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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО РИНКУ

The article is devoted to the research of the basic principles of formation and function�
ing of the agrarian market, the development and substantiation of perspective
directions of its development and improvement of activity of the market sub�
jects. The article defines directions of state regulation of the agrarian market.
To improve agrarian market it is offered to increase a degree of infrastructur�
al development of the market: to generate a network of the wholesale markets
in cities; to increase the volume of production, that is realized by direct
connections and prices that define supply and demand; to liquidate adminis�
trative barrier for interregional production movement; to develop transport
communications, system of production storage.

Сучасна економічна думка нагро�
мадила великий досвід з питань особ�
ливостей аграрного ринку, необхід�
ності та значення його. Так, основні
положення сучасних теорій державно�
го регулювання та необхідності їх реа�
лізація в аграрному секторі викладені
в працях зарубіжних вчених
С. Аланока, Дж. Кейнса, Ж.Б. Сея,
Л. Штріве,  Л. Хоффмана, М. Трейсі та
ін. Серед досліджень вітчизняних вче�
них окремі аспекти формування ме�
ханізмів державної підтримки аграр�
ного виробництва висвітлено в робо�
тах В. Андрійчука, П. Березівського,
В. Бойка, Р. Бойка, С. Дем’яненка,
С. Кваші, С. Могильного, Л. Молдо�
ван, В. Нелепа, Б. Пасхавера, В. Сі�

денко, М. Хорунжого та ін. Особливо�
стям розвитку державної політики
підтримки в аграрному секторі Украї�
ни в умовах вступу до СОТ присвячені
дослідження І. Кобути, С. Осики,
В. П’ятницького, О. Шевцова та ін.

Разом з тим значна частина про�
блем у цій складній і багатогранній
темі потребує більш детального вивчен�
ня. Залишаються не дослідженими
такі питання, як: шляхи зміни пріо�
ритету політики державної підтримки
від поточних потреб сільського госпо�
дарства до проблем його довгостроко�
вого розвитку; ефективності окремих
механізмів державної підтримки
сільського господарства України; кон�
цептуальні засади сучасної аграрної
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політики та місце в них державної
підтримки; відповідність державної
підтримки сільського господарства
України вимогами Світової організації
торгівлі щодо цього.

 Метою статті є висвітлення акту�
альних питань розвитку аграрного рин�
ку та окреслення основних напрямів
державної підтримки аграрного вироб�
ництва в Україні, враховуючи об’єктив�
ну необхідність у підтримці галузі, існу�
ючі тенденції світового досвіду щодо
підтримки, та двосторонніх домовлено�
стей України при вступі до СОТ.

Аналіз світової і вітчизняної літе�
ратури свідчить, що терміни аграрний,
продовольчий, сільськогосподарський
ринок, а також ринок сільськогоспо�
дарської продукції, агропромислової
продукції, агропродовольчий ринок
використовуються як тотожні категорії,
що означають одне і те ж поняття [5; 6;
9; 14; 15]. Найбільш поширеними є такі
визначення: «ринок сільськогоспо�
дарської продукції – це частина націо�
нального ринку, на якій предметом об�
міну є сільськогосподарська продукція
та продовольство» [15, с. 20]; «сільсько�
господарський ринок – арена взаємодії
продавців і покупців сільськогоспо�
дарської продукції і продовольства” [14,
с. 3]; «сфера взаємодії суб’єктів ринку
щодо забезпечення виробництва,
вільного руху сільськогосподарської
продукції, продовольчих товарів, тех�
нологій, засобів виробництва і послуг
для агропромислового комплексу, аг�
рарної науково�технічної продукції”
[16, с. 6]. За такого підходу основна увага
звертається на потоки сільськогоспо�
дарських товарів від виробника до спо�
живача, виконання своїх функцій су�
б’єктами ринку, становище та ефек�
тивність функціонування ринків
сільськогосподарської продукції.
Інший підхід базується на понятті, що

сільськогосподарський ринок – це су�
купність людей, які як індивіди або
організації мають потребу в продукції,
можливість її купувати, бажання купу�
вати та право купувати. При цьому ос�
новна увага приділяється менеджмен�
ту та маркетингу.

