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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Соціальна спрямованість державотворен
ня втілюється у повному забезпеченні насе
лення країни продуктами харчування в необ
хідному асортименті та за доступними цінами.
Світова практика давно підтвердила і продов
жує підтверджувати на всіх континентах мож
ливості вичерпного розв'язання цього завдан
ня на базі ринкового варіанту організації сус
пільного виробництва. Сполучені Штати Аме
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рики та країни Європейського Союзу вже дав
но досягли самозабезпечення продовольством
і експортують його за межі своїх територій.
Високими темпами нарощують виробництво
продукції аграрні сектори Китаю, багатьох
африканських країн, Австралії та Нової Зе
ландії. Тому курс України на перехід від адм
іністративнокомандної до ринкової економ
ічної системи був цілком виправданим і пра
вомірним. Він мав би сприяти її становленню
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як соціальної держави, перш за все, в частині
вичерпного вирішення продовольчої пробле
ми.
Проте цього, на жаль, не відбулося. Душо
ве споживання біологічно найбільш повноцін
них продуктів харчування тваринного поход
ження — м'яса, молока, яєць, риби — складає
40—60% від науково обгрунтованих норм. За
гальна калорійність добового раціону хоча й за
безпечується на дещо вищому рівні — понад
90% до фізіологічних норм, але переважно за
рахунок продуктів рослинного походження —
картоплі, хліба, олії, цукру. Значним є і дефі
цит вітамінів. Таке вкрай незадовільне стано
вище зумовлено тим, що, поперше, падіння
обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції в Україні порівняно з державами
Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) і СНД
виявилось найбільшим, а темпи їх відновлення
— найповільнішими.
Адміністративнокомандні важелі управлі
ння аграрним сектором в Україні повністю де
монтовано, тому є всі підстави покласти відпо
відальність за появу продовольчої проблеми на
аграрний ринок, як правонаступник колишньої
адміністративної вертикалі. Проте сучасний
ринок, в тому числі і аграрний, потребує і су
часних методів організації та управління. Як
цього досягти, може показати ретельний аналіз
ринку, що закономірно породжує необхідність
його глибокого вивчення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

За роки незалежності вітчизняна наукова
думка в галузі економічного аналізу не сто
яла на місці. Проте досягнення і напрацюван
ня в цьому напрямі практично не виходили за
межі аналізу господарської діяльності
підприємства, тобто удосконалювався аналіз
для мікрорівня [1—4]. Щодо змістовного
удосконалення аналітичної роботи, то воно
звелося скоріше до своєрідної "вестерні
зації", ніж до реального збагачення форм та
методів аналізу як передумови поліпшення
управління діяльністю підприємницьких
структур. Силами переважно науковців на
вчальних закладів було істотно розширено
арсенал видів (управлінський, стратегічний,
фінансовий тощо) [5] та методів (CVPаналіз,
SWOTаналіз, кластерний аналіз, аналіз вит
рат та вигод і т.п.) [6—7] аналізу. Проте його
новий макроекономічний об'єкт — аграрний
ринок — залишився поза увагою дослідників.
Байдужими до нього залишились і державні
чиновники, яких, очевидно, більше влаштову
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вав "ринковий романтизм", ідеологія "невтру
чання держави" в ринкові процеси. Таким чи
ном, можемо аргументовано констатувати,
що методики макроекономічного аналізу аг
рарного ринку в Україні практично не існує,
що вимагає принаймні дослідження її теоре
тичних основ.
