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Анотація. У статті розглянуто основні тенденції розвитку аграрного ринку. Обґрунтовано причини 
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є поліаспектним явищем. Ринок уособлює в собі 
систему господарських зв’язків, тип відносин між 
економічними суб’єктами, взаємозв’язок попиту 
і пропозиції, суперечність економічних інтересів, 
конкурентні і партнерські взаємини, свободу під-
приємництва та інші аспекти, які в сукупності 
відбивають його єдину сутність — економічний 
зв’язок між людьми в процесі виробництва і руху 
товару та його споживання.

Розвиток товарно-грошових відносин в 
аграрній сфері неминуче призводить до розри-
ву процесу купівлі-продажу в часі і просторі, що 
ускладнює характер господарських зв’язків між 
економічними суб’єктами. Це підвищує ризики 
як покупців, так і продавців, оскільки за таких 
умов здійснення обміну завжди виникає загроза 
невиконання угоди через непередбачувані обста-
вини, дію третіх сторін або недобросовісну пове-
дінку контрагентів.

Ці небезпеки, із самого початку виникнення 
ринку, вимагають створення системи юридичного 
захисту обмінів, ефективність якої забезпечується 
лише сильною державою. Тут слід наголосити, що 
вже в момент виникнення тієї форми економіч-
них відносин, яку ми називаємо ринковою, дер-
жавна присутність стає помітним атрибутом цих 
відносин. Захист незалежності країни, свободи і 
власності громадян, забезпечення правосуддя — 
це функції держави, без виконання яких еконо-
мічна система втрачає ефективність.

Економічні перетворення в аграрній сфе-
рі України переконливо свідчать про відсутність 
впевненості у суб’єктів господарювання щодо до-
тримання умов виконання угод в торгівлі сільсько-
господарською продукцією, оскільки процеси 
розпорядження приватною власністю (передусім 
землею) з метою отримання прибутку, створення 
ринку страхових послуг і біржового ринку, забез-
печення юридичного захисту сільгоспвиробників 
здійснювалися асинхронно, а держава не змогла 
забезпечити подолання асиметричності розвитку 
інститутів ринку, яка виникла внаслідок цього.

Еволюція економічних систем західних кра-
їн здійснювалася в різні часи різними темпами, і 

Постановка проблеми. Центральне місце в ге-
незисі ринкової економіки вчені відводять фор-
муванню приватної власності. Деякі з них зазна-
чають, що ринки можуть існувати лише для тих 
продуктів, права власності на які можуть легко 
встановлюватися, реалізуватися та передаватися.

Приватна власність забезпечує суб’єктам 
господарювання економічну свободу і незалеж-
ність у прийнятті господарських рішень (яку про-
дукцію і в яких обсягах і асортименті виробляти, 
кому продавати тощо). Спеціалізація та приват-
на власність, як умови виникнення ринку, вод-
ночас є причиною однієї з основних глибинних 
супереч ностей ринкової економіки: між взаємо-
залежністю товаровиробників, викликаною спе-
ціалізацією та їх господарською відокремленістю, 
породженою приватною власністю. Тому в умовах 
ринку завжди існує проблема здійснення ефек-
тивних обмінів, пов’язаних із переданням прав 
власності на товар. Для суб’єктів аграрного рин-
ку сучасної України ця проблема є надто гострою 
через відсутність або нерозвиненість ринкових 
інститутів [1].

Головне, на що слід звернути увагу, вивчаю-
чи генезис і розвиток ринку, є формування но-
вого типу господарських зв’язків — товарних, 
невід’ємним атрибутом яких стає процес купів-
лі-продажу. Іманентною умовою існування еко-
номічної системи, заснованої на товарно-грошо-
вих відносинах, є наявність прямих і зворотних 
зв’язків, чим ринкове господарство принципово 
відрізняється від натурального.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід 
становлення аграрного ринку в Україні показав, 
що це суспільне явище є набагато складнішим, 
ніж уявлялося, що потребує поглиблених дослі-
джень, особливо з погляду на сучасну продоволь-
чу кризу.

Метою статі є виявлення глибинної сутності 
аграрного ринку та його протиріч, наявність яких 
обумовлює втручання держави.

