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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Український аграрний сектор — один з провідних

важелів сталого економічного розвитку країни, важли-
ва складова національної економіки України. Його роль
особливо посилюється на етапі входження держави у
світовий економічний простір.
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Ефективне функціонування аграрного ринку базується на його адаптованості до ринкової

кон'юнктури, величини попиту та пропозиції. Важливим завданням дослідження кон'юнктури

ринку є розробка оперативних управлінських рішень стосовно досягнення ринкової рівноваги.

Саме ринкова рівновага виступає лише як особливий випадок стану економіки, для якого ха-

рактерна власна логіка взаємозв'язку економічних параметрів і специфічний спосіб відновлення

стійкого рівноважного стану між наявними у суспільстві засобами і потребами. В статті проана-

лізовано теоретичні підходи формування ринкової рівноваги. Розглянуто підходи до встанов-

лення ринкової рівноваги у сучасних економічних умовах. Автором виділено особливості функ-

ціонування вітчизняного аграрного ринку. Наведено проблемні аспекти ефективного функціо-

нування аграрного ринку. Визначено, що досягнення ринкової рівноваги є одним із важливих

питань, що потребує комплексного підходу до розв'язання, важливою складовою якого є ме-

ханізми регулювання ціноутворення.

The efficient functioning of the agrarian market is based on its adaptability to the market situation,

the size of supply and demand. The task of studying market conditions is the development of

operational management decisions in order to achieve market equilibrium. It is the market equilibrium

that serves only as a special case of the economy state, which is characterized by its own logic of the

interconnection of economic parameters and a specific way of restoring a stable equilibrium between

the means and needs existing in society. The article analyzes theoretical approaches to the formation

of market equilibrium. Approaches to establishing market equilibrium in modern economic conditions

are considered. The author highlights the peculiarities of functioning of the domestic agricultural

market. Problematic aspects of efficient functioning of the agrarian market are presented. It is

determined that achievement of market equilibrium is one of the important issues, which requires an

integrated approach to the solution, an important part of which are the mechanisms of regulation of

pricing.
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Зернове виробництво належить до стратегічних га-
лузей будь-якої держави. Протягом тривалого періоду
Україна за показником виробництва зернових на душу
населення належала до першої десятки країн світу. На
сучасному етапі розвитку зернового ринку країни спос-
терігаються тенденції випередження темпів виробницт-
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ва зерна над темпами розвитку внутрішнього ринку. Крім
того, останнім часом набуває все більшої актуальності
виробництво достатньої кількості зерна не лише для
забезпечення внутрішніх потреб держави, а також для
зміцнення позицій України на світовому ринку [1,
с. 1332].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку аграрного ринку знайшли своє
відображення в працях таких вітчизняних вчених, як С.
Бакай, Н. Вдовенко, Я. Довгенко, Л. Євчук, А. Іванько,
Д. Кирилюк, О. Лук'яненко, С. Михайлов, Б. Мельник,
П. Саблук, В. Ситник, О. Сторожук, Л. Худолій, О. Шпи-
чак та інші.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Віддаючи належне напрацюванням вчених-еко-
номістів з питань функціонування та розвитку вітчизня-
ного аграрного ринку, слід зауважити, що для вітчизня-
ної економіки цей об'єкт залишається недостатньо дос-
лідженим. В швидкозмінних сучасних умовах розвитку
економіки України необхідним залишається удоскона-
лення методологічних засад аналізу закономірностей
формування попиту та пропозиції на ринку зерна, оці-
нювання його ринкової рівноваги та стану з подальшим
прогнозуванням розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проблеми, пов'язані із функціонуванням національ-

ного аграрного ринку, носять не лише економічне, а й
соціальне та політичне значення. У зв'язку з цим актуа-
лізується необхідність всебічного аналізу причин виник-
нення кризових явищ на вітчизняному аграрному рин-
ку, розробки системи заходів, спрямованих на його по-
зитивний збалансований розвиток та забезпечення кон-
курентоспроможності у світовому просторі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Український аграрний сектор з потенціалом вироб-
ництва, що значно перевищує потреби внутрішнього
ринку, є ланкою, що з одного боку може стати локомо-
тивом розвитку національної економіки та її ефектив-
ної інтеграції в світовий економічний простір, а з іншо-
го — зростання доходів, задіяного в аграрній економіці
сільського населення, що складає понад третину всьо-
го населення країни, дати мультиплікативний ефект у
розвитку інших галузей національної економіки [2].