ЦІЛЬ РОБОТИ

Метою нашого дослідження, яке лише час
тково може бути представлене в межах даної
статті з огляду на її обсяг, є розробка теоре
тичних основ та комплексу логічних та техні
коекономічних розрахункових прийомів мак
роекономічного аналізу стану аграрного рин
ку України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Вихідним методологічним положенням
аналізу аграрного ринку виступає визнання
його провідної ролі у розв'язанні фундамен
тальних завдань соціальноекономічного роз
витку країни та створення громадянського
суспільства. Як складова ринкової економіч
ної системи він закономірно прийшов на зміну
централізовано регульованій економіці, а точ
ніше повернувся після багатьох десятиліть її
безроздільного панування. Семидесяти років
адміністративнокомандній системі вистачило
лише для того, щоб продемонструвати свою
нездатність до поступального саморозвитку
на власній основі, а численні спроби рефор
мування в рамках соціалістичного вибору
лише рельєфніше підкреслили її безперспек
тивність. Кардинальна трансформація еконо
мічної системи зовсім не означає зміни фун
даментальних орієнтирів суспільного розвит
ку, соціальних цілей та пріоритетів грома
дянського суспільства. Більше того, ринок є
правонаступником тих суспільних інститутів,
які найвищою цінністю проголошували люди
ну та достойні людини умови її життя. Ринок
змінює лише засоби вирішення цих гуманних
завдань. Він створює основу і закріплює ре
альні кроки демократизації суспільних відно
син за рахунок створення надійних передумов
прояву економічних інтересів на приватній
основі. Приватна власність на результати та
засоби виробництва стимулює і зміцнює еко
номічну самостійність виробників як незалеж
них повноправних громадян. Нарешті, повер
нення до ринкових засад функціонування
вітчизняної економіки виступає обов'язковою
передумовою включення країни у світогоспо
дарські зв'язки, її входження в міжнародні
об'єднання, союзи, конвенції та угоди.
Передплатний індекс 21847
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Така багатогранна роль ринку, в тому
числі й аграрного, не може проявити себе в
автоматичному режимі. На жаль, до цього
часу надії на краще покладались саме на "рин
кову автоматику" і через це позитивні мож
ливості, конструктивний потенціал ринку як
економічної системи не проявили себе в Ук
раїні повною мірою і переважна більшість
населення бажаних змін в рівні життя не
відчула. Повернення до старої економічної
системи вже неможливе, здійснені економічні
зміни — незворотні. За таких умов надзвичай
но важливо детально проаналізувати хід та
результати аграрних перетворень в Україні,
виявити недоліки та зробити правильні вис
новки для їх усунення та недопущення в май
бутньому. Для цього і потрібен макроеконо
мічний аналіз аграрного ринку України як
соціально важливої складової її національ
ної економіки.
Аналіз — слово грецького походження і в
загальному теоретичному розумінні означає
самостійний універсальний напрям пізнання,
що базується на розкладі, розчленуванні до
сліджуваного матеріального чи нематеріально
го об'єкту (процесу, явища, події тощо) на скла
дові частини, вивченні окремо кожної з них та
у взаємозв'язку, з'ясуванні причин та наслідків
інформаційно доступних кількісних та якісних
змін, що спостерігаються. З точки зору місця в
раціональному управлінні, аналіз виступає за
собом обгрунтування управлінських рішень.
Чим детальніше і точніше сформульовано ана
літичні висновки, тим точнішим і дієвішим буде
і управління. Повною мірою сказане стосуєть
ся і такого складного об'єкту управління як
аграрний ринок.
Його аналіз рекомендується розпочинати з
формулювання досконалого, повного визна
чення аграрного ринку. Завдяки цьому одержи
мо адекватну цілісну характеристику об'єкта
аналізу і на цій основі здійснимо його розчле
нування, виділення окремих складових для
відповідних аналітичних дій. Досконале визна
чення аграрного ринку має своїм завданням
відокремити, виділити об'єкт аналізу серед ко
лосальної різноманітності, невичерпного роз
маїття явищ та процесів навколишнього буття,
створити загальне уявлення про його природу
та призначення.
Розуміння аграрного ринку як системи
складає другу відмітну і кардинальну рису на
веденого визначення. Система є антиподом ме
ханічної сукупності. Системна природа аграр
ного ринку дозволяє рекомендувати двохетап
ну схему чи послідовність проведення його мак
Передплатний індекс 21847

роекономічного аналізу. Перший етап — це
аналіз його формування, другий — функціону
вання.
Формування аграрного ринку в системно
му розумінні означає його організацію, тобто
створення цілісної системи аграрного ринку із
необхідних складових частин. Їх можна виді
ляти за багатьма ознаками, найважливішими
серед яких є: характер участі у формуванні си
стеми; продуктова; рольова.
За першою ознакою у складі системи аг
рарного ринку в цілому необхідно виділити си
стемоутворюючий елемент та підсистеми. Си
стемоутворюючий елемент — це одна з підси
стем, яка крім власних завдань виконує ще й
завдання системоутворюючої ланки. Системо
утворюючий елемент сучасного аграрного
ринку — платоспроможний попит. За другою
ознакою аграрний ринок країни як цілісний
об'єкт управління необхідно структуризувати
на окремі продуктові ринки (сектори), на яких
предметом купівліпродажу виступають один
або кілька продуктів з однаковими маркетин
говими властивостями. Рольові ознаки засто
совуються, перш за все, до окремо взятого
продуктового ринку. Основних рольових оз
нак дві:
1) форма торгівлі (оптова, роздрібна);
2) побудова продуктового ринку — атомі
стична або біполярна.
