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Інституціоналізація земельних відносин як умова 
ефективного функціонування аграрного ринку 

Постановка проблеми. Визначення ме
тодологічних засад дослідження процесу 
становлення й розвитку аграрного ринку не 
обмежується з'ясуванням традиційних і су
часних підходів до розуміння сутності, фун
кцій, місця ринку в системі категорії еконо
мічної теорії. Нині особливого значення на
буває дослідження інституціоналізації ефек
тивного функціонування аграрного ринку, 
аналіз змісту і характеру державного втру
чання в його розвиток, посилення впливу 
ринку на взаємозв'язки та взаємозалежності 
між аграрним виробництвом і споживанням 
його продукції 

Аналіз останніх досліджень і публіка
цій. Проблемам інституціоналізації земель
них відносин як фундаментальної основи 
становлення й розвитку аграрного ринку 
відводиться в сучасній вітчизняній економі
чній науці значне місце. Суттєвий внесок у 
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розробку аграрного аспекту теорії інститу
ціоналізму, практичного використання її по
ложень здійснили такі вітчизняні вчені, як 
В. Андрійчук, Л. Бойко [1], О. Бородіна, 
М. Дем'яненко [4], А. Данкевич [3], В. Заєць 
[5], М. Малік, В. Месель-Веселяк, Б. Пасха-
вер, П. Саблук [11], О. Шпику ляк [13] та ін. 
Проте проблема інституціоналізації ефекти
вного функціонування аграрного ринку по
требує подальшого вивчення й поглиблення 
теоретичних положень, практичне викорис
тання яких уможливило б забезпечити меха
нізми формування ринкового середовища, 
реалізацію принципів взаємодії суб'єктів 
ринкових відносин. 

Важливість інституціоналізації ефектив
ного функціонування аграрного ринку пояс
нюється, насамперед, тим, що аграрний ри
нок слугує індикатором стану національної 
економіки, визначає основні параметри жит
тєдіяльності суспільства. Інституційні зміни 
передбачають не лише заміну інститутів 
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централізованої планової системи на ринко
ві інститути, але й коригування останніх, 
посилення їхнього впливу на динаміку рин
кових перетворень. У валовому внутріш
ньому продукті частка національного аграр
ного виробництва становить 16% і близько 
60% фонду споживання населення, у ньому 
зайнято 23% працездатного населення та 
використовується понад одна п'ята основ
них фондів. Проте практика функціонування 
аграрного ринку, реформування земельних 
відносин показує значну розбалансованість 
інститутів і механізмів розвитку та держав
ного регулювання аграрного ринку, що 
стримує ефективність його становлення. 

Мета статті полягає у визначенні впливу 
інституціоналізації на ефективність функці
онування аграрного ринку. 

Виклад основних результатів дослі
дження. Ринкові перетворення в аграрній 
сфері не впливають позитивно на стан сіль
ськогосподарського виробництва, підви
щення рівня його товарності й фінансової 
результативності. Функціональне забезпе
чення процесу виробництва та реалізації 
сільськогосподарської продукції вимагає 
налагодження складної системи зв'язків і 
відносин, які виникають із приводу поєд
нання ресурсів аграрної сфери, праці, агро-
підприємництва, інфраструктури, механіз
мів у регулюванні кон'юнктури аграрного 
ринку. За цих умов зростає роль інституціо
налізації аграрного ринку, своєчасного 
розв'язання організаційно-правових і фінан
сових проблем його формування та розвит
ку. Достатньо виділити проблеми кредиту
вання, податкових відносин, фінансової під
тримки сільськогосподарських виробників, 
страхування, щоб зрозуміти масштабність і 
складність завдань інституціоналізації агра
рного ринку. Саме ці чинники, за визнанням 
міжнародних експертів, на 80% формують 
ринкове середовище, без якого цивілізова
ний ринок існувати не може [4]. Крім того, 
поза інституціональним полем аграрного 
ринку залишаються господарства населення, 
умови виробництва й реалізації продукції 
для яких гірші, ніж для більшості аграрних 
підприємств. Зазначимо, що для цієї катего
рії його учасників поступово створюються 
ринкові умови: формуються організовані 
ринки, за окремими видами продукції (на
приклад, плодоовочевої) починають діяти 

оптові торги, що дає змогу визначити реаль
ні ринкові ціни. 

Важливим моментом у розумінні інсти
туціоналізації ефективного функціонування 
аграрного ринку є чітке розмежування по
нять "інституції" та "інститути". Узагаль
нення сучасних наукових підходів дає змогу 
стверджувати, що правильним є розуміння 
інституцій як правил, а інститутів - як орга
нізовано оформленої сукупності останніх. 
Інституції формують інститути, а останні 
забезпечують підтримання (дотримання) ін
ституцій (правил, звичаїв) [7]. Подібні по
гляди мають й інші автори [14]. 

