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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Завдяки винятковій важливості й значу�

щості для життєдіяльності людей і забезпечен�
ня стабільності в суспільстві аграрний ринок
має стратегічне значення для розвитку еконо�
мічної системи будь�якої країни. Його страте�
гічна роль в економіці визначається також на�
явністю взаємозв'язку й взаємозумовленості з
іншими сферами народного господарства. Від
розв'язання проблеми ефективного функціону�
вання й розвитку аграрного ринку багато в
чому залежить рівень національної безпеки
будь�якої країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та прикладні аспекти формуван�
ня, функціонування й розвитку аграрного рин�
ку знайшли відображення в працях вітчизняних
і зарубіжних економістів: В. Андрійчука, І. Буз�
далова, П. Гайдуцького, Б. Дмитрука, В. Зінов�
чука, Ю. Коваленка, І. Лукінова, М. Маліка, В. Ми�
лосєрдова, Б. Пасхавера, П. Саблука, М. Трей�
сі, І. Ушачова, О. Шпичака, В. Юрчишина та ін.
Позитивно оцінюючи результати досліджень у
вирішенні ряду проблем ресурсного забезпе�
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чення аграрного ринку, його організаційного
оформлення, розвитку інфраструктурних
складових, управління виробничо�комерцій�
ною діяльністю тощо, слід відзначити, що не�
достатньо уваги приділяється комплексним,
системним дослідженням аграрного ринку в
його сутнісному й функціональному аспектах.

Проблема розвитку аграрного ринку дос�
ліджується в сучасній економічній літературі
переважно на рівні явищ, механізмів його фор�
мування та регулювання. Спостерігається пев�
не зниження уваги до методологічних аспектів
досліджень, вбачається недостатня розроб�
леність теоретичних проблем, що не дозволяє
повно й всесторонньо розкрити сутність аграр�
ного ринку як економічної категорії. Серед
науковців немає єдності щодо її визначення, що
зумовлює відсутність чітких рамок самого
предмета дослідження. Існує об'єктивна не�
обхідність розвитку категоріального апарату
досліджень аграрного ринку.

Метою наукової статті є визначення сутні�
сних ознак аграрного ринку як економічної ка�
тегорії та виявлення особливостей досліджен�
ня його кон'юнктури.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У процесі історичного розвитку суспільства

внаслідок поглиблення поділу праці й спеціа�
лізації продути праці все більше набувають то�
варної форми, що зумовлює еволюцію форм
товарного обміну, ринкового механізму в ціло�
му. За оцінкою В. Леніна, ринок, ринкові відно�
сини є цілком невіддільними від процесів сус�
пільного поділу праці — основи всякого товар�
ного виробництва. "Ринок з'являється там і ос�
тільки, де і оскільки з'являється суспільний
поділ праці і товарне виробництво. Величина
ринку нерозривно зв'язана з ступенем спеціа�
лізації суспільної праці" [1, с. 88]. Оскільки ви�
никнення і розвиток ринкових відносин визна�
чаються поділом праці, який значною мірою
відноситься до сфери виробництва, вихідна ка�
тегорія ринку відображає передусім виробни�
чу сферу й слугує початковим моментом для
розуміння ринкових форм товарообміну.

Формування аграрного ринку відбувається
відповідно до загальних закономірностей фун�
кціонування і розвитку ринкового механізму.
Аграрний ринок як певна система економічних
відносин поряд з особливостями, що визнача�
ються специфікою самого товару (аграрної
продукції), має риси, властиві йому саме як ча�
стини цілісної ринкової системи (ринку). Тому
сутність самого аграрного ринку викристалізо�
вується із загального розуміння економічної
категорії "ринок". У науковій і спеціальній літе�
ратурі довгий час тривали широкі дискусії щодо
сутності й змістовної наповненості даної кате�
горії. І на те були об'єктивні причини, оскільки
ця категорія є досить ємною і вживається у де�
кількох значеннях.

Так, класики економічної думки В. Петті, А.
Сміт, Д. Рікардо під ринком розуміли не вся�
кий обмін, а лише той, який відповідно до тру�
дової вартості базується на суспільній оцінці
товарів і послуг, тобто уявляли ринок як сис�
тему відносин у процесі суспільного відтворен�
ня. Прихильники класичної школи розуміють,
відповідно, глибинну, абстрактну сутність рин�
ку: а) як категорії суспільного відтворення; б)
як комплексу товарно�грошових відносин, що
охоплюють усі стадії процесу відтворення.

У рамках неокласичної школи ринкова кон�
цепція представлена концепцією механізмів
господарювання, взаємодії попиту й пропо�
зиції, а також задоволення потреб; у рамках
інституціоналізму ринок представлений сукуп�
ністю інститутів, певних організаційних форм,
що координують відносини між господарюю�
чими суб'єктами; у рамках маркетингового
підходу — як сукупність споживачів товарів і

послуг; у рамках концепції класиків марксиз�
му�ленінізму — як організований за законами
планової економіки обмін та як інструмент дер�
жавного розподілу; у побутовому, вузькому
розумінні — як місце торгівлі, укладення угод,
зустрічі продавців і покупців.