Виклад основного матеріалу. Ще на стадії сво-
го генезису ринок, поява якого зумовлена еволю-
цією складних соціально-економічних процесів, 
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саме в періоди швидких соціально-економічних 
змін відбувалося поглиблення теоретичних знань 
про сутність ринку, осмислення шляхів подаль-
шого розвитку суспільства, формування нових 
парадигм.

Розвиток продуктивних сил в сільському гос-
подарстві було забезпечено завдяки механізації 
виробничих процесів, яка, у свою чергу, стала ре-
зультатом якісних змін у промисловості, науці та 
комунікаціях. Механізація в сільському господар-
стві обумовила зростання продуктивності праці та 
створення сприятливого виробничого середови-
ща і водночас з цим сприяла вивільненню робо-
чих рук із галузі, поглибленню спеціалізації аж до 
створення вузькоспеціалізованих на одному това-
рі чи навіть функції підприємств, розвитку торгів-
лі та появі масштабного товарного виробництва 
сільськогосподарської сировини. Саме активний 
розвиток продуктивних сил в сільському госпо-
дарстві забезпечив проникнення ринкових від-
носин в аграрний сектор економіки і формування 
повноцінного аграрного ринку.

Багатогранність категорії «ринок» утруднює 
його вичерпну характеристику, а прагнення окре-
мих авторів зосередити увагу на його ключових 
рисах сприяють появі дещо вульгаризованих ви-
значень цього поняття. Навряд чи можна вважати 
суто науковим погляд на ринок, як на ланку, яка 
зв’язує виробництво товару і його споживання, 
адже і виробництво, і споживання (попит і про-
позиція) є рівноцінними елементами ринку. Так 
само не зовсім коректно вважати, що ринок — це 
обмін, організований за законами товарного ви-
робництва і обігу. Аграрний ринок поєднує сфери 
виробництва та споживання аграрної продукції, а 
також включає їх у загальний економічний про-
цес відтворення.

Суть ринкових відносин в аграрній сфері зво-
диться до відшкодування витрат товаровиробни-
ків і отримання ними прибутку та задоволення 
попиту споживачів на основі вільного, взаємного 
узгодження, платності, еквівалентності та конку-
рентоспроможності.

Нестабільність і ризикованість сільського 
господарства змушували підприємства, залучені 
до виробництва продовольства на різних стадіях 
(від постачання матеріально-технічних ресурсів 
до торгівлі готовими харчовими продуктами, зо-
крема через систему громадського харчування), 
об’єднувати багаточисленні, але розпорошені 
функції щодо формування пропозиції аграрної 
продукції шляхом створення відповідних орга-
нізаційних структур. Цей процес отримав назву 
«вертикальна інтеграція», а сукупність основних 
і суміжних галузей з виробництва сільськогоспо-
дарської сировини, її зберігання, транспортуван-
ня, перероблення, торгівлі тощо назвали агропро-
мисловим комплексом [3; 4].

Стійки взаємовідносини суб’єктів галузей, 
залучених до процесу виробництва і перероблен-
ня сільськогосподарської сировини, дали підста-
ви для розширеного трактування поняття «аграр-
ний ринок». Так, на думку Є. Майорця: «Аграрний 
ринок — це система економічних відносин між 
суб’єктами ринку в сфері обігу сільськогосподар-
ських і продовольчих товарів, факторів сільсько-
господарського виробництва та послуг» [5, с. 104]. 
У зв’язку з цим виникає питання: чи є складовою 
аграрного ринку ринок факторів виробництва 
(землі, технологій, капіталу, праці тощо)?

Критерієм для ідентифікації аграрного рин-
ку може служити походження продукції (сіль-
ськогосподарське, лісове, рибне виробництво), 
тому не вважаємо за доцільне включати до складу 
аграрного ринку ринок факторів виробництва.

