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ит, пожалуй, в таком выводе: принуждая людей дейст

вовать определенным способом нельзя создать жизне

способные экономику и общество, однако их можно соз

дать, принуждая людей действовать в рамках опреде

ленных правил. Подчеркивая сложность социума, эко

номики и самого познавательного процесса, особенно в 

социальных науках, Хайек признает: "Структура совре

менного общества достигла нынешней степени сложно

сти, намного превосходящей все, что могло бы быть 

достигнуто в рамках обдуманно управляемой организа

ции, именно потому, что не зависела от организации, а 

развилась в качестве стихийного порядка" [6, с. 68]. 
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ТЕОРІЯ СПОНТАННОГО ПОРЯДКУ Ф.ФОН ХАЙЄКА 
Розкрито сутність і ґенезу спонтанного порядку в контексті критичного аналізу конструктивізму. Запропоновано авторський 

підхід до визначення характерних рис спонтанного порядку. Виявлена дихотомія порядку стосовно економічній сфері у формі спон
танного порядку і організації. 
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F.VON HAYEK'S THEORY OF SPONTANEOUS ORDER 
The essence and the genesis of spontaneous order are disclosed in the context of critical analysis of constructivism. The author's approach to 

the definition of the characteristic features of the spontaneous order is proposed. The dichotomy of the order is revealed towards the economic 
sphere in form of spontaneous order and organization. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ 

Розкрито сутність та особливості державного регулювання аграрного ринку. Визначено проблемні питання і 

пріоритетні напрями посилення впливу держави на ефективність функціонування аграрного ринку. 

Ключові слова: аграрний ринок, інституціоналізація, ціноутворення, інфраструктура, попит, пропозиція. 

Основні цілі державного регулювання аграрного ри

нку пов'язані з формуванням прозорості продовольчих 

ринків, перехресної еластичності, дотримання принци

пів ефективної конкуренції. Трансформація економічних 

відносин, заміна централізовано - розподільчих засад 

регулювання виробництва й споживання ринковим са

морегулюванням вимагає особливої уваги до регулю

вання державою аграрного ринку. Адже державне регу

лювання аграрного ринку уособлює складний механізм, 

який включає інструменти впливу на прибуток виробни

ків і доходи споживачів, структуру виробництва сільсь

когосподарської продукції та її відповідність задоволен

ню потреб населення в якісних продуктах харчування 

за соціально прийнятними цінами. 

Проблемі державного регулювання аграрного ринку 

присвячені праці вітчизняних і зарубіжних учених, а 

саме : В. Андрійчука, О. Бородіної, С. Дем'яненка, 

М. Маліка, В. Месель-Веселяка, О. Могильного, 

О. Олейніка, Т. Осташко, П. Саблука, О. Шпикуляка, 

В. Юрчишина та інших. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій показує, що незважаючи на ґрунтовну роз

робку низки питань взаємодії держави і господарюючих 

суб'єктів невирішеними раніше частинами загальної 

проблеми є дослідження сутнісних рис аграрного ринку, 

як об'єкта державного регулювання, визначення обопі

льного впливу державного регулювання аграрного сек

тору і державного регулювання аграрного ринку. 
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Метою статті є узагальнення, систематизація та по
глиблення проблем державного регулювання аграрного 
ринку, обґрунтування пріоритетних напрямів його розви
тку. Завдання дослідження підпорядковані досягненню 
зазначеної мети і спрямовані на аналіз і оцінку станов
лення формальних і неформальних інститутів, адекват
ності сформованому інституціональному середовищу 
механізмів підвищення ефективності впливу держави на 
функціонування ринку та поведінку його суб'єктів. 

Аграрний ринок, подібно до інших товарних ринків, 
функціонує на основі загальних принципів ринкової сис
теми господарювання, а саме: орієнтації на споживача, 
свободи вибору, альтернативність виробництва і спо
живання, конкурентного характеру функціонування та 
інших. Відповідно до Закону України "Про державну 
підтримку сільського господарства", аграрний ринок 
визначається як сукупність правовідносин, пов'язаних з 
укладанням та використанням цивільно-правових дого
ворів щодо сільськогосподарської продукції [1]. 

