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РИНОК ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ  
 

Т. В Устик, к.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет  
 

В статті розглянуто основні підходи до визначення сутності поняття «Ринок». Проаналізо-
вано основні функції які характерні ринку, як середовищу реалізації конкурентних переваг.  

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
В останні десятиліття значення та роль агропро-
довольчого ринку в світі різко зростає. В контексті 
економічної кризи та тотального підвищення цін 
на енергоносії стрімко зростає попит на продово-
льство та сільськогосподарську сировину. Важ-
ливість аграрнопродовольчого ринку проявляєть-
ся також і в тому, що він перебуває в тісному 
взаємозв’язку з іншими сферами економіки. Від-
повідно рівень розвитку даного ринку визначає 
економічну безпеку держави та рівень задово-
лення населення в продуктах харчування. Це 
визначає тему дослідження як актуальну та прак-
тично значиму.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемам формування та стратегій розвитку 
підприємств в умовах ринку присвячені роботи 
багатьох вчених – економістів. До найбільш відо-
мих належать праці  В. Андрійчука,  В. Амбросо-
ва, В. Бойка, П. Гайдуцького, Й. Завадського, Ю. 
Коваленка, М. Калінчика, О. Красноруцького, П. 
Саблука, В. Точиліна, Л. Худолій, О. Шпичака та 
інших. 

Викладення основного матеріалу досліджен-
ня. У більшості визначень ринку, які існують в 
літературі, виходять із того, що він являє собою 
сферу товарного обігу, органічно пов’язаний з 
фазою обміну, тобто: «ринок – це сукупність еко-
номічних відносин з приводу купівлі та продажу 
товарів» [1], або «сукупність наявних і потенціа-
льних покупців окремих товарів і послуг» [2] інше. 
Але усі ці визначення, не висвітлюють найголов-
нішого, а саме сутності ринку, особливостей його 
механізму, а також того, що ринок є не лише 
сфера обміну товарами, адже обмін може відбу-
ватися й не ринковим шляхом. 

За визначенням В.В. Селезнева: «Ринок – це 
сфера прояву економічних відносин між виробни-
ками і споживачами товарів [3]. Кожний виробник 
і споживач товару має свої інтереси, які можуть 
або співпадати, або не співпадати. Якщо вони 
співпадають, то відбувається акт купівлі–
продажу.  

Таким чином, ринок є своєрідним інструмен-
том узгодження інтересів виробництва і спожи-
вання. Для виробника ринок являє собою сукуп-
ність споживачів, які мають інтерес до продукції 
товаровиробника і можливість (платоспромож-
ність) щоб її купити» [3]. 

Різниця у визначенні ринку як сукупності еко-

номічних (виробничих) відносин і сфери обігу 
полягає в тому, що акцент ставиться на відноси-
ни, які й характеризують сутність ринку, а не на 
наявність товарно-матеріальних цінностей і засо-
бів. 

Професор С.В. Мочерний дає таке визна-
чення: «Ринок – система товарно-грошових від-
носин, що виникають між покупцями і продавця-
ми, яка включає механізм вільного ціноутворен-
ня, вільне підприємництво, що здійснюється на 
основі економічної самостійності, рівноправності 
та конкуренції суб’єктів господарювання у боро-
тьбі за споживача» [4].  

Виходячи з вищенаведених визначень, уза-
гальнимо поняття ринок, як керовану виробника-
ми і покупцями соціально-економічну систему, що 
функціонує в умовах правової держави з метою 
забезпечення якості життя людей, що відповідає 
постійно зростаючим світовим стандартам. Як 
свідчить досвід розвинутих країн, правова дер-
жава завжди розбудовує та зміцнює ринкову еко-
номіку шляхом забезпечення свободи підприєм-
ництва, приватизації, законодавчо встановлює 
жорстокий фінансовий контроль, гарантує неми-
нучу матеріальну та кримінальну відповідальність 
порушників правил ведення бізнесу.  

Роль і місце ринку в економіці країн є одним 
із найбільш складних та важливих питань, і в той 
же час недостатньо дослідженим в економічній 
теорії. Ефективне функціонування сучасного рин-
ку перебуває в прямій залежності від розвитку 
постійно відтворюваного ринкового середовища.  