Слід підкреслити, що інститути вплива
ють на результати функціонування й дина
міку економіки [8] та її складових, визнача
ють формування і розвиток економічних 
відносин, тенденції й напрями їх трансфор
мації. 

Недостатня розвиненість інституційних 
умов становлення та розвитку аграрного ри
нку стримує зростання потенційних регуля
тивних можливостей, ефективне функціону
вання його складових, тому інституційні 
умови набувають вирішального значення 
для вибору цілей, методів і побудови меха
нізмів формування аграрного ринку, забез
печуючи необхідні соціально-економічні 
результати його функціонування. Дія сфор
мованих інституційних умов виявляється у 
досягненні економічних ефектів, сприяє 011-
тимізації вигід та витрат учасників ринкових 
відносин. Не менш важливими є соціальні 
ефекти, що знаходять свій прояв у збере
женні традицій, норм, правил, неформаль
них зв'язків, формуванні соціального капі
талу. 

За своєю структурою аграрний ринок 
розглядається у фаховій літературі як суку
пність продовольчих ринків (зерна, цукру, 
м'яса, овочів й ін.); у вигляді первинних ре
сурсних ринків (землі, праці, капіталу, агро-
підприємництва), що відображає факторний 
аналіз; агрегованих частин сільськогоспо
дарської продукції та засобів виробництва; з 
позицій взаємозв'язку і взаємодоповнення 
усіх наведених ринків. Зарубіжні автори 
пропонують класифікувати аграрні ринки за 
кількісною та якісною характеристиками, 
що набуває важливого значення для забез
печення інституціональних умов їх функці
онування й розвитку. Так, за кількісною 
ознакою попиту та пропозиції виділяють 
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такі ринкові структури, як полшолію, оліго-
псонію, монопсонію [10]. За якісними хара
ктеристиками ринки класифікують як до
сконалі та недосконалі; організовані й неор
ганізовані; ринки з обмеженим та необме
женим доступом; вільні й регульовані. 

Класифікація аграрних ринків за наведе
ними ознаками може бути використана при 
ціноутворенні на аграрну продукцію, інсти-
туціональному та правовому регулюванні 
того чи іншого ринку з урахуванням особ
ливостей виробництва аграрної продукції, 
умов її збереження та використання. Водно
час існують загальні проблеми функціону
вання і розвитку аграрного ринку, без 
розв'язання яких його ефективність не може 
набути відповідної динаміки. 

На наш погляд, до ключових проблем ін-
ституціоналізації аграрного ринку слід від
нести: 

по-перше, інституціоналізацію приватної 
власності на землю як основний ресурс аг
рарної економіки. Ця проблема є найбільш 
складною, від її розв'язання залежать інші, 
пов'язані з нею проблеми, і, передусім, зем
леволодіння та землекористування. Влас
ність визначає економічні інтереси вироб
ників аграрної продукції, а відповідно - й 
ресурсне забезпечення ринку, його соціаль
но-економічні параметри. Існуючі інститу-
ціональні умови земельних відносин не мо
жна визнати ефективними. З огляду на су
перечливе суспільне сприйняття економіч
ного пояснення потребує взаємозв'язок рин
кового обороту сільськогосподарських зе
мель і продуктивності їх використання. 
Останніми роками через неузгодженість 
економічних інтересів основних політичних 
сил, правову невизначеність щодо запрова
дження ринку землі Верховна Рада України 
постійно продовжує мораторій на її продаж. 
Паювання майна та землі не дало вагомого 
позитивного результату: відсутній ефектив
ний механізм контролю власника за викори
станням його активів орендарями, незавер
шена робота над створенням загальнодер
жавного земельного кадастру, захисту прав 
власності на землю й майно, що не уможли
вило перетворити інститут власності у на
дійну основу мотивацій до ефективної тру
дової діяльності на інноваційній основі. Як 
зазначають дослідники, головною пробле
мою вітчизняних земельних відносин зали
шається недостатня визначеність прав і 

пов язаного з ними режиму використання 
землі, що призводить до намагання компен
сувати ризики невизначеності адміністрати
вним супроводом рішень власників та їх ко
нтрагентів [5]. На нашу думку, необхідно 
започаткувати й реалізувати чітко визначені 
державою регулятивні механізми проведен
ня операцій купівлі-продажу земель, конт
ролю за їх використанням і відтворенням. 
Необхідним стають законодавчі стимули та 
обмеження при купівлі-продажу землі, а са
ме: вільний ринок для продавця землі - вла
сника паю і заборона купівлі землі юридич
ними особами й іноземцями. Обмеження 
повинні бути введені також на розміри зе
мельних ділянок, на можливість новому 
власнику перепродавати землю протягом 
тривалого періоду (на наш погляд, це 5-10 
років). Потрібне законодавче врегулювання 
декларування доходів покупця та інші захо
ди стимулюючого характеру щодо продук
тивного використання землі; 