На нашу думку, аграрний або
сільськогосподарський ринок є більш
загальною, ширшою категорією, зв’я�
заною не тільки з рухом продукції.
Складовими частинами аграрного
(сільськогосподарського) ринку є рин�
ки продовольства (кінцевої продукції)
і сільськогосподарської сировини, а
також ресурсів, необхідних для їх ви�
робництва.

На нашу думку, аграрний ринок –
це сукупність обмінних операцій, які
регулюють господарські зв’язки при
здійсненні виробництва і купівлі�про�
дажу сільськогосподарської сировини
та продуктів її переробки. Як і будь�
який інший, аграрний ринок можна
розглядати з позиції виробників і спо�
живачів продукції, які утворюють
відповідні сегменти ринку і відрізня�
ються один від одного структурою та
обсягами товарообороту.

Споживачами на аграрному рин�
ку виступають: промислові підприєм�
ства, які використовують сільськогос�
подарську продукцію у виробничому
процесі для подальшої переробки;
державні організації, які закуповують
продукцію для потреб лікувальних,
освітніх установ, армії, державного ре�
зерву та інших державних структур;
підприємства оптової та роздрібної
торгівлі, що закуповують продукцію
для подальшого продажу кінцевому
споживачу; експортно�імпортні  орга�
нізації, які реалізують продукцію за
межами національного ринку; індиві�
дуальні споживачі – населення, яке
придбаває продукцію для особистих
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чи сімейних потреб. Виробниками на
аграрному ринку є сільськогоспо�
дарські та промислові підприємства
всіх форм власності, а також особисті
селянські та фермерські господарства.

Підтримуючи точку зору авторів
[5; 15] щодо функціональної побудо�
ви аграрного ринку, ми схиляємося до
думки, що аграрний ринок за своєю
суттю і призначенням має об’єднува�
ти такі компоненти: «матеріально�тех�
нічне постачання; сільськогосподарсь�
ке виробництво; переробку сільсько�
господарської сировини; збут
сільськогосподарської сировини і про�
дукції; її переробку і кредитно�фінан�
сові заклади, що обслуговують АПК;
споживання кінцевого продукту; сис�
тему маркетингу» [12, с. 54].

Формування і функціонування
повноцінного аграрного ринку в Ук�
раїні гальмується недосконалістю су�
часної ринкової інфраструктури. Ука�
зом Президента України «Про заходи
щодо реформування аграрних відно�
син»  передбачено формування конку�
рентного середовища та створення
відповідно до чинного законодавства
спеціалізованих аграрних бірж. Відпо�
відно до постанови Кабінету Міністрів
України «Про заходи щодо розвитку
ринку сільськогосподарської про�
дукції в Україні» створена можливість
для всіх товаровиробників вільно ви�
ходити на ринок сільськогосподарсь�
кої продукції, у тому числі на зарубіж�
ний, через торги на аграрних біржах.
При здійсненні торгівлі на аграрній
біржі держава виступає як партнер
нарівні з іншими покупцями.

Указами Президента України
«Про основні напрямки розвитку аг�
ропромислового комплексу України на
1998–2000 роки» та «Про заходи щодо
забезпечення формування та функці�
онування аграрного ринку», а також

постановою Кабінету Міністрів Украї�
ни «Про заходи щодо формування
інфраструктури ринку сільськогоспо�
дарської продукції на 1998–2000 роки»
закладено базові принципи на ство�
рення сприятливих умов щодо дії са�
морегулюючих механізмів та приско�
реного формування інфраструктури
аграрного ринку.

На виконання цих законодавчих
актів було створено 34 аграрні біржі,
близько 25 000 торгових домів, заку�
півельно�збутових, обслуговуючих
підприємств. Завдяки цьому вже у
2001 р. значно зросла біржова торгівля
зерном, суттєво підвищились ціни на
сільськогосподарську продукцію, по�
зитивного характеру набуло співвідно�
шення цін на сільськогосподарську  та
промислову продукцію [4].