Ринок функціонує на певних ринкових зако-
нах, одним із найважливіших з яких є закон попи-
ту та пропозиції. Пропозиція сільськогосподарсь-
кої продукції залежить від обсягів її виробництва і 
цін на неї. Попит на продукцію залежить від ціни 
на неї, асортименту товарів і від доходів спожи-
вачів. 

Вільна дія сільськогосподарського виробника 
обмежене його залежністю від непередбачених і 
постійно мінливих природних умов. Результати 
сільськогосподарського виробництва досить си-
льно залежать від кількості опадів, наявності со-
нячних днів, кількості днів з ефективною темпе-
ратурою, інших природних чинників, які для сіль-
ськогосподарського виробника можуть стати при-
чиною як економічного розвитку так і фінансового 
краху. 
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Можливості сільськогосподарського вироб-
ництва обмежені просторовими рамками, пло-
щею сільськогосподарських угідь, ріллі, сіножа-
тей. Сільськогосподарський виробник не може 
зробити помітного впливу на прискорення проце-
су виробництва, тому, що останній 
переплітається з біологічними процесами, такими 
як вегетація рослин, росту тварин та іншими. У 
кінцевому розрахунку, усе це позначається на 
обмежених можливостях виробника 
сільськогосподарської продукції впливати на 
розмір пропозиції продукції. 

Поточне сільськогосподарське виробництво 
є первинним джерелом для пропозиції більшості 
сільськогосподарських товарів. Виробництво мо-
жна посилювати і можна стримувати. З одного 
боку, товаровиробники прискорять зниження рин-
кової ціни, а з іншого – матимуть змогу продати 
свій товар за вищу ціну раніше. При цьому вра-
ховуються і такі чинники, як кількість виробників, 
що виробляють даний товар; посівні площі, вро-
жайність та валовий збір; прогнози погоди протя-
гом вегетації рослин; вдосконалені технології, 
наявність ресурсів на товарні запаси; імпорт; курс 
іноземних валют. 

Ціноутворення на продукцію агропромисло-
вого комплексу залишається однією з найсклад-
ніших нерозв’язаних проблем на сучасному  

етапі. Саме ця проблема повинна вирішува-
тися з допомогою ринкового механізму. Ціна, як 
основний інструмент торгівлі, насамперед, зале-
жить від такого визначального фактора як наяв-
ність пропозиції на певний товар. За простою 
схемою пропозиція визначається станом вироб-
ництва, імпортом та наявними запасами на поча-
ток року. Підвищені пропозиції знижують ціну, і 
навпаки, зниження пропозиції підвищує ціну [5]. 

У свою чергу рівень попиту збоку споживача 
залежить від багатьох факторів, серед яких най-
важливішим є внутрішнє споживання. У межах 
загального споживання воно займає перше місце. 
Попит на будь-який товар тісно пов’язаний і з 
кількістю споживачів. Чим більше споживачів, тим 
більший попит і тим вища ціна на товар. 

Коденська М.Ю. показує, що ринок поділя-
ється на дві частини: перша–  як сферу товаро-
обігу, послуг і капіталу, які включають формуван-
ня і реалізацію економічних взаємовідносин що 
виникають в процесі купівлі–продажу товарів і 
послуг; друга – як система організації товарно-
грошових відносин, суть яких полягає в приско-
реному кругообігу товарів, послуг і капіталу [6]. 
Тобто тут задіяні товарно-грошові відносини між 
покупцем і продавцем в сфері виробництва і реа-
лізації щодо обсягів, якості та цін товарів. А  С. 
Дзюбик вважає, що «ринок – це відносини між 
людьми, які проявляються через обмін, який фун-
кціонує на ґрунті законів товарного виробництва 
й обігу»[7]. 

Успіх ринкових перетворень економіки знач-
ною мірою залежить від відповідності та адекват-
ності ринковим критеріям наявної інфраструкту-
ри, яка представлена чисельними організаційни-
ми формами державних, приватних і суспільних 
інститутів, які обслуговують інтереси суб’єктів 
ринкових відносин, забезпечуючи тим самим рух 
товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої 
сили [8]. 

Формування ринків – це тривалий історичний 
процес, органічно пов’язаний з розвитком суспі-
льного поділу праці й поглибленням господарсь-
кої відокремленості товаровиробників. Сільсько-
господарський ринок країни з’являється тоді, 
коли на основі поділу праці набуває відповідного 
розвитку товарне господарство. При цьому слід 
зазначити, що усі види ринків функціонують на 
основі взаємозалежності та взаємозв’язку [9].  

