
106 Серія Економічні науки

Випуск 7. Частина 4. 2014

УДК 338.43-049.5

Харлан Є.А.
здобувач кафедри менеджменту

Черкаського державного технологічного університету 
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У статті розкрито зміст ринкового механізму як сукупності ринків, що спеціалізуються на виробництві певних товарів, та 
окреслено теоретичні засади його регулювання. Визначено особливості регулювання й взаємодії сільського господарства і про-
довольчого ринку за умови державного впливу. Встановлено напрями регулювання ринкового механізму для подальшого розви-
тку продовольства та вплив аграрної реформи на забезпечення продовольчої безпеки країни.
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онального управління та інститутів, які зумовлюють 
активізацію інноваційного процесу й забезпечують 
безперервно повторювальні процеси створення, на-
рощення та розвитку інтелектуального потенціалу 
регіонів.
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Постановка проблеми. Вирішення проблем про-
довольчої безпеки забезпечується розвитком агро-
промислового комплексу. До цього часу виробництво 

сільськогосподарської продукції перебуває не на на-
лежному рівні забезпеченості. Проте останніми ро-
ками спостерігається позитивна тенденція. З цього 
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випливає, що існують резерви збільшення обсягів ви-
робництва продовольства, виходячи з розвитку агро-
промислового комплексу й ринкового механізму за-
галом, тому залишаються не розв’язаними питання 
щодо вдосконалення ринкового механізму. Проблема 
підвищення ефективності функціонування економі-
ки, що стоїть перед економічною наукою, створює 
умови для вирішення ряду теоретичних проблем. І 
пошук додаткових шляхів покращення регулюван-
ня продовольчої безпеки в ринкових умовах набуває 
особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемами державного регулювання продовольчої 
безпеки займалися такі українські вчені як Ю. Бі-
лик [1], П. Борщевський [2], В. Геєць [3], Л. Дей-
неко, М. Лукінов [4], П. Саблук [5], В. Трегобчук 
[6], В. Юрчишин та ін. Вони досліджували проблеми 
продовольчої безпеки на рівні регіонів і переважно 
загальнодержавного характеру. Така орієнтація ви-
магає детального дослідження продовольчої сфери з 
огляду на сучасні ринкові умови.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
підвищенні ефективності регулювання продовольчою 
безпекою в наявній структурі економіки як системи, 
що процвітає.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вний економічний аргумент на користь ринкового 
механізму полягає в тому, що він сприяє ефектив-
ному розподілу ресурсів. Відповідно до цієї тези, 
конкурентна ринкова система направляє ресурси у 
виробництво тих товарів, яких суспільство найбіль-
ше потребує. Вона диктує застосування найефектив-
ніших методів комбінування ресурсів для виробни-
цтва і сприяє розробці й упровадженню нових, більш 
ефективних технологій виробництва. Ринковий ме-
ханізм як суперечлива єдність складових його еле-
ментів можна розкрити і як сукупність ринків, що 
спеціалізуються на виробництві певних товарів. Ри-
нок сільськогосподарських товарів можна подати як 
спосіб розподілу цих товарів. 

Згідно з ринковим розумінням ефективного роз-
поділу, мета такого ринку – розподілити сільськогос-
подарські товари, продовольство й сировину відповід-
но до фінансових можливостей споживачів. У межах 
окремого ринку визначаються ціни на окремі види 
товарів згідно з попитом і пропозицією на них. Необ-
хідною видається виділення ринкових регуляторів, 
стимулюючих процес якнайповнішого та в достатній 
кількості забезпечення якісним продовольством на-
селення країни. 

Регулювання ринкового механізму досягається за 
допомогою цін, а також через регулюючу роль різних 
видів ринків, що функціонують у системі ринкового 
механізму. Ціни, як один з основних елементів рин-
кового механізму, складаються на місцевому, регі-
ональному, національному й міжнародному рівнях. 
Ці ціни включають і вартість перевезень та збері-
гання, тому вартість сільськогосподарських товарів 
об’єктивно нижча там, де вони виробляються, через 
зменшення витрат виробництва за рахунок знижен-
ня витрат на виробництво, перевезення і зберігання. 
Виходячи з регіональних цін, встановлюються наці-
ональні ціни і спеціалізація регіону, а виходячи з 
національних цін, формується міжнародний ринок 
сільськогосподарських товарів.