Представники англо�американської по�
літичної економії кінця ХІХ — початку ХХ ст.
А. Маршалл [2] і Дж. Кларк [3] розглядали ри�
нок як форму функціонування економічної си�
стеми з розвинутими товарно�грошовими
відносинами, постійною взаємодією попиту й
пропозиції з приводу придбання споживчих
благ з урахуванням потреб людей. За Ф. Кот�
лером, ринок — сукупність існуючих і потенц�
ійних споживачів з певними потребами, для за�
доволення яких вони бажають і здатні прийма�
ти участь в обміні [4].

Різноманітність трактувань ринку в еко�
номічній теорії обумовлена передусім еволю�
цією самого ринку в процесі розвитку суспіль�
ства, а також специфікою наукових дослід�
жень, теоретичних і методологічних підходів до
визначення чинників економічного розвитку,
різними історичними ступенями пізнання сут�
ності ринку.

Сучасні тлумачення ринку ряду зарубіжних
економістів є близькими, подібними. Так, аме�
риканські економісти Е. Долан і Д. Ліндсей да�
ють наступне визначення: ринок — це будь�яка
взаємодія між людьми заради забезпечення
взаємної торгівлі [5, с. 12]. Р. Макконнел і С.
Брю наводять аналогічне, хоча й більш розгор�
нуте визначення. Вони вважають, що "ринок —
це інститут і механізм, який зводить разом по�
купців (представників попиту) і продавців (по�
стачальників) окремих товарів і послуг" [6, с.
61]. На думку американського економіста П.
Хейне [7], ринок є набором взаємозв'язків, або
процесом конкурентних торгів. Подібне визна�
чення дають Л. Тейлор та інші західні вчені.
Спільним для наведених визначень, на думку С.
Мочерного, є те, що вони тлумачать предмет
економічної науки, не акцентуючи уваги на вив�
ченні економічних відносин.

Наукове трактування ринку зумовлює виз�
начення цієї категорії, з однієї сторони, як си�
стеми економічних відносин щодо обміну то�
варів і послуг, а з іншої сторони, як категорії
фізичного характеру (безпосереднє місце ку�
півлі�продажу товарів і послуг, що здійснюєть�
ся учасниками ринку). Ринок — це передусім
сукупність економічних відносин між фізични�
ми і юридичними особами (промисловими, аг�
рарними, торговельними компаніями, корпора�
ціями, банками, у т.ч. ТНК і ТНБ), а також між
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державами і наднаціональними органами,
міжнародними фінансово�кредитними інститу�
тами з організації та купівлі�продажу різнома�
нітних товарів і послуг відповідно до законів
товарного виробництва [8, 235].

У структурі ринку системоутворювальною
ланкою є обмін, що забезпечує обіг товарів і по�
слуг та їх доставку від виробників до кінцевих
споживачів. Разом з тим, на наш погляд, абсо�
лютизація ролі ринку та зведення його як еко�
номічної категорії тільки до сфери обігу й об�
міну в товарній формі є помилковим, оскільки
сфера обміну — це лише одна із складових ча�
стин відтворення, проміжна ланка між вироб�
ництвом і споживанням. Ринок, на нашу дум�
ку, не тільки обслуговує сферу доведення про�
дуктів праці до фази кінцевого споживання, але
й фактично є системним процесом забезпечен�
ня самого відтворювального циклу "виробниц�
тво — розподіл — обмін — споживання".

Тлумачення категорії "аграрний ринок" на�
ведене в Законі України "Про державну під�
тримку сільського господарства України".
Відповідно до цього закону аграрний ринок —
сукупність правовідносин, пов'язаних з укла�
денням та виконанням цивільно�правових до�
говорів щодо сільськогосподарської продукції
[9]. На нашу думку, таке тлумачення є дещо
обмеженим, оскільки відображає тільки право�
ву, а не економічну сторону досліджуваної ка�
тегорії.

Деякі науковці, наприклад, Саблук П.Т.,
Месель�Веселяк В.Я. та ін., дають розширене
визначення цієї категорії: аграрний ринок — це
сфера взаємодії суб'єктів ринку щодо забезпе�
чення виробництва й вільного руху сільськогос�
подарської продукції, продовольчих товарів,
засобів виробництва та послуг для агропромис�
лового комплексу, аграрної науково�технічної
продукції [10, с. 6]. З нашої точки зору, ринки
засобів виробництва й послуг для агропромис�
лового комплексу не можна відносити до аг�
рарного, адже вони належать відповідно до
ринку промислової продукції та ринку послуг
безвідносно до того, хто їх споживає. За такою
логікою до аграрного ринку можна віднести й
ринок перукарських, освітніх послуг тощо,
якщо такими послугами користуються селяни.