Відмітимо, що аграрний ринок – складова 
частина єдиного ринкового простору. Тому в ос-
нові його функціонування лежать загальні прин-
ципи ринкового господарювання: орієнтація на 
споживача, свобода вибору, свобода виробника, 
конкурентний характер відношень, пріоритет при-
ватного інтересу. Специфічною рисою аграрного 
ринку є недостатня гнучкість попиту і пропозиції. 
Вона виявляється в середньостроковому періоді: 
у так званих помилкових коливаннях, у довго-
строковому періоді: у вигляді секторальної струк-
тури. А в результаті ринкової ціни на сільськогос-
подарську продукцію призводить до нераціональ-
ного поділу ресурсів. У основі недостатньої гнуч-
кості попиту і пропозиції сільськогосподарської 
продукції лежить їх низька цінова еластичність, 
що пояснюється тим, що сільськогосподарська 
продукція, це, як правило, життєво необхідні про-
дукти харчування. Розмір пропозиції продукції 
визначається процесами розширення і скорочен-
ня виробництва, що у сільському господарстві 
тісно переплітаються з біологічними процесами. 
Швидке розширення і скорочення сільськогоспо-
дарського виробництва також проблематичне 
через високу капіталоємність. Недостатня гнуч-
кість попиту і пропозиції сільськогосподарської 
продукції в умовах мінливої ринкової кон’юнктури 
породжую утруднену адаптацію пропозиції до 
структурних змін економіки, що розвивається [75]. 
Ми погоджуємось з думкою П.Т. Саблука, що «на 
всіх етапах перехідного періоду необхідно поєд-
нувати принцип вільного формування цін з еко-
номічним регулюванням їх державою. Цей прин-
цип використовується, перш за все, для забезпе-
чення цінового паритету на продукцію сільського 
господарства та засоби  виробництва і послуги, 
що надаються III сферою АПК» [10].  

Проаналізувавши сутність понять ринку, слід 
визначити його основні  функції наступною схе-
мою (рис. 1.). 
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Рис. 1. Основні функції ринку  

Джерело : побудовано  автором з урахуванням [11]. 
Під ринковою інфраструктурою агропроми-

слового комплексу ми розуміємо систему 
підприємств, організацій, закладів виробничої і 
невиробничої сфери, що покликана обслуговува-
ти АПК, створювати умови для його 
безперебійної і ефективної роботи, поєднувати із 
споживачем. Щодо наявності та якості 
інфраструктури в АПК, то не можна стверджува-
ти, що її взагалі в Україні не існувало. Проте ми 
поділяємо думку науковців відділу ціноутворення 
та інфраструктури ринку, що “з переходом на 
ринкові рейки селяни виявилися зовсім не гото-
вими до роботи в умовах нестабільної 
кон’юнктури, до пошуків потенційних покупців–
партнерів”.  

Якщо розглядати ринкову інфраструктуру 
з  погляду її ролі в процесах взаємодії суб’єктів і 
об’єктів в економіці, можна слід розглянути еле-
менти ринкової інфраструктури за функціональ-
ною ознакою (рис. 2). Встановлено, що однією із 
проблем у період формування конкурентної еко-
номіки в даних умовах, які склалися в Україні та 
інтеграції її товарів на світові ринки залишаються 
необхідність удосконалення договірної практики 
та зростання рівня професійної освіти суб’єктів 
господарювання, розвитку правової основи та 
механізмів різних форм посередницької діяльно-
сті. 
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ІНФОРМАЦІЙНА. Акумуляція значного обсягу інформації щодо рівня витрат, рентабельнос-
ті, якості товарів і послуг, цін, тощо. Саме ця функція дає товаровиробникам порівнювати 
своє виробництво з умовами ринку і здійснювати попереджувальні заходи з метою знижен-
ня витрат, підвищення якості, удосконалення обновлення чи зміну асортименту. 

ПОСЕРЕДНИЦЬКА. На ринку економічно відокремлені товаровиробники повинні знайти 
один одного і обмінятися результатами своєї діяльності.  