У економічній літературі поняття аграрного ринку
розглядається з різних позицій, часто ототожнюється з
поняттям ринку сільськогосподарської продукції. Хоча,
це поняття доцільно віднести до комплексних понять,
оскільки воно охоплює сфери виробництва сільськогос-
подарської продукції, її переробку, торгівлю продоволь-
ством, забезпечення сільськогосподарських та перероб-
них галузей засобами виробництва, економічні відно-
сини між суб'єктами ринку [3, с. 24].

Важливим завданням дослідження кон'юнктури
аграрного ринку є розробка оперативних управлінських
рішень стосовно досягнення ринкової рівноваги. Рин-

кова рівновага виступає як спосіб відновлення стійкого
рівноважного стану між наявними у суспільстві засоба-
ми та потребами. Рівновагу називають стійкою, якщо
відхилення від неї супроводжується поверненням до
початкового стану. При цьому виділяють часткову і за-
гальну рівновагу. Часткова рівновага відповідає стану
рівноваги між попитом і пропозицією на окремих ло-
кальних ринках. Поняття загальної рівноваги, у свою
чергу, відображає збалансоване, узгоджене функціо-
нування усіх ринків [4, с.10].

Теорія загальної економічної рівноваги розробле-
на Л. Вальрасом у другій половині 19 ст., який показав,
що загальна рівновага сумісна з такою економічною
системою, в якій на кожному ринку виконуються умови
досконалої конкуренції (тому його модель часто нази-
вають моделлю загальної конкурентної рівноваги). Це
означає, що, якщо всі покупці та продавці є ціноотри-
мувачами, можна знайти таку систему цін, при якій всі
ринки будуть перебувати одночасно в стані рівноваги і
кожен суб'єкт зможе максимізувати свою цільову фун-
кцію при певних обмеженнях.

У загальному вигляді запропонована Л. Вальрасом
система рівнянь виражає наступне: загальна пропози-
ція кінцевих продуктів у грошовому виразі має дорів-
нювати загальному попиту на них як сумі доходів, які
приносять усі фактори виробництва їх власникам, отже,
модель є чисто теоретичною.

Послідовником теорії Л. Вальраса став Ф. Нейман,
трансформуючи конкурентну рівновагу у поняття дина-
мічної рівноваги. В. Леонтьєв, описуючи виробничий
процес для своєї моделі, бере також за основу модель
Л. Вальраса.

Основним недоліком моделі Л. Вальраса є те, що за її
допомогою складно реально оцінити існуючий стан еко-
номіки, оскільки достатньо складно інтерпретувати мате-
матичну форму) та неможливість піддати її емпіричній пе-
ревірці. Однак за допомогою такої моделі було зроблено
важливий висновок про те, що рівновага можлива лише
за погоджених рішень усіх товаровиробників і покупців.

В економічній науці виділяють два основних підхо-
ди до аналізу поведінки покупців і продавців:

1) гіпотеза Вальраса-Хікса — використовується у
тих випадках, коли переважає попит, покупці намагають-
ся збільшити закупівлі, ціна також зростає, що призво-
дить до стабілізації ринку. І навпаки: якщо попит менше
пропозиції, то продавці намагаються знизити ціни на
товари, внаслідок чого надлишок пропозиції зникає;

 2) гіпотеза А. Маршалла — використовується у ви-
падках, коли ціна, за якою покупці готові заплатити за
певну кількість товару, вище ціни, прийнятної для про-
давця, виробництво розширюється, і навпаки. Рівнова-
га буде стійкою, якщо збільшення обсягів виробництва
продукції скорочує розрив між рівнем цін.