Наведене визначення аграрного ринку є правиль
ним з правової точки зору, але далеко не вичерпним - з 
економічної. Саме тому в економічній літературі приді
ляється значна увага сутністним рисам аграрного рин
ку, його функціональному призначенні, особливостям 
формування і розвитку. 

В опублікованих працях конкретизуються причини 
низької ефективності функціонування аграрного ринку. 
До них відносять: несвоєчасне відпрацювання офіційної 
аграрної політики держави та їх невизначеність щодо 
побудови нового суспільного устрою на селі; політичне 
протистояння стосовно розвитку аграрних відносин; 
недосконалість організаційного забезпечення аграрних 
перетворень; тактичні прорахунки; переважно форма
льне здійснення аграрних перетворень; повільний ха
рактер реформування аграрних відносин; недоскона
лість організації державного управління реформуван
ням аграрних відносин; недооцінка інформаційно-
роз'яснювальної роботи серед селян щодо аграрної 
реформи [2]. На наш погляд, перелік цих причин не є 
вичерпним. На аграрному ринку здійснюються операції 
по збору і закупівлі продукції, включаючи пошук продук
тів і укладання угод; продажу продукції за відповідними 
цінами; її збереження, транспортування, переробку та 
стандартизацію. Успішне функціонування ринку перед
бачає інформацію всіх його учасників про стан і динамі
ку цін, що передбачає наявність розвиненої інфрастру
ктури. Такі аспекти фінансового забезпечення функціо
нування аграрного ринку як кредитування, інвестуван
ня, страхування, фінансова підтримка сільськогоспо
дарських виробників за визнанням міжнародних експер
тів на 80% формують ринкове середовище, без якого 
цивілізований ринок існувати не може [3]. 

Отже, аграрний ринок як об'єкт державного регу
лювання вимагає цілісної системи заходів, спрямова
них на створення інституційно оформленого середо
вища ефективної діяльності суб'єктів господарювання, 
здатної позитивно впливати на узгодження динаміки 
попиту і пропозиції на сільськогосподарську сировину і 
продовольчі товари. 

Державне регулювання аграрного ринку має свої 
особливості, пов'язані з характером виробництва, спе
цифікою формування попиту й пропозиції на окремих 
ринках сільськогосподарської сировини і продовольст
ва. Обсяг продукції, який надходить в сферу товарного 
обігу, зменшується на величину внутрішнього спожи
вання та відтворення; частина пропонованої продукції 
виробляється безперебійно, а частина сезонно, що зу
мовлює необхідність забезпечення рівномірної пропо
зиції шляхом створення запасів харчових продуктів. 

Державне регулювання аграрного ринку здійснюєть
ся в Україні через визначену систему інститутів, які до
повнюють дію ринкового механізму. При цьому співвід
ношення між ринковим механізмом і державним регу
люванням визначається такими чинниками: 

• по-перше, питомою вагою державного сектору 
в аграрній сфері; досвідом регулювання інших това
рних ринків; 

• по-друге, історичними особливостями і традиці
ями сільськогосподарського виробництва і споживання; 

• по-третє, врахуванням специфіки ринків сільсь
когосподарської сировини і продовольства, а саме: їх 
низькоеластичності; що означає консервативний харак
тер змін у структурі виробництва, уповільнений харак
тер пристосування, невідповідності споживання визна
ченому набору продовольчих товарів; 

• по-четверте, одночасною дією фізіологічних і 
економічних факторів, що означає, що за умов зростан
ня доходів чи падіння цін не спостерігається адекватно
го зростання попиту. 

За роки реформування аграрного сектору економіки 
України і становлення аграрного ринку були напрацьо
вані законодавчі та інституційні умови державного ре
гулювання аграрного ринку. Зокрема, визначені основи 
державної політики щодо стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного 
ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки на
селення. Держава здійснює регулювання гуртових цін 
окремих видів сільськогосподарської продукції, встано
влюючи мінімальні та максимальні закупівельні ціни. 
Зміст державного цінового регулювання полягає у здій
сненні Аграрним фондом державних інтервенцій в об
сягах, що дозволяють встановити ціну рівноваги на рів
ні, не нижчому за мінімальну закупівельну ціну та не 
вищому за максимальну закупівельну ціну. 