по-друге, обов'язковою умовою інститу-
ціоналізації відносин власності на землю і 
майно має стати формування раціонального 
й ефективного використання активів, ство
рення потужних регуляторних важелів дер
жави на продовольчому ринку та ринку зем
лі. Для забезпечення конкурентоспромож
ності аграрного сектору потрібна його дер
жавна підтримка на внутрішньому і світових 
ринках. В Україні разом із податковими 
пільгами з розрахунку на 1 га землі в обро
бітку обсяг державної допомоги становить 
лише 54 дол. США, тоді як у країнах ЄС -
понад 1000 дол. СІПА [2]; 

по-третє, розв'язання засобами інституці-
оналізації проблеми удосконалення органі
заційно-адміністративних та фінансово-
економічних важелів сприяння ефективному 
функціонуванню аграрного ринку. За раху
нок виконання ринком селективної, стиму
люючої, соціальної, виявлення ринкових цін 
й інших функцій держава одержує додаткові 
можливості для захисту вітчизняних спожи
вачів, розробки і використання заходів під
вищення дохідності та конкурентоспромож
ності сільськогосподарських підприємств. 

Важливим у цьому контексті є врахуван
ня інтересів усіх без винятку сільськогоспо
дарських виробників у забезпеченні прибут
ковості авансованого капіталу на рівні, до
статньому для розширеного відтворення. 
Зокрема, якщо агрохолдинги вже довели 
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свою високу економічну ефективність, то 
для інших форм агропідприємництва потрі
бні заходи державної підтримки за рахунок 
сприяння активізації процесів кооперування 
як у виробничій сфері, так і в сфері форму
вання кооперативних каналів збуту сільсь
когосподарської продукції. 

Водночас ігнорування агрохолдингами 
проблем розвитку територій, соціального 
захисту населення, витіснення малого й се
реднього агробізнесу не дає змоги розвива
тися місцевим аграрним ринкам і, в кінце
вому рахунку, в перспективі обмежуватиме 
ефективність діяльності агрохолдингів. По
дальше функціонування останніх повинно 
бути пов'язане не лише з ефективним розви
тком сільськогосподарського виробництва, 
але й із питанням відновлення соціальної 
інфраструктури, створенням нових робочих 
місць. Насамкінець розвиток агрохолдингів 
має сприяти розбудові принципово нової 
моделі сільських територій, підвищенню 
ефективності соціально-економічного роз
витку аграрного виробництва. 

Ігнорування інституціональних умов ста
новлення сучасного аграрного ринку здатне 
негативно вплинути на ефективність його 
функціонування. Адже, як зазначають до
слідники, досить короткий період входжен
ня капіталу в сільське господарство посилив 
несприйняття нової форми господарювання, 
зважаючи на її агресивність у боротьбі за 
виживання та відсутність інших дієвих форм 
господарювання, які змогли б взяти на себе 
вирішення соціальних питань [3]. 

Диверсифікація виробництва і капіталів 
сприятиме розвитку підприємств усіх форм 
господарювання, створить істотні конкурен
тні переваги, розширить фінансові й органі
заційні можливості для інноваційної діяль
ності. Крім того, істотних змін набуває вза
ємодія з іншими суб'єктами ринкових від
носин - переробниками, споживачами про
дукції, що впливає на ефективність спільної 
діяльності, породжує синергійні ефекти; 

по-четверте, потребує подальшої інсти-
туціоналізації ціновий механізм аграрного 
ринку, який сприятиме відновленню потен
ціалу аграрного розвитку в сегментах фінан
сового, людського й соціального капіталу. 
Світовий досвід доводить, що цінове регу
лювання за умов підтримки доходів вироб
ників і високої купівельної спроможності 
споживачів полягає у виведенні мінімальних 