Походження продукції є тим чинником, який 
посилює аспектний характер аграрного ринку, 
оскільки сільському господарству притаманна ще 
й багатофункціональність, яка, безумовно, є осо-
бливим аспектом аграрного ринку. На відміну від 
диверсифікації, яка віддзеркалює багатогалузевий 
характер діяльності агропромислових компаній, 
багатофункціональність означає виконання ба-
гатьох функцій у межах одного виду діяльності (у 
нашому випадку сільського господарства). Сіль-
ське господарство, крім економічної, виконує 
ще соціальну і природоохоронну функції, сприяє 
збереженню культурного укладу на селі, впли-
ває на формування ландшафтів. Отже, і зараз, із 
високим рівнем розвитку ринкових відносин, у 
більшості країн ведення сільського господарства 
зорієнтовано не лише на отримання ринкових 
результатів (прибутку, доходу, ринкової частки 
тощо), а й на створення багатьох соціальних благ: 
збереження природного різноманіття, охорону 
довкілля, відновлення родючості ґрунтів, забез-
печення безпечності продуктів харчування тощо. 
Виконання неринкових функцій не може бути 
повністю покладено на товаровиробників, тому 
сільськогосподарське виробництво як суттєва 
частина аграрного ринку знаходиться в полі зору 
органів державної влади і є об’єктом державного 
регулювання.

Специфічною особливістю аграрного рин-
ку є те, що він не може позбутися технічної вза-
ємозалежності між товарними і нетоварними 
результатами сільськогосподарської діяльності, 
наприклад, підвищення продуктивності землі за 
рахунок збільшення використання мінеральних 
добрив є причиною забруднення ґрунтових вод 
нітратами, які, потрапляючи у відкриті водойми, 
викликають бурхливе розмноження рослин і тим 
самим порушують стійкість біоценозів.

Те, що окремі аспекти функціонування аграр-
ного ринку обумовлюють необхідність впливу 
держави на господарські взаємини суб’єктів цьо-
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го ринку (захист, підтримку, страхування, гарантії 
тощо), є хоча й не беззаперечним положенням, 
та все ж таким, що досить лояльно сприймається 
суспільством.

Держава, роль якої в забезпеченні продо-
вольчої безпеки зростає, не може дозволити роз-
орення аграрних товаровиробників через їх сут-
тєву залежність не лише від природних ресурсів, 
а і від коливань кон’юнктури ринку та конкурен-
ції. До того ж нееластичність попиту на сільсько-
господарську продукцію призводить до парадок-
сального явища: в урожайні роки селяни через 
здешевлення продукції можуть втрачати більше 
доходу, ніж в роки із несприятливими погодними 
умовами.

Очевидно, що кон’юнктурні ризики для агра-
ріїв мають більшу вагу, ніж ризики, пов’язані з не-
постійністю погоди.

На наш погляд, необхідно звернути увагу ще 
на один аспект аграрного ринку — певну незалеж-
ність товаровиробника, який здійснює господар-
ську діяльність на засадах приватної власності. В 
умовах командно-адміністративної системи Укра-
їни ведення сільськогосподарського виробництва 
залежало від рішень, які приймалися централізо-
вано держпланом або галузевим міністерством. 
Безумовно, керівники і спеціалісти аграрних під-
приємств вирішували безліч завдань, пов’язаних 
із виробництвом продукції, але це були питання 
технології. Питання асортиментної, цінової, збу-
тової політики знаходилися поза межами їхньої 
компетенції. Таким чином, централізована пла-
нова економіка породжувала ефект відокремлен-
ня відповідальності за виробництво продукції від 
відповідальності за її використання, яку несла 
держава. Разом із цим товаровиробники позбав-
лялися й кон’юнктурного ризику.

У ринкових умовах, з точки зору ступеня за-
лежності, можна відокремити два види товарови-
робників:

а) незалежні, які займаються підприємством, 
використовуючи свою приватну власність (зем-
лю, капітал);

б) залежні, які здійснюють управління госпо-
дарською діяльністю підприємств, що їм не на-
лежать (у цьому випадку форма власності не має 
значення).

Саме незалежні суб’єкти ринку несуть усю 
повноту ризиків (природних і кон’юнктурних) 
і через це відчувають постійну потребу в запасах 
капіталу. Іншими словами, такі товаровироб-
ники, позбавившись залежності щодо викорис-
тання продукції, вимушені поступатися своєю 
фінансовою незалежністю. Вихід із цієї ситуації 
знаходиться, як правило, в залученні кредитних 
ресурсів, але лише за однієї умови — коли такий 
кредит забезпечений заставою. Реалії української 
економіки змушують визнати, що для фінансо-

вого сектору сільськогосподарські землі є мало-
привабливою заставою, тому доступ до кредитних 
ресурсів з боку аграрних товаровиробників є об-
меженим [2].