Аграрний фонд здійснює на організованому аграр
ному ринку товарні або фінансові інтервенції, орієнтую
чись на кон'юнктуру біржового ринку,що склалися про
тягом періоду державного цінового регулювання Поряд 
з економічними методами, держава використовує адмі
ністративні заходи шляхом тимчасового адміністратив
ного регулювання цін. Останні спрямовані на упере
дження чи зупинку спекулятивного або узгодженого 
становлення цін продавцями або покупцями у разі не
ефективності застосування стандартних процедур дер
жавних інтервенцій. 

Заходи державного регулювання позитивно впли
вають в цілому на розвиток аграрного сектору: у 
2011 році зростання валового виробництва сільського
сподарської продукції становило 17,6% у порівнянні з 
2010р. У значній мірі зростання такого показника в сіль
ському господарстві вдалося досягти за рахунок рекор
дного врожаю зернових. За 2011 рік зросла і частка 
аграрного сектору економіки у ВВП - з7,6% до 8,3%, 
продовживши, таким чином, тенденцію останніх років 
до збільшення питомої ваги сільського господарства у 
валовій доданій вартості. 

В агропромисловому комплексі зосереджено понад 
половину виробничих фондів, виробляється майже 50% 
ВВП,зокрема третина товарів народного споживання, 
прямо або опосередковано формується до 70% відсот
ків зведеного бюджету.зайнято майже 2/5 населення, 
що накладає особливу відповідальність на органи дер
жавного регулювання аграрного ринку. 

На зміст та методи державного регулювання аграр
ного ринку істотний вплив здійснив вступ України до COT 
у 2008 році. Слід зазначити, що для деяких видів аграр
ної продукції цей вплив набув негативного характеру. 
Так, з 1 січня 2011 року були зняті імпортні збори на ал-
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когольну продукцію. Це призвело до зниження обсягу 
виробництва виноградних вин за 6 місяців на 41,3%. Ви
никли складнощі збуту продукції українських виробників 
внаслідок зростання імпорту. Наприклад, імпорт свинини 
у 2011 році виріс у 2,9 рази, що звичайно негативно по
значилося на цьому сегменті аграрного ринку. 

Принципи та правила СОТ передбачають скорочен
ня частини державної підтримки національного товаро
виробника, яка належить до так званого "жовтого коши
ка". Для України в сучасних умовах рівень цієї підтрим
ки становить незначну величину - 3043 млн. грн., що на 
думку фахівців, є недостатнім [4, с. 71-72]. Крім того, 
взяті Україною зобов'язання по скороченню державної 
підтримки сільського господарства до більш низького 
рівня, ніж в інших країнах, незважаючи на зростання в 
останні роки бюджетних витрат, обумовлюють низький 
рівень сукупної підтримки [5, с. 103]. 

Організований аграрний ринок передбачає його 
структуризацію, завданнями якої є сприяння форму
ванню прозорості ринків, перехресної еластичності, 
конкурентного середовища. На наш погляд, з метою 
посилення регулятивної дії держави на аграрному рин
ку необхідно прискорити прийняття низки законодавчих 
актів, які регулювали б різні сфери життя виробників 
сільськогосподарської продукції, і передусім закону 
"Про державне регулювання виробництва і реалізації 
сільськогосподарської продукції4". 

Проблемними лишаються протягом тривалого пері
оду такі питання як існування диспаритету цін між про
мисловою продукцією і продукцією сільського господар
ства; недоступність одержання бюджетних коштів, піль
гових кредитів для значної частини сільськогосподарсь
ких виробників, економічні відносини між сільським гос
подарством і переробниками сільськогосподарської 
продукції, а також агротрейдерами. В чисельних диску
сіях з приводу засобів державного врегулювання цих 
питань спостерігаються різні підходи. Окремі автори 
пропонують використовувати досвід країн Європейсько
го Союзу, США, Канади, країн Північної Європи [6, 7, 8]. 