Cтворення цивілізованого аграр�
ного ринку тісно пов’язане із запро�
вадженням прозорих відносин у цій
сфері через продаж сільськогоспо�
дарської продукції на біржах, аукціо�
нах, конкурсах, недопущення обме�
жень міжрегіонального руху сільсько�
господарської сировини та продуктів
її переробки.  Зазначені елементи
інфраструктури аграрного ринку мають
велике значення, оскільки є об’єктив�
ними індикаторами цін та ефективни�
ми формами купівлі�продажу про�
дукції. Однак слід зазначити, що пе�
редбачені законодавчими актами захо�
ди не були здійснені в повному обсязі.
Досі не запроваджені чіткі механізми
регуляторного впливу держави на аг�
рарний ринок, а це стримує формуван�
ня такого конкурентного середовища,
яке б протистояло монополізму, особ�
ливо переробних підприємств.

Державна підтримка сільськогос�
подарської галузі повинна полягати в
комплексі дій та заходів, які здійснює
держава та які спрямовані на підвищен�
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ня конкурентноздатності продукції
сільського господарства на внутрішнь�
ому та світових аграрних ринках в по�
єднанні з соціальним захистом насе�
лення і розвитком сільських територій.

Необхідність державної підтрим�
ки полягає в специфіці аграрного сек�
тору, якому притаманні такі особли�
вості, як, по�перше, коливання цін на
сільськогосподарську продукцію та
доходів її виробників, спричиненні
природними та економічними чинни�
ками; по�друге, низька еластичність
попиту на сільськогосподарську про�
дукцію в порівнянні з продукцією про�
мисловості, по�третє залежність
сільськогосподарських товаровироб�
ників від промислового; фінансового,
торговельного капіталу, який діє в мо�
нопольному середовищі, на противагу
аграрним підприємствам, які функці�
онують за умов, наближених до чистої
конкуренції; по�четверте, неоднознач�
на регуляторна державна політика, яка
не завжди має позитивний вплив на
розвиток аграрного сектору тощо.

Державна підтримка повинна ра�
ціонально поєднуватися з ринковими
механізмами і спричиняти конкурен�
тну боротьбу сільськогосподарських
виробників за ефективне використан�
ня бюджетної допомоги. Світовий
досвід відзначає тенденцію щодо ско�
рочення обсягів субсидій для сільсько�
го господарства, які вважаються не�
ефективними та нераціональними і, як
наслідок, ведуть до надмірних витрат
державного бюджету та зростання
рівня податкового навантаження на
галузі несільськогосподарського ви�
робництва.

Для підтримки доходів аграрних
товаровиробників, зміцнення економі�
ки  сільськогосподарських підприєм�
ств важливе значення мало прийняття
Законів України «Про фіксований

сільськогосподарський податок» , «Про
державне регулювання виробництва та
реалізації цукру», «Про збір на розви�
ток виноградарства, садівництва і хме�
лярства», а також указів Президента
України: «Про заходи щодо підтримки
цін і доходів сільськогосподарських то�
варовиробників» (згідно з яким суми
податку на додану вартість за реалізо�
ване переробним підприємствам моло�
ко і молочну продукцію, м’ясо і м’я�
сопродукцію направлялися на виплату
дотацій сільськогосподарським товаро�
виробникам); «Про підтримку сільсько�
господарських товаровиробників»
(відповідно до якого, сільськогоспо�
дарські товаровиробники звільнялися
до 1.01.2004 р. від сплати до бюджету
суми податку на додану вартість щодо
операцій із продажу товарів (послуг,
робіт) власного виробництва, включа�
ючи продукцію (крім підакцизних то�
варів), виготовлену на давальницьких
умовах з власної сільськогосподарської
сировини, за виключенням операцій з
продажу переробним підприємствам
молока та живої маси тварин); «Про
додаткові заходи щодо вирішення со�
ціальних проблем на селі та подальшо�
го розвитку аграрного сектора еконо�
міки» (за яким передбачалося створен�
ня інтервенційного фонду зерна і цук�
ру для стабілізації внутрішнього рин�
ку). Прийняттям Закону України «Про
стимулювання розвитку сільського гос�
подарства на період 2001–2004 рр.»
були закріплені запроваджені раніше
методи і напрями державного регулю�
вання аграрного ринку, а також перед�
бачено режим   пільгового кредитуван�
ня сільськогосподарських підприємств
і страхування.