Виходячи з вищевикладеного, очевидно, 
що згортання функцій держави в аграрній сфері 
України, яке спостерігалося на початку 90-х ро-
ків ХХ ст., було маловиправданим. Разом із цим 
об’єктивні умови господарювання в сільському 
господарстві не дозволяють здійснювати регулю-
вання розвитку аграрного ринку застарілими ме-
ханізмами. удосконалення функцій регулювання 
держави має здійснюватися з урахуванням еко-
номічного, соціального і екологічного аспектів 
аграрного ринку, сприяти розширенню місткості 
потенціалу, підвищенню ефективності та конку-
рентоспроможності аграрних підприємств.

Остання вимога щодо суб’єктів відкритих 
господарських систем, якою є національний 
аграрний ринок, видається нам імперативною, 
інакше дуже швидко відбувається заміщення про-
дукції внутрішнього виробництва імпортом. Уна-
слідок цього аграрне виробництво занепадає, а 
продовольча безпека опиняється під загрозою.

Тенденції розвитку вітчизняного аграрного 
ринку, виявлені в результаті аналітичних дослі-
джень, вражають своєю неоднозначністю. З одно-
го боку, аграрні підприємства мають суттєво зно-
шений виробничий потенціал, а зароблених ними 
коштів не вистачає навіть на просте відтворення 
матеріально-технічної бази. З другого — сільсько-
господарські товаровиробники протягом останніх 
років нарощують обсяги експорту, завдяки чому 
Україна залишається одним із помітних суб’єктів 
світового продовольчого ринку.

Кон’юнктура світового продовольчого ринку 
(перевищення темпів зростання попиту над тем-
пами зростання пропозиції і, як наслідок, підви-
щення цін) дозволяє Україні суттєво розширити 
експортний потенціал, але на заваді цьому стає 
технологічна відсталість галузі і відстороненість 
держави від підтримки експортерів.

Ми вважаємо, що підтримка державою екс-
портноорієнтованої стратегії розвитку аграрного 
ринку забезпечить створення можливостей для 
розв’язання багатьох проблем.

По-перше, надходження коштів від експор-
ту необхідно спрямувати на закупівлю техно-
логічного обладнання для виробництва засобів 
виробництва нового рівня. Це сприятиме імпор-
тозаміщенню у сфері технологічного оснащення 
сільськогосподарського виробництва, створенню 
нових робочих місць, а отже, і підвищенню попи-
ту, здешевленню ресурсів.

По-друге, промислове виробництво, у міру 
можливості, доцільно розміщувати в сільській 
місцевості, що позитивно вплине на соціально-
економічний стан селян.
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По-третє, конкуренція на зовнішніх ринках, 
вимоги міжнародних організацій, що існують, 
зокрема СОТ, до умов виробництва сприятимуть 
поліпшенню якості аграрної продукції і продуктів 
харчування.

Значущість продовольчої безпеки сприяє 
тому, що захист інтересів аграрних товаровироб-
ників в усьому світі стає одним із найголовніших 
державних завдань. Перед загрозою нестачі про-
довольства, голодних бунтів і екологічних лих 
лібералізація аграрних ринків згортається, а на-
томість поширюється державний протекціонізм.

Висновки. Аналіз трансформації аграрної 
політики в зарубіжних країнах, виконаний за 
допомогою монографічних розвідок, дозволяє 
зробити висновок, що використання в Україні  
останніми роками таких інструментів державно-
го регулювання, як дорогий кредит, фіксований 
сільськогосподарський податок, скорочення фі-
нансування багатьох аграрних програм не могло 
забезпечити відновлення технологічного базису 
галузі, що позбавляє підприємства можливості 
нарощувати конкурентні переваги.

Крім того, слід мати на увазі, що економічно 
розвинені країни прагнуть домінувати на світо-
вих ринках завдяки новим товарам, у тому числі 
й продовольчим, тому характерною рисою по-
ведінки американських продовольчих компаній 
є проникнення з новою продукцією на зарубіж-

ні ринки з одночасним обмеженням доступу до 
технологічних новинок. Нерівномірність еконо-
мічного розвитку країн унеможливлює їх участь 
у світовій торгівлі на паритетних засадах. Тож 
цілком зрозуміло, що уряд України має набагато 
активніше впливати на становлення конкуренто-
спроможних підприємств аграрної сфери еконо-
міки, без чого не вдасться реалізувати експортний 
потенціал галузі.
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