Крім того, у наведеному вище, а також у
визначеннях деяких інших авторів до аграрно�
го ринку (ринку сільськогосподарської про�
дукції) відносять сферу обігу продовольчих
товарів. Враховуючи, що продукти харчування
виробляються в основному безпосередньо в
сільському господарстві або в інших галузях,
але на основі його продукції, що застосовуєть�

ся у якості сировини, деякі економісти розгля�
дають ринок продовольства як невід'ємну час�
тину сільськогосподарського ринку. Наприк�
лад, В. Шайкін, М. Коваленко та ін. визначають
ринок сільськогосподарської продукції як си�
стему економічних відносин між суб'єктами
ринку в сфері обігу сільськогосподарської і
продовольчої продукції, факторів сільськогос�
подарського виробництва та послуг [11, с. 13].
Слід відзначити, що, з однієї сторони, межі про�
довольчого ринку є ширшими меж сільськогос�
подарського, оскільки певна частина продо�
вольчої продукції має несільськогосподарське
походження (консерванти, харчові домішки
тощо). А з іншої сторони, межі сільськогоспо�
дарського ринку є ширшими, оскільки частина
сільськогосподарської продукції використо�
вується в промисловому виробництві, частина
використовується як предмети праці в аграр�
ному виробництві й т.д. Тому, зважаючи на ці
відмінності, недоцільно ототожнювати ринок
сільськогосподарської продукції і ринок про�
довольства або ж об'єднувати їх у рамках
єдиної назви "аграрний ринок". Ототожнення
може здійснюватись лише в рамках тієї части�
ни сільськогосподарської продукції, яка спо�
живається у свіжому вигляді. Ці методологічні
положення знайшли відображення в новій
"Економічній енциклопедії", у якій чітко заз�
начено, що аграрний ринок — це ринок
сільськогосподарської продукції, а також у
вітчизняному законодавстві (хоча й лише в рам�
ках правового трактування).

Слід певною мірою погодитись з думкою Л. Лє�
онтьєвої та Д. Шпаковського, що аграрний ри�
нок можна визначити як сукупність різномані�
тних видів ринків, на яких складаються еко�
номічні відносини між суб'єктами агропромис�
лового комплексу й різними категоріями спо�
живачів з приводу обігу та розподілу продукції,
робіт і послуг, що виробляються в аграрній
сфері [12, с. 18]. Однак це визначення не розк�
риває економічної сутності цієї категорії.

З нашої точки зору, аграрний ринок — це
динамічна система економічних відносин, форм
обміну продукцією аграрного сектора (в інте�
ресах задоволення суспільних потреб) у їх по�
єднанні й взаємозв'язку з процесами виробниц�
тва, розподілу й споживання, зумовлених роз�
витком суспільного поділу праці. Аграрний
ринок є складною багатофункціональною сис�
темою соціально�економічних відносин між
людьми (що складаються в процесі виробницт�
ва, обміну й споживання), яка покликана ство�
рювати сприятливі умови для забезпечення на�
селення необхідною сільськогосподарською
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продукцією і продуктами харчування.
Нині багато економістів вважають, що аг�

рарний ринок являє собою не тільки сферу то�
варного обміну чи безпосередньої взаємодії
попиту й пропозиції, як це прийнято спрощено
трактувати, а й поєднання процесів виробниц�
тва та споживання. Тому він має властивості
системи, що знаходиться у стані безперервно�
го розвитку. Аграрний ринок є системою еко�
номічних відносин, що забезпечують ефектив�
не функціонування агропромислового комп�
лексу на основі зацікавленості усіх суб'єктів
ринкових відносин у кінцевих результатах
діяльності. У цьому контексті Є. Злобин трак�
тує аграрний ринок як певну систему товарно�
грошових відносин, направлену на забезпечен�
ня відтворення в аграрному секторі економіки
[13, с. 34].

Проміжною ланкою між сільськогоспо�
дарським виробництвом, переробними галузя�
ми й споживачами є продовольчий ринок. При�
чому, як було зазначено вище, стосовно
сільськогосподарської продукції, що спожи�
вається у свіжому вигляді, продовольчий та аг�
рарний ринки взаємопроникають і взаємопе�
реплітаються. Науковці трактують продоволь�
чий ринок" як регульований механізм станов�
лення і функціонування самоорганізованого,
конкурентного руху продовольства від вироб�
ника до споживача, визначальними параметра�
ми якого є платоспроможний попит, пропози�
ція та ціни на продовольство [14]; складову ча�
стину економіки, що охоплює виробництво,
розподіл, обмін і споживання продовольчої
сировини й продуктів харчування [15]; соціаль�
но�економічну систему, що формується і роз�
вивається під впливом економічного середови�
ща й держави та об'єднує процеси виробниц�
тва, розподілу, обміну й споживання продоволь�
ства [16]. Як видно із наведених визначень, про�
довольчий ринок одними авторами трактуєть�
ся як механізм, що зводить разом покупців (що
формують попит) і продавців (що формують
пропозицію); іншими — як система економіч�
них відносин з приводу купівлі�продажу про�
довольства, що формує й урівноважує попит,
пропозицію та генерує ринкові ціни. На нашу
думку, продовольчий ринок, як і аграрний, не�
обхідно розглядати в контексті їх трактування
перш за все як системи економічних відносин,
що забезпечують ефективне функціонування
агропромислового комплексу та споживання
продовольчої продукції.

