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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою складовою економічних відно(

син в аграрній сфері є аграрний ринок, який ко(
ординує економічні процеси, пов'язані із задо(
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Досліджено сутність поняття "ринок". Розглянуто різні підходи до тлумачення поняття "аграрний ринок": підхід,
який розглядає аграрний ринок через призму економічних відносин; інституційний підхід; підхід, за якого аграрний
ринок розглядається як об'єкт правових відносин. Проаналізовано співвідношення між суміжними поняттями:
"аграрний ринок", "агропромисловий ринок", "продовольчий ринок". Встановлено, що згадані поняття слід розмеN
жовувати. Основою для розмежування є об'єкт економічних відносин (товар). Визначено, що властивості та особлиN
вості виробництва сільськогосподарської продукції, яка виступає предметом купівліNпродажу на аграрному ринку,
обумовлюють специфіку агарного ринку, його відмінності від інших видів ринків, а саме: низька еластичність попиN
ту; циклічність, сезонність пропозиції, її залежність від природноNкліматичних умов; різне призначення сільськогосN
подарської продукції та ін.

Different interpretations of the concept of "market" are studied. The main features of the market, which are the basis
of any definition: the market is a certain area of trade, which determines the relationship between producers and consumers
and the relationships that have developed between them. Ensuring the realization of the social product, the market creates
conditions for the continuous continuation of the process of social reproduction and contributes to the satisfaction of
social needs. Different approaches to the interpretation of the concept of "agricultural market" are considered: an approach
that considers the agricultural market through the prism of economic relations; institutional approach; an approach in
which the agricultural market is considered as an object of legal relations. The relationship between related concepts:
"agricultural market" and "agroNindustrial market" is analyzed. It is established that the mentioned concepts should be
distinguished. The basis for differentiation is the object of economic relations (goods). The agricultural market trades in
agricultural products, and the agroNindustrial market includes, in addition to agricultural products, also the market of
means of production and services. Markets of agricultural products have significant differences from the markets of
means of production and services that are part of the agroNindustrial market, in terms of operating conditions,
infrastructure, investment, lending, regulation, which makes their identification impractical. The relationship between
related concepts: "agricultural market" and "food market" is analyzed. It is established that in the essence of the specified
markets there are certain differences which demand delimitation of the given concepts. NonNagricultural products may
be offered on the food market, while nonNfood products may be classified as agricultural products. It is determined that
the properties and features of agricultural production, which is the subject of sale in the agricultural market, determine
the specifics of the agar market, its differences from other types of markets, namely: low elasticity of demand; cyclicity,
seasonality, dependence on the natural and climatic conditions of supply; various purposes of agricultural products, etc.
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воленням потреб населення у сільськогоспо(
дарській продукції відповідної якості та в не(
обхідній кількості. Від розв'язання проблем
ефективного функціонування аграрного рин(
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ку значною мірою залежить рівень продоволь(
чої безпеки країни, а отже, і рівень її національ(
ної безпеки. Нині в науковій літературі понят(
тя "аграрний ринок" трактується досить широ(
ко. Відсутність єдиного уявлення про сутність
аграрного ринку ускладнює обгрунтування
стратегії його розвитку та напрямів державно(
го регулювання, адже в основі будь(яких нау(
кових розробок лежить категоріально(поня(
тійний апарат.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування, функціонування й
розвитку аграрного ринку знайшли своє відоб(
раження в працях багатьох українських науков(
ців. Зокрема, це роботи таких вчених: В.Г. Анд(
рійчук, П.І. Гайдуцький, Ю.С. Коваленко,
В.А. Мамчур, Н.Ф. Павленчик, П.Т. Саблук,
П.О. Сухий, О.Г. Шпикуляк, В.В. Юрчишин та
ін. Та попри велику кількість робіт, присвяче(
них дослідженню різних аспектів аграрного
ринку, наразі відсутній єдиний уніфікований
підхід до визначення поняття "аграрний ринок".