Сільське господарство і продовольчий ринок не є 
саморегульованими елементами ринку, оскільки по-
пит на продовольство як на товар першої необхід-
ності характеризується низькою еластичністю, що 

також властива й сільському господарству. Водночас 
ціни на ринку продовольства надзвичайно еластич-
ні і схильні до великих коливань. Це ще відомо з 
економічної теорії, що також рекомендує державне 
регулювання цін на агропродукцію, бо інакше вони 
через високу свою еластичність почнуть негативно 
впливати й на споживача, і на виробника. У цьому 
питанні, на наш погляд, необхідним є звернення до 
досвіду розвинених країн. У сучасних концепціях 
ціноутворення на сільськогосподарську продукцію 
в країнах з розвиненою економікою передбачається 
активне державне втручання у формування цін, їх 
регулювання. Держава встановлює ліміти цін, виро-
бляє дотації та компенсації, але ціни від цього не 
перестають бути важливим ринковим інструментом, 
оскільки вони відрегульовані на ринку шляхом по-
питу і пропозиції. У ринкових умовах держава му-
сить проводити політику регулювання продовольчого 
ринку, створюючи економічні передумови для розви-
тку сільськогосподарського виробництва в потрібних 
обсягах і пропорціях. Ціна виступає засобом, а не 
об’єктом державного регулювання. Держава компен-
сує сільськогосподарським товаровиробникам від-
хилення від ринкової ціни в розмірах, необхідних 
для їх діяльності при заданому рівні прибутковос-
ті. Міністерство аграрної політики та продовольства 
України розробляє щорічну програму закупівель 
сільськогосподарської продукції за гарантованими 
цінами, що забезпечує фермерам відповідний рівень 
рентабельності [7]. У разі отримання високих врожа-
їв, коли пропозиція продукції може перевищити по-
пит на неї й ринкова ціна знизиться, держава заку-
повує продукцію у великих обсягах і домовляється з 
фермерами про її зберіганні в них за певну плату або 
направляє продукцію в державні сховища чи вживає 
заходів щодо її експорту. При підвищенні цін держа-
ва викидає на ринок запаси продукції і тим самим 
знижує їх. 

Політика аграрних цін і фермерських доходів у 
розвинених країнах передбачає насамперед спостере-
ження за динамікою ряду економічних показників, 
у тому числі: витрат виробництва по групах спеціалі-
зованих господарств (країни ЄС), видах виробництва 
(США); паритету цін на промислову й сільськогоспо-
дарську продукцію; дохідність ферм і галузей вироб-
ництва. Динаміка витрат і дохідності виробництва 
дає змогу враховувати ступінь впливу будь-якої змі-
ни цін на рівень і структуру витрат і рентабельності 
підприємства [8]. 

Отже, найважливіша функція ціни – це регулю-
вання ринкового механізму для подальшого розви-
тку галузі: регулювання доходів населення, цін на 
засоби виробництва, витрат і доходів у сільському 
господарстві, цін на кінцеву продукцію агропромис-
лового комплексу. Для реалізації функції регулю-
вання цін необхідне дотримання ціни паритету на 
продукцію сільського господарства і промисловості. 
При цьому держава для захисту інтересів сільського 
господарства покликана підтримувати його обґрун-
тований рівень, визначаючи принципи коригування 
узгоджених цін. Індексація цін на сільськогосподар-
ську продукцію має включати паритетний індекс, що 
страхує споживачів від неконтрольованого зростання 
коштів виробництва. 

Відомо, що ринкова система являє собою сукуп-
ність різноманітних ринків за ознакою взаємин, 
інакше кажучи, з огляду на товари й послуги, що 
продаються та купуються. У сформованих формах 
ринок продовольчих товарів представлено такими 
елементами: державною торгівлею, реалізує продо-
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вольство за державними цінами; споживчою коопе-
рацією, що реалізує товари за комісійними цінами; 
комерційною торгівлею, реалізує окремі види про-
довольчої продукції за напіввільними й вільними 
цінами; так званими, організованими ринками, на 
яких продовольчі товари продаються індивідуальни-
ми виробниками за вільними й незначно регламен-
тованим цінами. Ця структура ринку продовольчих 
товарів і використання в ньому цін характеризується 
єдністю та цілісністю. На цьому ринку допускається 
спів існування суперечливих, важко сумісних форм 
торгівлі та ціноутворення. У результаті з’являється 
широкий вибір цін на одні й ті самі товари залежно 
від застосовуваних форм торгівлі. 

В останні роки в результаті помилкових передумов 
аграрної реформи ускладнилася ситуація із забезпечен-
ня продовольчої безпеки країни. Це сталося внаслідок 
того, що реформатори виходили з таких обставин: ви-
робництво продуктів харчування і його реалізація в 
ринкових умовах стають саморегульованими; вітчиз-
няні виробники продовольства при відкритих кордо-
нах мають стати конкурентоспроможними; фінансовий 
капітал здатний забезпечити процес відтворення за 
умови введення приватної власності на землю; великі 
господарства, що існували у вигляді колгоспів і рад-
госпів, можуть бути замінені дрібними фермерськими 
господарствами. Такі умови можуть бути досягнуті в 
абстрактній ринковій економіці, проте в реальній еко-
номіці навіть у розвинених західних країнах вони не 
завжди виконуються і навіть суперечать економічним 
основам функціонування ринку продовольства.