Низка авторів розглядають продовольчий
ринок як сукупність трьох самостійних, але
тісно взаємодіючих між собою ринків: ринку

сільськогосподарської продукції, що спожи�
вається у свіжому вигляді (також є складовою
аграрного ринку); ринку сировини, де відбу�
вається збут продукції, призначеної для по�
дальшої переробки (складова аграрного рин�
ку); ринку кінцевої продукції — продовольства.
На наш погляд, це цілком правильний методо�
логічний підхід, який дозволяє чітко визначи�
ти межі аграрного й продовольчого ринків, дос�
ліджувати їх розвиток у тісному взаємозв'яз�
ку та взаємопереплетенні. Згідно з цим підхо�
дом ринок кожного окремого виду сільськогос�
подарської продукції, наприклад, овочів, мож�
на розглядати в розрізі їх споживання у свіжо�
му вигляді або ж для виготовлення соків, кон�
сервування тощо.

Аграрний ринок, як і продовольчий ринок,
є сферою прояву економічних відносин між
виробниками й споживачами та виступає своє�
рідним інструментом узгодження їх економіч�
них інтересів. Ці відносини набувають форми
економічної змагальності, на основі якої вини�
кає спонукальний механізм, що стимулює ви�
робника внаслідок його економічної залеж�
ності від споживача пристосовувати обсяги ви�
робництва та реалізації сільськогосподарської
продукції і продовольства до платоспромож�
них потреб останнього, сприяти більш повно�
му задоволенню його потреб, а також суспіль�
них потреб у аграрній продукції в цілому. При
цьому споживчий попит виступає формою ви�
раження суспільних потреб, своєрідним регу�
лятором сільськогосподарського виробництва,
розвиток якого визначається можливими
змінами попиту. У такій ситуації завдання ви�
робника полягає в тому, щоб не просто задо�
вольняти існуючий попит, але й передбачати
його зміни. Інакше обсяги й структура сіль�
ськогосподарського виробництва будуть дещо
відірваними від суспільних потреб. Це зумов�
лює розуміння ринку як форми організації і
функціонування суб'єктів господарювання, яка
забезпечує взаємодію виробництва й спожи�
вання, прямий і зворотній вплив на сукупність
виробничих процесів, що постійно відновлю�
ються на якісно новій основі.

Матеріальною основою ринкових відносин в
аграрній сфері є рух сільськогосподарської про�
дукції та факторів виробництва. При цьому
немає особливого значення, хто виступає у виг�
ляді суб'єктів господарювання — державні, при�
ватні, змішані, кооперативні, акціонерні форми
діяльності, засновані на різноманітних формах
власності. При цьому ринок не є індиферентним
стосовно соціально�економічної наповненості
господарської діяльності. Він також передбачає
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регулювання діяльності економічних суб'єктів,
включаючи саморегулювання, з метою посилен�
ня їх взаємодії та ефективності. А це, у свою
чергу, дозволяє стверджувати, що ринок необ�
хідно розглядати як самостійну складову еко�
номічних відносин, що поєднує відносини з при�
воду виробництва (створення продукції для то�
варообміну), розподілу (формування доходів
суб'єктів ринкової економіки), обміну (купівля�
продаж), споживання (відтворювальні процеси),
а також відносини власності, реалізації еконо�
мічних інтересів тощо. Ці відносини зумовлені
суспільним поділом праці. Обмін породжує
відносини купівлі�продажу й створює умови для
функціонування ринкових відносин загалом.
Ринок, якщо його розуміти як тип господарсь�
ких відносин і зв'язків, передбачає наявність не
лише економічних зв'язків між суб'єктами гос�
подарювання з приводу виробництва, розподі�
лу, обміну і споживання, але й можливість
вільного вибору партнерів, конкуренції між то�
варовиробниками, обміну інформацією, нала�
годженння виробництва з орієнтацією на кон'�
юнктуру ринку, включаючи попит і пропозицію,
удосконалення структури діяльності.

Функціонування ринку можна представити
як механізм взаємодії інтересів виробників про�
дукції та її споживачів, на якому базується
обмін товарів, або як своєрідний інструмент
узгодження інтересів сфери виробництва й
сфери споживання. З урахуванням особливос�
тей розвитку АПК аграрний ринок розгля�
дається як:

— особлива соціально�економічна система,
що функціонує відповідно до потреб у продук�
тах харчування, доходів населення, можливо�
стей і особливостей аграрної сфери, специфі�
ки зовнішніх зв'язків;

— складна система, у рамках якої функціо�
нують і взаємодіють виробники різноманітної
сільськогосподарської продукції, переробни�
ки, посередники та інфраструктурні елементи;

— спосіб поєднання різних сегментів еко�
номіки, який завдяки змінам цін і доходів впли�
ває на виробництво й споживання;

— специфічний механізм взаємозв'язку еко�
номічно відокремлених суб'єктів господарю�
вання, що базується на товарно�грошових від�
носинах і конкуренції.