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проаналізувати різні підхо(

ди до тлумачення поняття "аграрний ринок",
дослідити співвідношення між суміжними по(
няттями: "аграрний ринок", "агропромисловий
ринок", "продовольчий ринок", визначити
особливості аграрного ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З'ясування сутності поняття "аграрний ри(
нок" та визначення його особливостей слід роз(
почати зі з'ясування сутності поняття "ринок"
у широкому розумінні. В економічній літературі
ринок визначається неоднозначно: "Ринок —
будь(яка взаємодія, в яку люди вступають для
торгівлі один з одним" [6, с. 19]; "Ринок — це
система, що поєднує економічні взаємовідно(
сини між продавцями і покупцями результатів
господарської діяльності у вигляді товарів" [12,
с. 94—103]; "Ринок являє собою всеохоплюючу
форму, що забезпечує товарний обіг" [5, с. 18];
"Ринок — це сукупність певних торгових опе(
рацій, які забезпечують необхідну взаємодію
сфери виробництва і сфери реалізації про(
дукції" [4, с. 309].

Та попри велику кількість трактувань, мож(
на виділити головні риси ринку, що покладені
в основу будь(якого визначення: ринок є пев(
ною сферою товарного обігу, яка визначає
відносини між виробниками і споживачами та

зв'язки, що склалися між ними. Таким чином,
ринок — це одна з найважливіших економічних
категорій товарного способу виробництва,
сутність якої проявляється у сфері товарного
обміну та характеризується певною системою
економічних відносин між продавцями та по(
купцями, де знаходять відображення виробничі
відносини конкретної суспільно(економічної
формації. Соціально(економічне значення рин(
ку визначається його роллю у процесі суспіль(
ного відтворення: забезпечуючи реалізацію су(
спільного продукту, ринок створює умови для
безперервного продовження процесу суспіль(
ного відтворення. Водночас, забезпечуючи реа(
лізацію товарів, він сприяє задоволенню су(
спільних потреб [2, с. 28—29].

Поняття аграрного ринку є похідним від
економічної категорії "ринок". Досліджуючи
поняття аграрного ринку, можна виділити різні
підходи до його тлумачення, оскільки воно
трактується досить широко.

Так, за одним із підходів, аграрний ринок
розглядають через призму економічних відно(
син. "Аграрний ринок — це складна система ба(
гатогранних економічних відносин між суб'єк(
тами ринку (покупцями, продавцями, посеред(
никами тощо), що виникають під час виробниц(
тва, розподілу та споживання сільськогоспо(
дарської продукції" [7].

З точки зору Сухого П.О., аграрний ринок —
це система товарно(грошових відносин в аграр(
ній сфері, де на основі співдії попиту і пропо(
зиції та відповідно до умов конкуренції в ме(
жах економічної свободи, гарантованої держа(
вою, встановлюються ціни на товари та послу(
ги і відбуваються акти їх купівлі та продажу [16,
с. 144].

У тлумаченні поняття аграрного ринку та(
кож можна виділити інституційний підхід.
Представниками такого підходу є Ю.С. Кова(
ленко, В.А. Мамчур, О.Г. Шпикуляк та ін.

Зокрема, за визначенням Ю.С. Коваленка,
аграрний ринок — це система установ, методів
і ресурсів, головним завданням якої є коорди(
нація та управління агропромисловим вироб(
ництвом країни на основі обмінних процесів з
метою задоволення споживчих потреб її гро(
мадян [9].

В.А. Мамчур аграрний ринок визначає як
інституційну систему або простір економічних,
соціальних, господарських, галузевих відносин
всіх суб'єктів господарювання, завданням яко(
го є співпраця (координація) та управління, що
здійснюється в умовах виробництва, обміну,
зберігання, транспортування, розподілу і ку(
півлі, та є сукупністю великої кількості спеціа(
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лізованих ринків (землі, фінансового, зерна,
цукру, молока тощо), а також здійснює фор(
мування ефективного поля їх діяльності, фор(
муючи відповідні правила та механізми спільної
участі в цьому середовищі з метою забезпечен(
ня продовольчої безпеки та споживчих потреб
громадян [11, с. 96].

Ще за одним підходом аграрний ринок роз(
глядається як об'єкт правових відносин.