Зовнішньоекономічна безпека будь-якої держави 
з ринковою економікою підтримується урядовими 
заходами, спрямованими на стимулювання зовніш-
ньоекономічних зв’язків і захист внутрішньої еко-
номіки й вітчизняних експортерів від іноземної кон-
куренції. Основними зонами, де відчувається вплив 
економічної політики урядів, є міжнародна торгівля 
товарами та послугами і перелив капіталу (іноземні 
інвестиції та кредити). Що стосується міжнародної 
торгівлі, то експорт та імпорт сільськогосподарських 
товарів і продовольства (насамперед зерна) залиша-
ються найважливішими сферами світової економі-
ки, де активне втручання держави є найважливішим 
чинником ціноутворення й обміну продукцією. 

У національну безпеку як структурного блоку 
входять самостійно значимі комплексні заходи щодо 
забезпечення продовольчої безпеки країни. Пробле-
ма економічної безпеки на національному рівні, яка 
включає, зокрема, гарантування достатнього продо-
вольчого забезпечення, посідає одне з головних місць 
у політиці країни. Неодмінною умовою побудови рин-
кової економіки агропромислового комплексу є зміц-
нення взаємних зв’язків між підприємствами, котрі 
утворюють цей життєво необхідний комплекс народ-
ного господарства, куди входять: підприємства, що 
виробляють засоби виробництва для сільського госпо-
дарства; підприємства, що виробляють сільськогоспо-
дарську продукцію; підприємства сфери обслуговуван-
ня, матеріально-технічного постачання, що збувають 
продукцію споживачеві; транспортна служба; мережа 
науково-дослідних і навчальних закладів [3].

Поглиблення та розширення зв’язків сільського 
господарства і промисловості відбувається в резуль-
таті їх обміну. На це вказував К. Маркс: «Обмін ... 
встановлює зв’язок між сферами, уже різними, і пе-
ретворює їх у більш-менш залежні один від одного 
галузі сукупного суспільного виробництва» [9]. 

Агропромисловий комплекс України на всіх рів-
нях функціонує через систему прямих і зворотних 

виробничо-економічних зв’язків сільськогосподар-
ського виробництва з обслуговуючими, переробни-
ми й іншими галузями та організаціями. Наявність 
цих зв’язків є основою формування виробничо-гос-
подарських комплексів, що, зокрема, стосується і 
продовольчого комплексу нашої країни. Проблему 
продовольчого забезпечення населення треба розгля-
дати не тільки з точки зору внутрішніх можливостей 
ефективного виробництва, а й у взаємозв’язку зі сві-
товими тенденціями. В цьому полягає основна мета 
доктрини незалежності нашої країни.

Прямі зв’язки сільськогосподарських підпри-
ємств з підприємствами переробної промисловості –  
це прогресивна форма закупівель сільськогоспо-
дарської продукції. При ній усуваються проміжні 
ланки, сільгосппідприємства реалізують свою про-
дукцію безпосередньо переробним підприємствам, 
скорочується шлях від полів і ферм до споживача, 
що сприяє зменшенню втрат продукції, поліпшенню 
її якості. При прямих зв’язках чіткіше регулюють-
ся терміни поставок продукції, узгоджуються вимо-
ги до її якості, зміцнюється взаємна відповідальність 
партнерів. Отже, підвищується вихід кінцевої про-
дукції на одиницю використовуваних ресурсів, по-
ліпшується постачання населення продовольством. 
Прямі зв'язки мають такі форми: в одних випадках 
сільськогосподарські підприємства доставляють про-
дукцію до місць її переробки, в інших – переробні 
підприємства закуповують продукцію безпосередньо 
в господарствах і вивозять спеціалізованим транспор-
том. Остання форма набуває все більшого поширен-
ня, оскільки сільськогосподарські товаровиробники 
звільняються від проблем транспортування продук-
ції, тим самим отримують можливість зосередити зу-
силля на нарощуванні виробництва продукції й по-
ліпшенні її якості.

Прямі зв’язки підприємства аграрної сфери також 
налагоджують і з торговими підприємствами. Слід 
зазначити, що процес інтеграції дасть змогу сформу-
вати ефективну організаційно-виробничу структуру 
агропромислового комплексу. Однак важливо при 
цьому мати в кожній галузі й кожному підприєм-
ству агропромислового комплексу налагоджений ме-
ханізм виробничих відносин. Формування ринкової 
економіки в сільському господарстві починається з 
сільськогосподарських підприємств, фермерських та 
особистих підсобних господарств і вихідним, базовим 
матеріалом при цьому є ефективно організовані ви-
робничі відносини, тобто раціональне використання 
земельних, трудових і майнових ресурсів. При орга-
нізації економічних відносин необхідно враховувати 
організаційно-господарські основи підприємств різ-
них форм власності.