Таким чином, динамічний аналіз стабільності вра-
ховує розвиток процесу адаптації попиту і пропозиції на
ринку від одного періоду до іншого. Рівновага буде ста-
більною у тому випадку, якщо протягом певного періо-
ду часу ринкова ціна буде наближатися до ціни рівно-
ваги (за гіпотезою Вальраса-Хікса) або кількість това-
ру наближається до рівноважного значення (за гіпоте-
зою А. Маршалла). Ці гіпотези враховують відносні
зміни величини попиту і пропозиції.
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В. Парето вдосконалив модель Л. доповненням її
положенням про рівний добробут двох та більше учас-
ників ринкових відносин. Критерій ефективності функ-
ціонування економіки, який покладено в основу цієї
моделі, дозволяє встановити такий парето-ефективний
стан економіки, для якого характерним є те, що ніяке
інше досяжне розміщення благ не може підвищити
рівень корисності для жодного з індивідів без того, щоб
понизити його для кого-небудь іншого. Отже, що паре-
то-оптимальний стан може бути представлений як рин-
кова рівновага між попитом і пропозицією на усіх рин-
ках, проте забезпечується оптимальне функціонування
економічної системи у цілому. При цьому відбувається
найбільш повне задоволення потреб усіх членів су-
спільства і раціональне використання сукупних ресурсів
[4, с. 11].

Рівновага є складним економічним процесом, який
засвідчує узгодження між попитом та пропозицією. Для
економічного дослідження важливим є усвідомлення
особливостей поведінки споживача. Пояснення особли-
востей його поведінки грунтується на фундаментально-
му припущенні про схильність людей обирати товари та
послуги з більш високою оцінкою для них. Зазначені
підходи були опрацьовані в межах концепції корисності
[5].

Формування вітчизняної моделі ринкової рівноваги
в аграрному секторі обов'язково повинно враховувати
оцінку рівня задоволення суспільного попиту на продук-
ти харчування та рівня задоволення підприємницького
сектору від результативності господарської діяльності.

Грунтово-кліматичні умови в Україні сприяють роз-
витку аграрного ринку, проте проблеми із забезпечен-
ням населення достатньою кількістю зерна обумовлені
недосконалістю механізмів ринкового регулювання.
Однією з найгостріших проблем ефективності функ-
ціонування підприємництва в агропромисловому вироб-
ництві є проблема ефективного ціноутворення.

У цілому для вітчизняних аграріїв не є проблемним
виробництво потрібної кількості сільськогосподарської
продукції — вони гостро відчувають потребу у форму-
ванні дієвого інструментарію ринкового регулювання
аграрного ринку, складовою якого будуть механізми
регулювання ціноутворення. Процес налагодження дії
ринкового механізму потребує забезпечення цивілізо-
ваності та прозорості функціонування як аграрного рин-
ку загалом, так і окремих ринків сільськогосподарсь-
кої продукції. В основу інструментарію досягнення рин-
кової рівноваги необхідно покласти достовірну оцінку
стану ринку та прогнозування його наближення до
рівноважного. Це дозволить взаємовигідно здійснюва-
ти ринкові трансакції суб'єктами всіх ланок продоволь-
чого ланцюга: від виробництва сільськогосподарської
продукції до її переробки та кінцевого споживання.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині стан розвитку аграрного ринку не відповідає
національним інтересам. Існує кілька причин, що стри-
мують вітчизняного товаровиробника у нарощуванні по-
тужності зернового виробництва, з-поміж яких: високий
рівень собівартості, низький рівень рентабельності та
нестабільність цін.

Досягнення ринкової рівноваги є одним із важли-
вих питань, що потребує комплексного підходу до роз-
в'язання. При його розв'язанні необхідно враховувати,
з одного боку, потенційно можливу пропозицію, з іншо-
го — попит. Досягнення рівноважного стану означає
задоволення ринкових потреб всіх учасників аграрного
ринку з урахуванням попиту і пропозиції та отримання
приросту ефективності використання національних ре-
сурсів та функціонування ринку.
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