закупівельних цін на рівень еквівалентності 
обігу [13], що дає змогу ефективно реалізу
вати державну протекціоністську політику в 
частині регулювання аграрного ринку [9]. 
Інституціоналізація цінового механізму від
бувається через регулятивний вплив держа
вних інститутів на оитимізацію рівня цін і 
доходів товаровиробників, підвищення пла
тоспроможності споживачів відповідно до 
ресурсного потенціалу аграрного ринку. За 
оцінкою вчених, лише шляхом визнання ва
ртості й ціни земель, включення їх у систе
му економічного обороту ресурсів держави 
можливо створити для господаря-власника в 
сільському господарстві рівні економічні 
умови порівняно з товаровиробниками ін
ших галузей [11]. Не може бути нормою си
туація, коли частка сільського господарства 
у сумарних витратах на виробництво кінце
вої продукції становить 60-75%, а в сукуп
ному прибутку від реалізації - 20-35% [1]; 

по-п'яте, важливою інституційною умо
вою формування та розвитку національного 
аграрного ринку в глобалізаційному суспі
льстві стає адаптація його параметрів до 
умов спільної аграрної політики ЄС, в якій 
поєднуються соціальні, екологічні й еконо
мічні елементи. Зокрема, стратегічні орієн
тири цієї політики на період 2013-2017 ро
ків потребують посилення впливу держави 
на підвищення конкурентоспроможності аг
робізнесу за рахунок використання новітніх 
технологій, регулювання кооперації товаро
виробників, інфраструктури забезпечення 
бізнесу тощо. Кардинальним кроком рефор
мування умов розвитку агробізнесу є удо
сконалення механізму управління витрата
ми, які поглинають щороку в середньому 40 
млрд євро бюджету ЄС (або 45%). Тільки у 
2010 році ЄС виділив фермерам близько 58 
млрд євро, що становить 41% загального 
бюджету Євросоюзу [6]. Тому запропонова
но збільшення системи витрат суб'єктів аг
робізнесу та скорочення економічного ефек
ту від прямих бюджетних виплат. Такі зміни 
спрямовані на захист інтересів агровироб-
ників і сприятимуть ресурсному поповнен
ню аграрного ринку країн-членів ЄС. 

Для України характерним є ризик низько
го рівня продовольчого забезпечення, що 
вимагає підвищення рівня доходу домогос-
подарств та ефективно функціонуючих про
довольчих ринків. Реальними загрозами 
становлення сучасного аграрного ринку ли-
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шаються низький рівень правового й інсти-
туціонального забезпечення складових рин
ку, системи регулювання земельних відно
син, значний розрив у рівнях інноваційності 
сільськогосподарського виробництва. Неви-
рішеність питань структурних елементів зе
мельних відносин (власності, рентних від
носин, відносин щодо охорони землі тощо) 
вимагають подальших досліджень станов
лення аграрного ринку. 

Щодо України, то найбільш актуальною 
проблемою є законодавче та інституціона-
льне обмеження діяльності агротрейдерів. 
Адже останні в гонитві за прибутком здатні 
створювати штучний дефіцит на окремих 
продовольчих ринках, руйнувати механізми 
ціноутворення і конкуренції. Вимагає своє
часного упередження загрози переходу 
сільськогосподарських угідь у власність 
іноземців. 

Заслуговує позитивної оцінки створення 
Земельного банку, задачею якого буде дешеве 
кредитування малого й середнього підприєм
ництва на селі під заставу землі на пільгових 
умовах. Створення таких умов молодим спе
ціалістам та аграріям для покупки землі дасть 
змогу, за оцінкою голови Державного агентс
тва земельних ресурсів України, стимулювати 
виробництво сільськогосподарської продукції 
на новій технологічній основі [12], що сприя
тиме ресурсному наповненню аграрного рин

ку. Водночас запропоновані заходи проведен
ня земельної реформи вимагають активізації 
досліджень інституціоналізації багатьох про
цедурних питань, що уможливлює зробити 
висновок про необхідність подальшого фор
мування інституціонального середовища аг
рарного ринку, розробки аграрної політики, 
яка структурує контекст взаємодії економіч
них агентів. 

Висновки. В основі процесу інституціо
налізації земельних відносин як умови ефек
тивного функціонування аграрного ринку 
повинні бути: створення механізму одер
жання грошового ресурсу під заставу паю 
його власника, здачі землі в оренду, купівлі 
або дарування, передачі паю у спадщину й т. 
ін. Раціональне ресурсне забезпечення агра
рної сфери у поєднанні з ринковим ціноут
воренням на продукцію, розбудовою інсти
тутів інфраструктури повинно бути допов
нене створенням державної системи регу
лювання аграрного ринку та його продукти
вних складових. Це окреслює напрями май
бутніх наукових розробок, результати яких 
сприятимуть підвищенню ефективності фу
нкціонування аграрного ринку, а саме забез
печення конкурентних правил гри, єдиних і 
рівнонапружених для всіх учасників, упоря
дкованості й прозорості трансакцій, задіяння 
наявних ресурсів для забезпечення ефектив
ного функціонування ринку. 
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