Зокрема проблема неефективного обміну між про
мисловістю і сільським господарством у країнах ЄС 
найчастіше вирішується шляхом державного регулю
вання цін. Серед різноманітних механізмів регулювання 
цін на аграрну продукцію виділяють створення буфер
них запасів; закупівля з метою підтримки цін; субсиду
вання експорту; обмеження імпорту продовольства; 
компенсаційні платежі. Встановлюються мінімальні гра
ничні рівні для ринкових цін, нижче якого вини не мо
жуть опускатися, за допомогою під товарних кредитів та 
прямої державної закупівлі продукції. По окремих спе
цифічних товарах, наприклад молоку, з метою підтрим
ки середньодобового рівня постачання і споживання 
регулюванню піддаються як оптові, так і роздрібні ціни. 

Подібний державний механізм підтримки цін має об
межувальний характер і є доволі дорогим. Поряд з цими 
заходами державного регулювання застосовуються пря
мі державні субвенції по земле впровадженню, природо
охоронних заходах, придбанню окремих інноваційних 
засобів виробництва. Стимулюючий характер державно
го регулювання - програма компенсаційних платежів, 
гнучких виробничих контрактів, страхування - сприяла 
підвищенню доходів виробників, захистивши ї від непе
редбачених коливань кон'юнктури ринку. 

Посилення в останні роки тенденції до лібералізації 
аграрної політики розвинутих країн ні в якій мірі не 
означає згортання програм державної підтримки това
ровиробників. ЇЇ обсяги залишаються суттєвими, що у 
співставленні з можливостями вітчизняного бюджету 
дозволяють зробити висновок про обмеження її засто
сування в Україні. 

За даними ОЕСР показник сукупного виміру підтримки 
сільського господарства у 2011 році зменшився на 18%, 
порівняно із 2010 роком. Відповідно до Моніторингу та 
оцінки сільськогосподарської політики 2011 року можна 
відмітити, що частка допомоги держави в доходах ферме
рів значно відрізняється в різних країнах (рис.1.). 

Рис. 1. Сукупний вимір підтримки фермерів урядами країн 

Джерело : побудовано автором за даними [10]. 

У 2008-2010 роках Нова Зеландія показала найниж
чу частку, що склала 1%, а Австралії спостерігався 15% 
рівень допомоги, Чилі - 4%, США - 9%, Ізраїль та Мек
сика - 12%, Канада -16%, що також було показником, 
нижчим за середній по ОЕСР. В ЄС спостерігається 
підвищення середнього рівня до 22%, проте все ж таки 
дане значення залишається нижчим за середнє по 
ОЕСР. Порівняно високою частка допомоги уряду за

лишається в Кореї - 47%, Ісландії - 48%, Японії - 49%, 
Швейцарії - 56%, Норвегії - 60% [9]. 

Узагальнення досвіду державного регулювання в 
цих країнах дає підстави для висновку щодо умов дося
гнення ефективності цих заходів. По-перше, це необ
хідність розробки обґрунтованих програм розвитку сіль
ськогосподарського виробництва, під яки виділяються 
ресурси, надаються пільги, дотації, субвенції; по-друге. 
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безумовне дотримання виробниками вимог цих про
грам; по-третє, спільна участь держави і господарств у 
фінансуванні витрат при реалізації програм. 

Інші автори вбачають шляхи підвищення ефективно
сті державного регулювання аграрного ринку з боку про
позиції в сприянні забезпечення основними виробничими 
засобами сільськогосподарських виробників, подальший 
розбудові інфраструктури та механізмів регулювання 
кон'юнктури аграрного ринку, формуванні ринку землі 
сільськогосподарського призначення. З боку попиту на
голошується на необхідності комплексного розв'язання 
завдань підвищення життєвого рівня населення і рівня 
доходів сільськогосподарських виробників. 