Загалом треба погодитися з дум�
кою, що «за сучасних розмірів агропро�
мислового виробництва та при значній
взаємозалежності окремих його частин
стихійні ринки, взаємозв’язки, як по�
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казала світова практика, породжують
диспропорції і можуть дестабілізува�
ти не лише аграрний сектор, а й всю
національну економіку» [5]. Тому аг�
рарний ринок не повинен бути само�
регульованою системою, а цілеспрямо�
вано регулюватися з боку держави. У
програмі діяльності Кабінету
Міністрів України основними прин�
ципами організації аграрних ринків
визначено: вільний розподіл та рух
продукції і цін на всіх стадіях ринку;
організація великих оптових ринків,
ярмарків, торгів тощо; прямий зв’язок
оптових і роздрібних ринків; форму�
вання розгалуженої інфраструктури
незалежних (немонополізованих) оп�
тових ринків, аграрних бірж, селянсь�
ких торгових домів, оптово�роздріб�
них складів�ринків; створення інфра�
структури закупівель, зберігання,
транспортування, переробки про�
дукції; вільний вибір форм, способів і
умов продажу, закупівель, зберігання,
транспортування і переробки про�
дукції, в тому числі на давальницьких
умовах, інтегрованої участі партнерів
у доходах від продажу кінцевої про�
дукції.

Одним із основних завдань регулю�
вання ринку сільськогосподарської
продукції є захист інтересів споживачів.
Тому державна політика  повинна ви�
ходити з позиції, що найбільш спри�
ятливі умови для споживачів створює
відкритий ринок, який функціонує
відповідно до принципів конкуренції
та надає широкий асортимент продо�
вольчих товарів й забезпечує спожива�
ча достовірною інформацією. Інтереси
споживачів повинні бути  законодавчо
захищені. Так, у цьому напрямі в Ук�
раїні прийняті закони: “Про захист
прав споживачів”, “Про захист еконо�
мічної конкуренції”,  “Про рекламу”,
“Про стандартизацію”, “Про якість та

безпеку харчових продуктів і продо�
вольчої сировини». Прийнято державні
стандарти якості сільськогосподарсь�
кої продукції та продуктів її перероб�
ки; створено Комітет захисту прав спо�
живачів, Державний комітет стандарти�
зації, сертифікації та метрології. В про�
екті “Національної програми розвитку
агропромислового виробництва і со�
ціального відродження села України на
1999–2010 роки” вказується, що еконо�
мічний механізм функціонування аг�
рарної сфери передбачатиме державне
і ринкове регулювання, виходячи з
пріоритетів розвитку агропромислово�
го виробництва, кон’юнктури внутріш�
нього і зовнішнього ринків та врахуван�
ня досвіду розвинутих країн.

Заслуговує на підтримку думка
дослідників  [1; 2; 13] про необхідність
здійснення гармонізації українського
законодавства із законодавством ЄС
шляхом внесення поправок у ряд за�
конів («Про ветеринарну медицину»,
«Про якість та безпеку харчових про�
дуктів і продовольчої сировини», «Про
забезпечення санітарного та епідемі�
чного благополуччя населення»).

До 2010 р. в країнах ЄС плануєть�
ся зниження експортних субсидій на
сільськогосподарську продукцію на
36% порівняно з колишніми середні�
ми субсидіями. Так, експортні субсидії
скоротилися: “на масло – на 13%, або
на 621 млн. дол. США, на інші молочні
продукти – на 10%, або на 478 млн.
дол. США” [11, с. 92].  Починаючи із
2000 р. в країнах ЄС спостерігається
тенденція до зміщення політики у ре�
гулюванні аграрного ринку від заходів
ринкової та цінової підтримки (РЦП),
таких як інтервенційні закупки і різно�
манітні субсидії, до заходів «зеленої
скриньки», куди, згідно з положенням
Уругвайського раунду СОТ, відносять
заходи, які:
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• не належать до цінової
підтримки виробництва та не
мають деформуючого впливу
на торгівлю чи виробництво;

• реалізуються через урядові
бюджетні програми, а не за
рахунок споживачів продуктів
харчування [10].