Головна особливість аграрного ринку поля�
гає в специфіці продуктів праці, призначених
для обміну. Однією з основних відмінних ознак
сільськогосподарської продукції є високий
рівень необхідності в ній, стабільна її затребу�
ваність. Продукти харчування потрібні кожній
людині кожен день у необхідній кількості, що

дозволяє не тільки підтримувати життєді�
яльність організму, але й реалізовувати себе як
особистість. Тому від рівня забезпеченості на�
селення країни продуктами харчування зале�
жить національна безпека, соціальна, політич�
на й економічна стабільність у суспільстві.

У той же час потреби людини в їжі обмежені
фізіологічними можливостями, внаслідок чого
існує певна кількісна межа їх задоволення. Це
дозволяє з урахуванням оптимального співвід�
ношення поживних речовин у раціоні харчуван�
ня визначати потребу в окремих видах продо�
вольства й здійснювати вибір шляхів її задово�
лення. При цьому слід мати на увазі, що не всі
продукти харчування надходять до людей че�
рез торгівлю, тобто лише певна їх частина на�
буває товарної форми. І сільське, і міське на�
селення отримує значну їх частину для власно�
го споживання з особистих селянських госпо�
дарств, присадибних, дачних ділянок тощо.

Основою ефективного функціонування аг�
рарного ринку є агропромисловий комплекс, що
включає сільське господарство, переробну й хар�
чову промисловість, торговельні, промислові, а
також інші підприємства й організації, що
здійснюють обслуговування галузей АПК. У рам�
ках аграрного ринку виділяють ринки різних
видів продукції: ринок зерна, цукрових буряків,
овочів, насіння соняшнику, м'яса, молока тощо.
Ці ринки, підпорядковуючись загальним законам,
умовам функціонування, у той же час вирізня�
ються характерними особливостями, зумовлени�
ми специфікою виробництва та обігу, передбача�
ють наявність певних структурних елементів.

Проте, така структуризація є недостатньою
для характеристики аграрного ринку. На нашу
думку, аграрний ринок слід структуризувати
перш за все за організаційно�функціональною
ознакою, розглядаючи його як багаторівневу
систему, в рамках якої можна виділити галузе�
ву, продуктову, розподільчу, регіональну,
тіньову підсистему й підсистему державних ін�
тересів. Галузева підсистема об'єднує суб'єктів
ринку за виробничо�галузевим принципом
(рослинництво, тваринництво), продуктова —
являє собою вертикально інтегровану взаємо�
дію економічних суб'єктів, що забезпечують
виробництво, обмін та реалізацію певних видів
продукції в рамках окремих ринків; розподіль�
ча — включає напрями реалізації продукції
(біржі, аукціони, оптові посередницькі струк�
тури, роздрібні торгівля тощо); регіональна —
відображає взаємодію економічних суб'єктів і
регіональних органів управління за територі�
альною ознакою. У рамках регіональної підси�
стеми виділяють регіональний і національний
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ринок, зовнішньою відносно неї системою буде
світовий ринок. Економічні відносини суб'єктів
аграрного ринку на основі економічних про�
цесів, що не контролюються державою, станов�
лять тіньову підсистему.

Продуктова підсистема аграрного ринку, на
відміну від галузевої, не пов'язана виключно з
вітчизняним виробництвом — вона об'єднує
всю сукупність економічних зв'язків, що спри�
яють насиченню ринку певним видом аграрної
продукції. Крім того, у рамках продуктової
підсистеми аграрного ринку виділяють ринки
досконалої і недосконалої конкуренції; орга�
нізовані та неорганізовані, вільні й регульовані,
ринки оптової й роздрібної торгівлі, а також
ринки державних закупівель сільськогоспо�
дарської продукції. В умовах ринку суттєво
зросла роль розподільчої підсистеми (яку мож�
на розглядати як окрему систему), що зумов�
лене руйнуванням монопольної державної цен�
тралізованої системи збуту сільськогоспо�
дарської продукції. Ефективність функціону�
вання цієї підсистеми визначається розвитком
інфраструктури аграрного ринку. Особливе
місце серед складових аграрного ринку займає
підсистема державних інтересів, що є моделлю
взаємодії економічних суб'єктів за чітко виз�
наченими правилами з метою гарантування
продовольчої безпеки країни.

Особливості виробництва й обігу товарної
продукції в аграрній сфері, специфіка чинників
формування зумовлюють і специфіку методо�
логії дослідження аграрного ринку. Аграрний
ринок є сферою вияву економічних відносин між
різними групами виробників в аграрній сфері,
між виробниками й споживачами продукції.
Найважливішими показниками, що характери�
зують стан аграрного ринку, процеси його фор�
мування, функціонування й розвитку, є попит,
пропозиція продукції, їх співвідношення, а та�
кож рівень та динаміка цін. Економічна ситуа�
ція на ринку, що характеризується певним
рівнем і співвідношенням таких груп об'ємних
економічних показників, як ринковий попит,
ринкова пропозиція, ринкова ціна, динаміка роз�
витку ринку тощо, отримала назву ринкової ко�
н'юнктури. Тому при дослідженні аграрного
ринку, специфіки механізму його розвитку ши�
роко використовується поняття "кон'юнктура
аграрного ринку". Такий підхід визначає не�
обхідність чіткого визначення ринкової кон'юн�
ктури й виділення в ній предмета нашого дослі�
дження. Це важливо також у зв'язку з тим, що
серед частини економістів, які не займаються
грунтовними дослідженнями проблем економі�
чної кон'юнктури, розповсюджена думка, що

кон'юнктура характеризується лише короткос�
троковими коливаннями цін під впливом найча�
стіше випадкових, непередбачуваних факторів.