При цьому високі доходи сільськогосподарських ви
робників створюють попит на новітні технології, іннова
ційні засоби виробництва,що сприяє зниженню витрат 
виробництва. За умов проведення виваженої політики 
підтримки аграрного сектору, субсидування сільського 
господарства це модифікує процеси ціноутворення: 
ціни визначаються на лише витратами на сільськогос
подарських виробників, але й додатково витратами на 
субсидування агросфери. Саме таким чином відбува
ється державна регулювання аграрних ринків Західної 
Європи, США, Японії. 

Це дозволяє зробити узагальнюючий висновокз да
ного дослідження про те, що з урахуванням не сформо-
ваності вітчизняного аграрного ринку, значного впливу 
на попит і пропозицію сільськогосподарської продукції 
глобалізаційних процесів, удосконалення державного 
регулювання повинно в перспективі відбуватися за та
кими пріоритетними напрямками: 

• посилення впливу держави на подальшу інсти-
туціоналізацію аграрного ринку шляхом законодавчого 
врегулювання функцій ринкових і державних інститутів. 
З цією метою доцільно доповнити нормативно-правову 
базу регулювання аграрного ринку, а саме: розробити 
закони України "Про регулювання ринку сільськогоспо
дарської продукції", який би розширів повноваження 
Міністерства аграрної політики щодо прийняття і меха
нізмів реалізації оперативних рішень; та про ринок аг
рарної сировини і продовольства, в якому були б ви
значені умови функціонування цього ринку; 

• удосконаленні системи ціноутворення та підтри
мання стабільності цін на сільськогосподарську продук
цію з врахуванням необхідності забезпечення прибут
ковості авансового капіталу виробників та встановлен
ня еквівалентності міжгалузевого обміну. Для цього 
запровадити застави та інтервенційні операції із проду
кцією сільськогосподарського виробництва та продово
льства,створити системи цінового моніторингу, аналізу 
кон'юнктури та прогнозу окремих товарних ринків та 
інформації серед учасників ринкових відносин; 

• подальший розбудові інфраструктури аграрного 
ринку, системи функціонування аграрного ринку, сис
теми функціонування біржового ринку та формування 
кооперативних каналів збуту сільськогосподарської 
продукції, послідовного втілення положень Закону Укра
їни "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції"', 
який комплексно регулює відносини в цій сфері; 
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• сприянні нарощування потенціалу аграрного ри
нку за рахунок доведення існуючого рівня споживання 
до науково рекомендованих норм споживання основних 
продуктів, заміна імпортної продукції вітчизняною за 
умов підвищення її якості, сортування, фасування і па
кування. З цією метою доцільно суттєво підвищити ін
вестиційно-інноваційне оновлення як сільськогосподар
ських, так і переробних підприємств, інфраструктури 
ринку; запровадження заходів стимулювання біржової 
торгівлі, укладання договорів та ф'ючерсних угод, про
гресивних фінансових інструментів; 

• спрямування державного регулювання у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності на оптимізацію зовні
шньоторговельних операцій, дотримання рекомендова
ного балансу між внутрішнім виробництвом (80-85%) і 
експортно-імпортними операціями (15-20%) [11, с. 555] 
шляхом запровадження квотування більшості видів 
сільськогосподарської продукції і продовольства, удо
сконалення організаційно-адміністративних заходів що
до неконтрольованого переміщення через кордон. 

Поліпшення державного регулювання аграрного ри
нку забезпечить його ефективне функціонування, спри
ятиме активізації руху сільськогосподарської продукції і 
продовольства через організовані й прозорі форми. 
Перспективами подальших розвідок є виявлення мож
ливостей, застосування новітніх механізмів і процедур 
узгодження попиту та пропозиції позитивно впливатиме 
на цінову кон'юнктуру і конкурентоспроможність аграр
ного виробництва й споживання. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО РЫНКА 
Раскрыта сущность и особенности государственного регулирования аграрного рынка. Определены проблемные вопросы и при

оритетные направления усиления влияния государства на эффективность функционирования аграрного рынка. 
Ключевые слова: аграрный рынок, институционализация, ценообразование, инфраструктура, спрос, предложение. 
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