Протягом 1986–2002 рр. у ЄС ча�
стка підтримки сільського господар�
ства за рахунок РЦП зменшилася з 91%
загальної підтримки сільського госпо�
дарства до 61%. Таке скорочення  по�
яснюється суттєвими недоліками цієї
політики, оскільки:

• це негативно впливає на
міжнародну торгівлю і вироб�
ництво;

• лише 40% підтримки за раху�
нок РЦП надходить виробни�
кам сільськогосподарської
продукції, інша частина роз�
поділяється між постачальни�
ками матеріально�технічних
ресурсів [3];

• РЦП підвищує доходи
сільськогосподарських това�
ровиробників, проте не стиму�
лює їх виробляти конкурен�
тоспроможну продукцію.

За підрахунками спеціалістів з
Організації економічного співробітниц�
тва і розвитку (ОЕСР), виплати, які не
залежать від обсягів виробництва, більш
економічно вигідні, оскільки  при цьо�
му 90% суми надходить до сільськогос�
подарських товаровиробників.

Згідно з домовленостями з СОТ
Україна може застосовувати заходи
підтримки аграрного ринку, і зокрема
– ринку молока і молочних продуктів,
які належать до «зеленої скриньки».
Це такі заходи:

1.  Фінансування досліджень
щодо певних видів аграрної продукції,

контроль за шкідниками і хворобами,
підготовка і перепідготовка спе�
ціалістів, інспектування, маркетингові
послуги, підтримка ринкової інфраст�
руктури, розвиток сільської місцевості.

2.  Прямі виплати товаровироб�
никам, спрямовані на підтримку до�
ходів і не пов’язані з результатами ви�
робництва. Це можливе за рахунок
страхування доходів та часткової ком�
пенсації їх зниження порівняно з се�
реднім рівнем за останні 3 роки (у ви�
падку неврожайних років чи стихійних
лих); здійснення соціальних програм
шляхом надання відповідних субсидій
або талонів на придбання продуктів
харчування (прямі адресні виплати),
виплат товаровиробникам за втрату
поголів’я від хвороб, виплат за програ�
мою виходу на пенсію працівників
сільськогосподарської сфери або за
виведення ресурсів із процесу вироб�
ництва, інвестиційної допомоги, про�
грам з охорони навколишнього сере�
довища та регіональних програм
підтримки.

3.  Підтримка запасів для гаран�
тування продовольчої безпеки за раху�
нок закупівлі сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування до
державного резервного фонду. Закупів�
ля і реалізація такої продукції повинна
здійснюватися за ринковими цінами.

4.  Внутрішня продовольча допо�
мога, пов’язана із програмами
підтримки господарств, які знаходять�
ся в регіонах з несприятливими при�
роднокліматичними умовами для ве�
дення сільського господарства [115].

Таким чином, за вимогами СОТ,
яка виступає за обмеження державної
підтримки, Україна має можливість
направити на субсидії, дотації,  окремі
програми фінансової підтримки аграр�
ного сектора 1,5 млрд.  дол. США.
Проте фінансові можливості дозволя�
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ють виділяти в бюджеті на ці цілі в 4
рази менше [7].

Для подальшого реформування
галузі доцільно застосовувати держав�
ну підтримку за такими напрямами:

• податкові вилучення;

• ціни на сільськогосподарську
продукцію:

• кредитна політика;

• бюджетна політика.

Питома вага впливу цих напрямів
державної підтримки може бути  роз�

поділена таким чином: 1 – 30%, 2 –
40%, 3 – 20%, 4 – 10% відповідно. Вра�
ховуючи вітчизняний та світовий
досвід регуляторної політики, пропо�
зиції вчених  щодо основних стратегі�
чних напрямів у сфері регулювання аг�
рарного ринку, потрібно запровадити
державне замовлення на стратегічні
види продовольства – зерно, м’ясо,
окремі види молочних продуктів, цу�
кор, крупи. Ці закупівлі повинні
здійснюватись на конкурсних засадах
[8].
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