Кон'юнктура означає зв'язок, поєднання
різних обставин, явищ і умов, що в сукупності
формують певну ситуацію. Поняття кон'юнкту�
ри вперше почало використовуватись вкінці ХVІІ
ст. для характеристики ринкової ситуації в
Німеччині. Перше наукове визначення ко�
н'юнктури дав німецький економіст А. Вагнер у
книзі "Основи політичної економії" (1894 р.). Ко�
н'юнктура — це сукупність природних, технічних,
економічних, соціальних і правових умов, що
впливають на виробництво, збут і ціни товарів. До
найбільш важливих факторів, що впливають на
кон'юнктуру, відносились зміни в технології ви�
робництва, коливання урожайності сільськогос�
подарських культур, зміни в економічній пол�
ітиці, соціальній структурі суспільства [17].

На початку ХХ ст. з'явилось багато науко�
вих робіт з теорії кон'юнктури, в яких висува�
лись різні підходи до з'ясування її сутності.
Найбільший внесок у формування сучасних
уявлень про теорію кон'юнктури зробили
М. Кондратьєв, Г. Кассель, Ф. Лассаль, В. Міт�
челл, В. Репке, В. Зомбарт та ін. В. Зомбарт [18]
вважав, що кон'юнктура являє собою загаль�
ний стан ринкових відносин на даний момент
часу в результаті взаємодії внутрішніх і
зовнішніх факторів, оскільки ці відносини виз�
начальним чином впливають на результати
діяльності економічних суб'єктів.

Кон'юнктура в широкому розумінні цього
терміна була охарактеризована А. Маршаллом
як "обстановка, що складається" [2, с. 191]. Ана�
логічно охарактеризував кон'юнктуру Ф. Піс�
коппель: кон'юнктура — це "обстановка, ситу�
ація, стан речей…, збіг обставин чи подій" [19,
с. 29]. У західних теоріях найбільш розповсюд�
жене визначення кон'юнктури як різноманіт�
них коливань економічної активності в цілому.
Теорія кон'юнктури в основному направлена на
пояснення причин таких коливань і представ�
лена різними напрямами наукових досліджень.
"Неможливість пояснення усіх факторів коли�
вань кон'юнктури тільки з точки зору одного
напряму призвела, — як відзначає Л. Петровсь�
ка, — до інтеграції теоретичного знання щодо
них… Неокласики при поясненні явищ кон'юн�
ктури виходять із факторів пропозиції, неокей�
нсіанці — із попиту. Такі погляди не суперечать
один одному й доповнюють теорію кон'юнкту�
ри" [20, с. 37—39].

Аналіз економічної кон'юнктури був зробле�
ний М. Кондратьєвим при дослідженні проблем
економічної динаміки. "Під економічною кон'юн�
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ктурою кожного конкретного моменту ми розу�
міємо, — писав М. Кондратьєв, — напрям і ха�
рактер зміни сукупності елементів народногос�
подарського життя в порівнянні з попереднім
періодом" [21, с. 72]. Економічну кон'юнктуру він
характеризував як динамічну рівновагу факторів
і результатів відтворення, особливу увагу при�
діляючи дослідженням довгих циклів економіч�
ної кон'юнктури. Аналогічні визначення дають і
сучасні економісти. "Напрям і характер змін по�
казника або сукупності показників, що характе�
ризують розвиток народного господарства, на�
зивається економічною кон'юнктурою. Тому те�
орію економічних циклів, — як відзначено в ко�
лективній праці за редакцією В. Гальперіна, — на�
зивають також теорією кон'юнктури" [22, с. 181].
"Економічна кон'юнктура, — пише В. Клинов, —
це форма прояву на ринку системи факторів і
умов відтворення в їх постійному розвитку і взає�
модії, конкретно�історичному виявленні, що ви�
ражається в певному співвідношенні попиту, про�
позиції та динаміці цін" [23, с. 37].

