищує пропозицію, то,
можливо частина населення ринку голодує, тому що потреба й попит відносно продовольства досить
часто збігаються. Причому рівноважна ціна на харчові продукти на такому ринку повинна
встановлюватися так, щоб забезпечити виробникові й продавцеві справедливу норму прибутку, і
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покупцеві відчуття не тільки матеріального, але й морального задоволення від покупки. Справедлива
норма прибутку в цьому випадку також є соціальною категорією, дає змогу підприємцю розвиватися
не стільки за рахунок розміру рентабельності одиниці продукції, скільки за рахунок обсягу прибутку
від реалізації великого обсягу харчових продуктів, тому що обіг продовольства і денна виручка від
його реалізації вище такого показника по інших, непродовольчих товарах.
Є.М. Ігнатова у науковий обіг ввела поняття «стійкий розвиток продовольчого ринку». На її
думку, «це стратегія, спрямована на задоволення найважливіших потреб людини у продуктах
харчування, що ґрунтується на раціональному природовикористанні й забезпечує збалансоване
вирішення соціально-економічних завдань і проблем збереження та відтворення цілісності
природного середовища країни» [12]. У цьому визначенні проявляється роль маркетингових
заходів у процесі ефективного розвитку продовольчого ринку.
На думку І.П. Стуканової, «органічне сполучення державного й ринкового методів
управління ринком продовольства, дослідження особливостей споживання, стимулювання
платоспроможного попиту й розвиток культури споживання можуть бути забезпечені за
допомогою використання маркетингового підходу до управління».
Так як попит на продукти харчування реалізується на ринку продовольства, то його функціонування
визначається рівнем та структурою пропозиції продуктів харчування, і динамікою попиту.
На сьогоднішній день досить гостро стоїть проблема задоволення платоспроможного попиту
населення продуктами харчування. Зокрема вона зумовлена економічною ситуацією в країні, а
саме, залежністю від імпорту продовольства. Відповідно знизився життєвий рівень більшості
населення, що позначилося на якості харчування і, як наслідок, на показниках здоров'я, тривалості
життя та природньому прирості населення. Для вирішення даної проблеми необхідно формування
як науково-обґрунтованої національної політики, спрямованої на розвиток ринку продовольства,
так і регіональної продовольчої політики, побудованої з урахуванням регіональних особливостей
виробництва і споживання продуктів харчування.
Саме органічне поєднання державного і ринкового методів управління ринком
продовольства, дослідження особливостей споживання, стимулювання платоспроможного попиту
і розвиток культури споживання можуть бути забезпечені за допомогою використання
маркетингового підходу до управління.
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
АГРОФОРМУВАНЬ 

ШИНЬКОВИЧ А.В.,
аспірант кафедри бухгалтерського обліку
Вінницький національний
аграрний університет
(м. Вінниця)

Розглянуто дискусійні питання щодо сутнісних характеристик антикризового управління
агроформувань, досліджено генезис поняття антикризового управління агроформувань та
обґрунтовано мету, функції, основні принципи, завдання та етапи ланцюга його здійснення. Нині
використання результативного антикризового управління є актуальним, навіть для тих
агроформувань, які вважаються успішними на українському і конкурентоспроможними на
міжнародному ринках, тому правильне окреслення сутнісних характеристик антикризового
управління агроформувань дасть змогу побудувати результативну систему проактивних методів
та інструментів протидії й попередження кризи в агроформуваннях в сучасних нестабільних
умовах глобальних економічних дисбалансів.
Ключові слова: антикризове управління, агроформування, сутнісні характеристики
антикризового управління.
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