РЕГУЛЮЮЧА.. Найважливішим регулятором у ринковій економіці є співвідношення попиту і 
пропозиції, яке суттєво впливає на рівень цін. Ріст цін свідчить про необхідність і можливість 
розширення виробництва, а зниження їх – про необхідність скорочення виробництва, або 
підвищення якості, зміну чи оновлення асортименту; 

РОЗПОДІЛЬНА. Вироблення тих продуктів, які необхідні для задоволення споживачів. При 
цьому виключається марнотратне виробництво і найефективніше використовуються ресур-
си; 

СТИМУЛЮЮЧА. Ринок орієнтує виробництво на інтенсивний і ефективний шлях розвитку за 
рахунок постійного оновлення продукції, поліпшення її якості, зниження витрат і наближення 
їх до суспільно необхідних,  

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА. Забезпечує рух товарів і послуг від виробника до споживача. Ця 
функція є основною і постійно пов’язана із затратами праці, засобів виробництва і фінансо-
вих засобів; 

САНУЮЧА. Ринок – механізм економічного відбору ефективно діючих господарств. Завдяки 
конкуренції суспільне виробництво звільняється від економічно слабких, нежиттєздатних 
підприємств.  

ЦІНОУТВОРЮЮЧА. На ринку встановлюється рухомий зв’язок між вартістю і ціною, який 
чітко реагує на зміни у виробництві, в потребах і кон’юнктурі. Механізм встановлення цього 
зв’язку базується на трудовій теорії вартості, співвідношенні і взаємодії попиту і пропозиції; 
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Рис. 2. Класифікація елементів ринкової інфраструктури за функціональною ознакою 
Джерело : розроблено автором з урахуванням [1]. 

Висновки. Ринковий механізм не спроможній 
зрівноважити попит на сільськогосподарську 
продукцію з її пропозицією при паритетному з 
іншими галузями економіки рівні цін. Це пов’язано 
із іммобільністю ресурсів, що використовуються у 
сільському господарстві. Такі ресурси як 
сільськогосподарські угіддя, 
сільськогосподарське тваринництво, насадження 
сільськогосподарського призначення не можуть 
знайти альтернативного застосування інших 
сферах економіки. Низька ефективність взаємодії 
структурних ланок агропромислової інтеграції багато 
в чому пояснюється неадекватним характером роз-
витку кожної з цих ланок. Ефективність в даному 
аспекті пов’язана з порушеннями ресурсних 
пропорцій, раціональним рівнем забезпеченості 
засобами виробництва, співвідношенням темпів 
зростання основних економічних показників гос-
подарювання.  

Відповідно, аграрні підприємства на сучасно-
му етапі розвитку економіки стикаються з багать-
ма аспектами функціонування та виживання в 
ринковому середовищі, яке представляє сукуп-
ність контрольованих та неконтрольованих фак-
торів, врахувавши які, підприємство розробляє 
систему маркетингових заходів для зміцнення 
своїх позицій на ринку. Контрольовані фактори 
відносяться до самого підприємства і його мож-
ливостей взаємодіяти з постачальниками, конку-
рентами, посередниками та іншими, вміти визна-
чати свої позиції на ринку та позитивно впливати 
на споживачів. Неконтрольовані фактори – це 
фактори демографічного, економічного, природ-
ного, технічного, політичного і культурного харак-
теру. Ці фактори впливають і на контрольоване 
середовище.  
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(Інституційна форма трансакцій) 
ІНФОРМАЦІЇ 

 (інформаційні мережі і  

Загальні  
1. Шляхи 
2. Порти 
3. Транспорт 
4. Склади 
 

Спеціальні 
1. Біржі 
2. Магазини 
3. Оптові 

склади 
4. Митниця 

Грошові потоки 
 

1. Банки 
2. Страхові 
фірми 
3. Пенсійні фон-
ди 
4. Фондові біржі 

Інформаційні 
потоки 

1. Новини 
2. Ціни  котиров-
ки 
3. Реклама 
4. Фінансова 
звітність 
5. Закони  

Інфор
маційні ре-

сурси 

1. ЗМІ 
2. Інтернет 
3. Реклама 
4. Бібліотеки 

пасивна 
функція 

активна 
функція 
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В статье рассмотрены основные подходы к определению сущности понятия «Рынок». Проана-

лизированы основные функции характерные рынку, как среде реализации конкурентных преиму-
ществ. 

 
This paper reviews the main approaches to defining the essence of the concept of "market." The basic 

features that characterize the market as an environment of competitive advantage. 
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