На наш погляд, слід розмежовувати понят�
тя економічної й ринкової кон'юнктури, ос�
кільки вони характеризують різні аспекти змін
у народному господарстві. Економічна кон'юн�
ктура розкриває їх передусім у сутнісному ас�
пекті, виражаючи динаміку співвідношення по�
треб суспільства та його виробничих можливо�
стей безвідносно до типів економічних систем
(ринкової, планової тощо). Проте в контексті
досліджень ринкової кон'юнктури мова йде про
народне господарство, що базується на заса�
дах ринкового обміну. В цих умовах ринок із
його системою цін виступає центральним вуз�
ловим елементом, що пов'язує між собою ок�
ремі господарюючі одиниці. Економічні проце�
си розглядаються на рівні явищ як форма ви�
явлення економічної кон'юнктури в співвідно�
шеннях попиту на товари та їх пропозиції, у
змінах цін. Отже, ринкова кон'юнктура є фор�
мою глибинного вираження економічної ко�
н'юнктури в ринковій економіці через відпові�
дне співвідношення попиту й пропозиції. У той
же час не всі зміни ринкової кон'юнктури ви�
ражають динаміку економічної кон'юнктури
(особливо це стосується суб'єктивних чин�
ників).

Узявши за основу типологізацію кон'юнкту�
ри М. Кондратьєва [21, с. 73], необхідно розгля�
дати два її аспекти: а) загальногосподарську ко�
н'юнктуру; б) галузеву кон'юнктуру. Остання
може бути представлена динамікою виробницт�
ва й споживання, що виражається на ринку як
окремих товарів, так і сукупності товарів цієї га�
лузі чи декількох взаємопов'язаних галузей. Га�

лузева кон'юнктура повинна досліджуватись в
тісному взаємозв'язку із загальногосподарською.

М. Кондратьєв [21], розглядаючи динаміку
економічної кон'юнктури, виділяв три рівні
рівноваги, і відповідно, три рівні кон'юнктур�
них коливань:

1) рівновага "першого порядку" — між зви�
чайним ринковим попитом і пропозицією.
Відхилення від неї зумовлюють короткостро�
кові коливання тривалістю 3—3,5 років, на�
явність циклів у товарних запасах;

2) рівновага "другого порядку" — дося�
гається в процесі формування цін виробництва
шляхом міжгалузевого переливу капіталу, який
вкладається головним чином в машини й устат�
кування. Відхилення від цієї рівноваги та її
відновлення М. Кондратьєв пов'язує із серед�
ньостроковими кон'юнктурними циклами;

3) рівновага "третього порядку" стосується
"основних капітальних благ" (будинків, споруд,
базових технологій тощо). Ця рівновага пору�
шується внаслідок необхідності створення но�
вого запасу "основних капітальних благ", які б
задовольняли вимоги нового технічного спосо�
бу виробництва. Таке оновлення капітальних
благ є матеріальною основою великих циклів
кон'юнктури.

Слід відзначити, що кон'юнктура аграрно�
го ринку передусім відображає дію глибинних
фундаментальних чинників, зумовлених при�
родними та іншими особливостями виробниц�
тва й споживання. Специфічні чинники, що
впливають на попит і пропозицію сільськогос�
подарської продукції та продовольства, зумов�
люють особливості формування рівноваги на
цьому ринку й своєрідність кон'юнктурних
циклів. Разом з тим, сам принцип аналізу фун�
кціонування аграрного ринку, його кон'юнкту�
ри з урахуванням її глибинної специфіки за
різних видів рівноваги повинен визначати логі�
ку й структуру дослідження. Оскільки аграр�
ний ринок досліджується у динаміці, в процесі
його історичної еволюції у тісному взаємо�
зв'язку з загальногосподарською кон'юнкту�
рою, аналіз його функціонування й розвитку
передбачає використання представленого ба�
гаторівневого підходу. Грунтовні дослідження
розвитку аграрного ринку неможливі лише на
основі аналізу короткострокових коливань у
рамках встановлення рівноваги "першого по�
рядку". На думку як зарубіжних, так і вітчиз�
няних учених (Є. Пєшкова, І. Бєляєвського, В. Ку�
черенка, В. Карпова, С. Гаркавенко та ін.), в си�
стемі кон'юнктурних чинників необхідно відби�
рати такі, які найбільш правильно й об'єктивно
відображають основні глибинні зміни, напря�
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ми й темпи розвитку процесу відтворення та
якомога менше піддаються впливу випадків.

Ринкова кон'юнктура, її зміни, як зазнача�
лось у наведених попередніх визначеннях, про�
являються у змінах попиту, пропозиції й ди�
наміці цін, у їх коливанні навколо рівноважно�
го рівня. Дослідження кон'юнктури ринку, що
здійснюються як зарубіжними, так і вітчизняни�
ми вченими, характеризуються її аналізом на
рівні ринкових явищ. Це дозволяє вирішувати
багато наукових проблем у нормативному й по�
зитивному аспектах. Проте більшість таких дос�
ліджень мають поверхневий характер. Вони
здійснюються без достатнього проникнення в
глибинну сутність аналізованих процесів. На це
вказують і деякі зарубіжні дослідники. Так, на�
приклад, Б. Селігмен, аналізуючи систему еко�
номічної рівноваги Л. Вальраса, відзначає, що
його підхід "не торкався основ ціни. Постанов�
ка питання про зв'язок між ціною і вартістю виг�
лядала недоречною. Економісти могли більше не
шукати джерела вартості: вони отримали фор�
мальну теорію взаємозалежності, згідно з якою
економічні відносини виражались нейтральною
мовою функціональних рівнянь" [24, с. 480].