Окремо слід розглянути взаємозв'язок аг
рарного ринку з його державним регулюван
ням. Воно ніби перебуває поза ринком і до
його складу не має ніякого відношення. Про
те така оцінка надто поверхова. Адже важелі
державного регулювання застосовуються для
нормалізації стану аграрного ринку, стабілі
зації його параметрів у соціально доцільних
межах. Це завдання може вирішуватись і са
мим ринком, але ринкові механізми іноді не
спрацьовують і тоді включаються важелі дер
жавного регулювання. Крім того, вплив на
ринок здійснюється за допомогою переважно
ринкових інструментів — цін та обсягів про
даж. З цих позицій державне регулювання
можна розглядати як гарант того, що ринко
ве саморегулювання не даватиме "відмов",
працюватиме надійно і буде забезпечувати
його функціонування в інтересах всього сус
пільства. Тому рекомендується вважати дер
жавне регулювання аграрного ринку однією з
його рольових складових.
В теоретичному плані слід звернути особ
ливу увагу і на територіальну ознаку класи
фікації складових аграрного ринку. В су
часній економічній літературі та госпо
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дарській практиці часто вживається термін
"регіональний ринок" чи навіть аграрний ри
нок окремої адміністративної області як те
риторіальної одиниці. Спостерігаються чис
ленні спроби регіоналізації навіть ринків ок
ремих видів сільськогосподарської про
дукції: молока, цукрових буряків і т.п. На
нашу думку, регіоналізація аграрного рин
ку, виділення регіональних його складових
як суто територіальних теоретично неправо
мірне. Ринок — відкрита система, яка об
мінюється з навколишнім середовищем речо
виною, енергією та інформацією. Навіть ви
ділення внутрішнього та зовнішнього аграр
ного ринку є досить умовним. Глобалізація
економіки є одночасно і глобалізацією рин
ку. Територіальні межі країн та адміністра
тивних одиниць всередині них можуть пере
творитись на перешкоду на шляху руху то
варів лише завдяки штучним заходам позае
кономічної природи, тобто адміністратив
ним. Реальна світова практика розвиваєть
ся в діаметрально протилежному напрямі —
формуванні міждержавних союзів (ЄС, ЄЕП
і т.д.). Адже фундаментальною властивістю
ринку є конкуренція — рушійна сила ринко
вої економічної системи. Створити регіо
нальний ринок — значить замкнути, ізолю
вати обмінні процеси рамками окремої тери
торії і цими ж рамками обмежити конку
рентні відносини. Такі завдання іноді стави
лись лише окремими країнами і на обмеже
ний період. Наприклад, після другої світо
вої війни Японія довго не відкривала свій
ринок рису, захищаючи власного виробника
від зовнішньої конкуренції. Спроби локалі
зації територіальних ринків молока або зер
на шляхом заборони їх вивозу за межі об
ласті, що спостерігаються в Україні, мають
суть адміністративну природу і не можуть
розглядатись як закономірний процес фор
мування регіональних ринків. Навпаки, за
кономірним є процес формування єдиного
національного аграрного ринку, забезпечен
ня розвитку конкурентних відносин на всій
території України та якомога повніше вклю
чення у світогосподарські зв'язки. Отже, те
риторіальна класифікація, регіоналізація аг
рарного ринку є неправомірною в теоретич
ному і недоцільною в практичному плані. Об
'єктом аналізу можуть виступати не терито
ріальні регіони, а лише територіальні особ
ливості виробництва чи збуту продукції.
Другий етап аналізу — аналіз функціону
вання аграрного ринку. Змістом цього етапу є
визначення повноти виконання ринком своїх
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функцій. Ефективність функціонування аграр
ного ринку залежить саме від цього. Термін
"функції ринку" означає перелік завдань, які він
виконує та цілей, що за його допомогою дося
гаються. Виходячи з наведеного розуміння
функцій аграрного ринку та їх тлумачення у
спеціальній літературі, рекомендується наступ
ний їх перелік: соціальна, виявлення ринкових
цін, стимулююча, селективна, координаційно
управлінська.