Високий рівень продуктивності праці є визна-
чальним фактором зростання в галузях агропромис-
лового комплексу, так як зумовлений ефективним 
використанням ресурсів, підвищенням ефективнос-
ті сільськогосподарського виробництва. В умовах 
ринкового господарювання на продуктивність пра-
ці безпосередньо впливають такі фактори, як забез-
печеність праці основними виробничими фондами, 
кількість робочої сили й ефективність розподілу 
різних ресурсів, їх поєднання та управління ними. 
Важливо, що продовольча політика розглядається як 
комплекс заходів, покликаних системно й ефектив-
но виконувати завдання розвитку не тільки власно-
го виробництва, зовнішньої торгівлі, зберігання та 
переробки, а й справедливого розподілу основних 
продуктів харчування, а також соціального розвитку 
сільської місцевості. 
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Через характеристику окремих елементів продо-

вольчої безпеки розкривається її своєрідність і від-
мінність від багатьох інших проблем, пов’язаних з 
аграрним розвитком. Слід зазначити, що однією з 
узагальнюючих характеристик продовольчої безпеки 
є стабільність національної продовольчої системи. 
У підсумку ринок продовольчих товарів представле-
ний торгівлею продовольством, а також функціону-
ванням ринкових стимуляторів, регулюючих як по-
пит і пропозицію, ціни, так і продовольчу безпеку 
країни загалом. Ринковий механізм визначається як 
система конкретних форм взаємозв’язку різних рів-
нів єдиного народногосподарського комплексу, а та-
кож як система категорій і законів економіки. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити такі висновки. Усі виділе-
ні елементи ринкового механізму мають перебувати 
в оптимальній, збалансованій взаємодії. Інакше цей 
механізм буде давати серйозні збої. Суперечності між 
його структурними ланками мають місце, але їх по-
трібно своєчасно виявляти й розв’язувати. Ринковий 
механізм знаходить своє відображення і конкрети-
зацію у виконуваних ним функціях. По-перше, ана-
лізований механізм покликаний забезпечувати стій-
ке зростання ефективності суспільного виробництва. 
Така функція спрямована головним чином на розви-
ток продуктивних сил суспільства, його матеріально-
технічної бази. По-друге, він має сприяти все більш 
повній реалізації суспільної власності на засоби ви-
робництва, системи економічних законів. Ця функ-
ція безпосередньо стосується вдосконалення вироб-
ничих відносин, забезпечуючи їх сталу відповідність 
рівню й характеру продуктивних сил. По-третє, рин-
ковий механізм має на меті практичне здійснення со-
ціально-економічної політики держави. По-четверте, 

його сутнісна характеристика має на увазі також ре-
алізацію (доведення до споживача) якісної продук-
ції, що відповідає вимогам сучасної економічної сис-
теми й суспільства в цілому. 

Отже, для того щоб ринковий механізм успішно 
виконував свої функції, він мусить постійно вдоско-
налюватися. В іншому разі він може негативно впли-
вати на суспільне виробництво продуктів харчування. 
Тому варто вживати певні практичні заходи, спрямо-
вані на посилення ролі ринкових стимуляторів.
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ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ  
В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗРОСТАННЯ

У статті проаналізовано сучасні наукові підходи до визначення поняття «інновації», «інноваційний потенціал» та його скла-
дових. На основі наявної проблеми щодо визначення єдиного розуміння поняття «інноваційного потенціалу регіону» запропо-
новано власне узагальнене визначення. Розкрито зміст інноваційного потенціалу та структуру процесу інноваційно орієнтованого 
управління збалансованим розвитком економіки регіону.
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РОСТА

В статье проанализированы современные научные подходы к определению понятия «инновации», «инновационный потен-
циал» и его составляющих. На основе существующей проблемы по определению единого взгляда в понимании понятия «инно-
вационного потенциала регионa» предложено собственноe обобщающее определение. Раскрыто содержание инновационного 
потенциала и структуру процесса инновационно ориентированного управления сбалансированным развитием экономики региона.

Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, инновационный потенциал региона, инновационная деятельность.

Chushenko V.O. CONTENTS OF INNOVATION POTENTIAL REGION IN THE SUSTAINABLE GROWTH
The article analyzes the modern scientific approaches to the definition of such: concepts «innovation» and «innovative potential» and 

its components. Based on existing problems of designating a single point of view in understanding the concept of «innovative capacity of 
the region» actually a generalized definition is proposed. Contents of innovation potential and structure of the innovation process oriented 
on the management of balanced economic regional development are revealed.
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