Процеси функціонування й розвитку аграр�
ного ринку також переважно розглядаються на
рівні явищ: аналізуються зміни співвідношення
попиту на товари та їх пропозиції, динаміка цін
без виявлення глибинних сутнісних причин, що
зумовлюють ці процеси. Подальший розвиток
досліджень передбачає необхідність пошуку
шляхів поєднання сутнісного аналізу з розкрит�
тям механізмів розвитку економічної кон'юнк�
тури. Динаміка аграрного ринку, коливання його
кон'юнктури в найбільш концентрованому виг�
ляді проявляються у змінах ринкових цін. Тому
дослідження аграрного ринку безпосередньо
пов'язане з аналізом проблеми формування й
динаміки ринкової ціни. Слабким місцем сучас�
них досліджень кон'юнктури, що проводяться
багатьма зарубіжними й вітчизняними економі�
стами, є те, що в них не розкриваються об�
'єктивні основи динаміки цін, пов'язані зі зміною
вартості. Праця стає субстанцією вартості
тільки за умови її суспільної реалізації (визнан�
ня, врахування, відшкодування суспільством)
через ринковий механізм ціни. З іншої сторони,
ціна в аспекті певного кількісного вираження
рівноваги між попитом і пропозицією отримує
не умовний (обліковий), а реальний економічний
зміст лише настільки, наскільки вона виражає
реальну рівновагу між потребами й виробничи�
ми можливостями суспільства, тобто виражає
певну суспільну вартість товару. Функціональ�
но зміна вартості напряму викликає зміну ціни.

Зворотний вплив цінових змін може призвести
до змін вартості лише опосередковано, через
зміну економічних можливостей суспільства
(але не величини пропозиції) або потреб сусп�
ільства (але не величини попиту).

Осмислення цих положень слугує основою
для більш глибокого й повного розкриття по�
няття "кон'юнктура аграрного ринку" не тільки
на функціональному, але й на сутнісному рівні.
Традиційна функціональна характеристика
кон'юнктури аграрного ринку виражає зв'язки
й взаємозалежності на рівні ринкових явищ між
ціною, попитом і пропозицією товарів на цьо�
му ринку. Більш глибинна, сутнісна характери�
стика кон'юнктури виражає взаємозв'язки між
вартістю, потребами й виробничими можливо�
стями суспільства.

ВИСНОВКИ
Ключову роль у дослідженнях процесів

функціонування та розвитку аграрного ринку
відіграє системний підхід, що базується не лише
на різносторонньому аналізі ринкового меха�
нізму, але й на розкритті сутності ринкових
процесів на основі вартісних співвідношень. Це
дає можливість глибше розглянути характер
взаємозв'язку між ціною і вартістю як на сутн�
існому, так і на функціональному рівнях.

Кон'юнктура ринку сільськогосподарської
продукції залежить не тільки від чинників, що
діють безпосередньо на ринку, — вона визна�
чається ситуацією на ринках інших товарів, за�
лежить від можливостей суспільства виробля�
ти не тільки сільськогосподарську продукцію,
але й інші товари, від фактичних і необхідних
затрат праці на їх виготовлення, від змін спів�
відношення цих затрат. З іншої сторони, вона
визначається потребами суспільства в цій про�
дукції, які, у свою чергу, залежать від зміни по�
треб суспільства в інших товарах, від їх відпові�
дності виробничим можливостям суспільства.

Викладене вище дає підстави стверджувати,
що аграрний ринок та його кон'юнктуру необ�
хідно розглядати не просто як сферу обміну,
певне співвідношення між попитом і пропози�
цією, відірвано від інших економічних процесів,
а в тісному взаємозв'язку з процесами виробниц�
тва, розподілу й споживання. Це дає можливість
чітко пов'язувати дослідження процесу форму�
вання цін, попиту, пропозиції на аграрному рин�
ку з динамікою вартості, зміною рівня потреб і
виробничих можливостей суспільства, а також
відповідно трактувати й кон'юнктуру аграрно�
го ринку. Вона визначається як характеристика
співвідношення попиту, пропозиції, ціни й вар�
тості продукції аграрної сфери з попитом, про�
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позицією, ціною й вартістю всіх інших товарів
(у статиці й динаміці).

Специфіка вибраного методологічного під�
ходу до досліджень аграрного ринку та його
кон'юнктури полягає в тому, що, по�перше,
його сутність, закономірності розвитку можуть
бути розкриті тільки у взаємозв'язку й спів�
відношенні з виробництвом і споживанням
сільськогосподарської, а також іншої про�
дукції; по�друге, ситуація на аграрному ринку
залежить від ситуації на ринках інших товарів
та послуг. Тому подальші наукові досліджен�
ня необхідно здійснювати в напрямі концепту�
ального, системного аналізу умов та чинників
формування аграрного ринку в їх тісному взає�
мозв'язку з процесами еволюції економічних
систем.
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