Так, наприклад, одне з тлумачень категорії
"аграрний ринок" наведене у Законі України
"Про державну підтримку сільського госпо(
дарства України". Відповідно до цього закону,
аграрний ринок — сукупність правовідносин,
пов'язаних з укладенням та виконанням цивіль(
но(правових договорів щодо сільськогоспо(
дарської продукції [14]. Таке визначення, на
нашу думку, відображає суто юридичну скла(
дову, що не дозволяє повною мірою розкрити
сутність аграрного ринку, оскільки економіч(
ний зміст певного явища суспільного життя
виступає первинним стосовно його юридичної
сутності.

Більш повне визначення аграрного ринку
у теорії права надав В.І. Семчик. На його дум(
ку, аграрний ринок — це сфера товарного об(
міну, який (у межах, урегульованих законо(
давством про аграрні ринки) здійснюється
між продавцями й покупцями (юридичні та
фізичні особи, територіальні громади й дер(
жава) як товарообмін, що виникає за резуль(
татами аграрного товаровиробництва в уста(
новлених місцях, формах, шляхом укладен(
ня та виконання договорів купівлі(продажу,
інших цивільно(правових правочинів на доб(
ровільних узгоджених умовах і за відповід(
ними цінами й волевиявленням продавців і
покупців [15, с. 225].

Спираючись на викладене, слід зазначити,
що існування різних підходів до тлумачення
поняття "аграрний ринок" свідчить про його
складність та багатогранність, а кожен з наве(
дених підходів відображає той чи інший аспект
сутності аграрного ринку.

Враховуючи те, що аграрний ринок, пере(
дусім, категорія економічна, з нашої точки
зору, він являє собою систему економічних
відносин, зумовлених розвитком суспільного
поділу праці, яка забезпечує обмінні процеси
між виробниками та споживачами продукції
аграрної сфери з метою задоволення суспіль(
них потреб.

Аграрний ринок поєднує сфери виробниц(
тва та споживання аграрної продукції, а також
включає їх у загальний економічний процес
відтворення.

У науковій літературі часто зустрічається
ототожнення деякими дослідниками понять
"агарний ринок" та "агропромисловий ринок"
[9; 10; 17]. Наприклад, П.Т. Саблук визначає
аграрний ринок як сферу взаємодії суб'єктів
ринку щодо забезпечення виробництва і вільно(
го руху сільськогосподарської продукції, про(
довольчих товарів, технологій, засобів вироб(
ництва та послуг для агропромислового комп(
лексу, аграрної науково(технічної продукції
[17].

Є.Й. Майовець дає таке визначення аграр(
ного ринку: "Аграрний ринок — це система еко(
номічних відносин між суб'єктами ринку у
сфері обігу сільськогосподарських і продо(
вольчих товарів, факторів сільськогосподарсь(
кого виробництва та послуг" [10, с. 104].

Ми погоджуємося з тими науковцями, які
вважають, що проводити співвідношення по(
нять аграрного і агропромислового ринків слід
в залежності від їх товарної наповнюваності [1;
13]. Так, на аграрному ринку здійснюється тор(
гівля аграрною продукцією (у необробленому
вигляді або такою, що пройшла первинну пе(
реробку), а агропромисловий ринок включає,
крім аграрної продукції, ще й ринок засобів
виробництва (сільськогосподарської техніки,
добрив, засобів захисту рослин, пально(мас(
тильних матеріалів тощо) та послуг. Оскільки
ринки аграрної продукції мають суттєві
відмінності від ринків засобів виробництва і
послуг, що входять до складу агропромисло(
вого ринку, стосовно умов функціонування,
інфраструктури, інвестування, кредитування,
регулювання, ототожнювати поняття "агарний
ринок" та "агропромисловий ринок", з нашої
точки зору, недоцільно.

Аграрний ринок пов'язаний і з ринком про(
довольчих товарів. За одним із визначень, ри(
нок продовольчих товарів — це сукупність еко(
номічних взаємовідносин щодо виробництва,
розподілу, обміну та споживання харчових
продуктів з метою задоволення в них суспіль(
них потреб та отримання доходу усіма його
суб'єктами у відповідності з роллю і значенням
виконуваних ними функцій [8].