Соціальна функція аграрного ринку є най
важливішою і її доцільно розглядати як резуль
тативну. Аграрний ринок повинен забезпечу
вати населення належною кількістю продуктів
харчування та промислових товарів сільсько
господарського походження, продовольством
та предметами першої необхідності — одягом
та взуттям. Важливим є також можливість
придбання товарів за доступними цінами.
Змістом другої — виявлення ринкових цін
— є генерація ринкових цін на сільськогос
подарську продукцію та продовольство як
цін, що складаються виключно під впливом
попиту та пропозиції, врівноважених ринко
вих цін. Це завдання покладається на ринко
ву інфраструктуру. Вона є функціональною
підсистемою аграрного ринку, його функці
ональною складовою і відображає особли
вості здійснення обмінних операцій, торгівлі
сільськогосподарською продукцією та про
довольством. Одночасно з генерацією ринко
вих цін вона має виконувати і технікоеконо
мічне завдання сприяння так званому това
ропросуванню, тобто переміщенню товарних
мас від виробника до споживача. Фізична
ринкова інфраструктура включає систему
підприємств різних організаційноправових
форм, що виступають ареною фізичної взає
модії покупців та продавців, попиту та про
позиції. В залежності від конкретних особ
ливостей окремих товарів як предметів об
міну використовуються такі елементи ринко
вої інфраструктури: товарні біржі, ф'ючерсні
біржі, оптовопродовольчі ринки, ярмарки,
аукціони, міські ринки, магазини, ларьки, па
латки. Ближчим часом дістане розвиток елек
тронна торгівля з використанням спеціалізо
ваних інформаційних систем як елементів
ринкової інфраструктури.
Стимулююча означає заохочення вироб
ництва потрібних споживачеві товарів. Інша
форма її прояву — визначення ступеню су
спільної необхідності та значимості виробле
них товарів.
Селективна функція виконується за допо
могою конкуренції. Суть її в тому, що за раху
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нок дії об'єктивних економічних законів (попи
ту та пропозиції) конкурентними важелями ри
нок здійснює відбір найбільш ефективних опе
раторів з боку пропозиції. Витримати конку
ренцію зможе лише той, хто запропонує спо
живачеві більш вдале поєднання ціни та якості.
Координаційноуправлінська функція озна
чає забезпечення дотримання суто ринковими
важелями бажаних пропорцій в обсягах вироб
ництва та збуту сільськогосподарської про
дукції та продовольства в рамках агропромис
лового комплексу країни з урахуванням зовні
шньоекономічних зв'язків. У вичерпно повно
му обсязі аграрний ринок цю функцію не вико
нує і тому доповнюється державним регулю
ванням.
ВИСНОВКИ

Отже, в теоретичному плані складовими
частинами аграрного ринку і одночасно його
підсистемами та об'єктами аналізу мають
бути: платоспроможний попит (системоут
ворюючий елемент), продуктові ринки (сек
тори), канали та ціни оптового та роздріб
ного збуту сільськогосподарської продукції
та продовольства, наявність чи відсутність
інтеграції операторів ринку з боку пропо
зиції, установи, методи та масштаби держав
ного регулювання ринкових процесів. Пер
шим етапом макроекономічного аналізу аг
рарного ринку є аналіз його формування,
тобто повноти завершення створення його
підсистем. У той же час, другий етап аналізу
не можна вважати виключно аналізом фун
кціонування аграрного ринку. Частково на
цьому етапі продовжується і аналіз його
формування в частині ринкової інфраструк
тури. Тому характеристику змісту та по
слідовності аналітичного процесу можна
дещо змінити наступним чином. Перший
етап — це аналіз формування статичних ком
понентів ринкового процесу у вигляді під
приємств, установ та організацій спеціаль
ного призначення (персоніфікації продукто
вих ринків, інтеграції виробників, ринкової
інфраструктури, установ державного регу
лювання), другий — аналіз функціонування
статичних компонентів як функціонування
аграрного ринку. Такий варіант більш по
слідовно реалізує схему організації систем
як послідовну побудову трьох моделей —
таксонометричної, структурної та динаміч
ної. Перша включає простий перелік еле
ментів створюваної системи, її складових ча
стин, підсистем. Друга передбачає кількісне
визначення обсягів, величини кожного еле
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менту у створюваній системі. Ключова роль
тут належить системоутворюючому елемен
ту, розміри якого визначають розміри підси
стем. Третя характеризує систему в дії, в
процесі функціонування.
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