У науковій літературі продовольчий та
аграрний ринки також часто ототожнюють.
Однак у сутності вказаних ринків є певні від(
мінності, які вимагають розмежування цих по(
нять. Так, на продовольчому ринку можуть
бути запропоновані товари, які не мають відно(
шення до сільського господарства (наприклад,
газовані напої), водночас до сільськогоспо(
дарської продукції можуть бути віднесені і не(
продовольчі товари (наприклад, корми для ху(
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доби, вовна). Проте згадані ринки мають
щільний взаємозв'язок. Так, основною метою
функціонування продовольчого ринку є безпе(
ребійне забезпечення населення країни продо(
вольством, а продукція аграрного ринку — це,
як правило, продукти харчування або сирови(
на для їх виробництва. Таким чином, рівень роз(
витку аграрного ринку визначає рівень розвит(
ку продовольчого ринку України та забезпе(
чення населення продуктами харчування.

Предметом купівлі(продажу на аграрному
ринку, як уже було сказано, виступає сільсько(
господарська продукція, властивості та особ(
ливості виробництва якої обумовлюють спе(
цифіку агарного ринку, його відмінності від
інших видів ринків. Так, аграрному ринку при(
таманні такі особливості:

— попит на сільськогосподарську продук(
цію має низьку еластичність;

— пропозиція сільськогосподарської про(
дукції характеризується циклічністю і сезонні(
стю, а також значною залежністю від природ(
но(кліматичних умов;

— сільськогосподарська продукція має
різне призначення: частина її використовуєть(
ся як сировина для подальшої переробки на
продовольство, частина без переробки надхо(
дить до споживачів, інша частина надходить до
господарств для подальшого виробництва про(
дукції (насіння, молодняк худоби тощо);

— велика кількість виробників та їх роз(
дрібненість на противагу потребам переробних
підприємств у великих партіях сировини зумов(
люють необхідність утворення ланок, які б на(
громаджували та стандартизували продукцію;

— сільськогосподарська продукція обмеже(
на в термінах реалізації, що спричиняє додаткові
проблеми транспортування й зберігання, потре(
бує добре налагодженої системи логістики [3].

Стабільність продовольчого забезпечення
визначає добробут країни, є визначальним фак(
тором розвитку економіки держави. Продо(
вольча складова є вагомим елементом еконо(
мічної безпеки країни, а аграрний ринок віді(
грає важливу роль у задоволенні потреб насе(
лення у продуктах харчування, досягненні про(
довольчої незалежності й стабільності, через
що можна стверджувати, що кінцевою метою
функціонування аграрного ринку є забезпечен(
ня продовольчої безпеки держави як не(
від'ємної складової її національної безпеки.

Визначальна роль аграрного ринку в забез(
печенні продовольчої та національної безпеки
вимагає значної уваги та підтримки з боку дер(
жави. Заходи державного регулювання аграр(
ного ринку мають бути скеровані у напрямі

створення підгрунтя для його ефективного
функціонування.

ВИСНОВКИ
Аналіз літературних джерел та існуючих

підходів до трактування поняття "аграрний
ринок" дозволяє стверджувати про складність
та багатогранність даної категорії, а кожен з
наведених підходів відображає той чи інший
аспект сутності аграрного ринку.

На нашу думку, аграрний ринок — це сис(
тема економічних відносин, зумовлених роз(
витком суспільного поділу праці, яка забезпе(
чує обмінні процеси між виробниками та спо(
живачами продукції аграрної сфери з метою
задоволення суспільних потреб.

Поняття "агарний ринок", "агропромисло(
вий ринок", "продовольчий ринок" слід розме(
жовувати. Основою для розмежування є об'єкт
економічних відносин (товар). Предметом
купівлі(продажу на аграрному ринку виступає
сільськогосподарська продукція, властивості
та особливості виробництва якої обумовлюють
специфіку агарного ринку, його відмінності від
інших видів ринків.

З огляду на те, що ефективне функціонуван(
ня аграрного ринку може забезпечити сталий
розвиток аграрного сектора економіки, продо(
вольчу та національну безпеку країни, необхі(
дно створити підгрунтя для його ефективного
функціонування. Це потребує певних заходів з
боку держави і є перспективним напрямом по(
дальших наукових досліджень.
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