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ВСТУП
В умовах невизначеності дер�

жавної аграрної політики та від�
сутності чіткої стратегії її розвит�
ку особливого значення набуває
удосконалення та пошук адекват�
них механізмів цього розвитку.
Враховуючи, що сільське господар�
ство є специфічною галуззю госпо�
дарського комплексу, запровад�
ження його раціональної підтрим�
ки є одним із основних завдань дер�
жави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Метою дослідження є визна�

чення основних методів державно�
го регулювання сільського госпо�
дарства у країнах з розвиненою
економікою. Над цією проблемою
працювали: В.Г. Андрійчук, В.Т. Га�
лушко, МВ. Гладій, Б.В.Данилів,
С.І. Дем'яненко, М.І. Завадський,
С.М. Кваша, О.В. Литвин, А.П. Ма�
каренко, М.Й. Малік, Л.О. Мар�
муль, Л.Ю. Мельник, П.Т. Саблук,
Г.В. Черевко, В.В. Юрчишин та інші.

ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
Аналіз літературних джерел по�

казав, що дослідження цих авторів є
грунтовними, проте ряд питань зали�
шилося невирішеними. Основною
метою є вивчення досвіду державно�
го регулювання сільського господар�
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У статті розглянуто основні методи державного регулювання
сільського господарства у країнах з розвиненою економікою.

ства у країнах з розвиненою еконо�
мікою.

Досвід країн, що продемонстру�
вали світові "економічні дива", зас�
відчує, що в процесі модернізації
економіки пріоритетна роль нале�
жала державі. Вона чітко визнача�
ла об'єктивно досяжні цілі розвит�
ку, завдання і шляхи їх вирішення,
енергійно втручалась в соціально�
економічні процеси. Позитивним
досвідом тут може служити еконо�
мічна політика Ф. Рузвельта в США
в 30�ті роки, Л. Ерхарда у ФРН в 50�
ті роки XX століття, Південної
Кореї та інших. Так, Велика депре�
сія примусила американців через їх
федеральну владу розробити комп�
лекс заходів під назвою "новий
курс", який не вписувався ні в тео�
ретичні постулати всемогутності
"невидимої руки" ринку, ні навіть у
наявні законодавчі акти. Він став
переломним етапом в усвідомленні
ролі американської держави в еко�
номіці [2].

Головне місце серед форм про�
текціонізму в агропромисловому
комплексі займають різні механіз�
ми підтримки цін на сільськогоспо�
дарську продукцію. На них припа�
дає 75 % сумарного еквівалента
субсидій виробникам у країнах ЄС;
87 % — Японії і близько 50 % — у
США і Канаді. Частка інших видів

підтримки аграрного сектора дося�
гає, наприклад, в Австрії — 60 %,
Канаді — понад 40 %. Особливо
варто виділити Японію, де держава
регулює близько 20 % споживчих
цін на рис, пшеницю, м'ясо і мо�
лочні продукти. У Франції держа�
ва здійснює пряме регулювання цін
на сільськогосподарську продук�
цію.

Необхідність державної під�
тримки аграрного сектора в ринковій
економіці доведена досвідом захід�
них країн, у яких склалися різно�
манітні форми, системи і методи цієї
підтримки. Її рівень у країнах ЄС і
Північної Америки значно вищий,
ніж в Україні.

Аналіз фінансової політики в
сільському господарстві розвине�
них країн Заходу показав, що кон�
кретні заходи цієї політики мо�
жуть бути згруповані за цільовою
ознакою. Основними з них є на�
ступні.

1. Підтримка доходів вироб�
ників. Сюди входять: компенсаційні
витрати, у тому числі пов'язані з
дією природних рентоформуючих
факторів; платежі за збиток, пов'я�
заний з реорганізацією виробницт�
ва.

2. Цінове втручання, що при�
пускає ряд засобів впливу на ри�
нок: підтримка внутрішніх цін на
сільськогосподарську продукцію;
встановлення квот, податків на ек�
спорт й імпорт продовольчої про�
дукції.

3. Компенсація витрат. Сюди
входять заходи для субсидування ви�
робників, що купують засоби вироб�
ництва: субсидування чи пільгове
оподатковування при придбанні доб�
рив, кормів і ядохімікатів; субсиду�
вання виплат відсотків за отримани�
ми кредитами; субсидування виплат
по страхуванню майна.

4. Сприяння розвитку ринку, що
передбачає державне фінансування,
розробку і здійснення різних про�
грам; витрати на збереження про�
дукції, а також проведення транс�
портних робіт з перевезення про�
дукції всіх ланок АПК.

5. Сприяння розвитку виробни�
чої структури. Припускає виділення
бюджетних засобів на проведення
заходів довгострокового характеру,
що забезпечують ріст ефективності
виробництва; субсидії на будівниц�
тво господарських приміщень; суб�
сидії на здійснення іригаційних про�
ектів; субсидії на рекультивацію зе�
мель; сприяння створенню фер�
мерських об'єднань.

6. Здійснення регіональних про�
грам. Мова йде про виділення коштів
на здійснення державних програм
розвитку виробництва. Дані заходи
державної підтримки поширені в Ка�
наді, ЄС, США й ін. країнах.
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7. Макроекономічна політика.
У цій групі представлені заходи
державного регулювання сільсь�
кого господарства, які не пов'язані
без�посередньо з даною галуззю,
але впливають на ефективність її
функціонування — проведення
пільгової податкової політики,
підтримка національної валюти,
зовнішньоторговельна діяльність
[3].

Проникнення держави в сіль�
ське господарство розпочалося,
насамперед, з регулювання цін і до�
ходів фермерських господарств.
Зараз же у розвинених країнах
здійснюється комплексне регулю�
вання цих блоків аграрного вироб�
ництва, пов'язаних із розвитком
матеріально�технічної бази, зе�
мельного і кадрового потенціалів,
виробничо�соціальної інфраструк�
тури, зв'язків сільського господар�
ства з іншими сферами АПК. Однак
регулювання державою процесу
ціноутворення — це один із пріори�
тетних напрямів і одночасно за�
собів державного регулювання
сільського господарства і надання
йому допомоги. У багатьох краї�
нах, наприклад, у сільському гос�
подарстві США, протягом кількох
десятиліть офіційно фіксують два
види так званих "цін підтримки":
цільові ціни і заставні ставки.

Цільові ціни (їх іноді називають
гарантованими) поширюються на
найбільш важливі види сільськогос�
подарської продукції. Рівень цільо�
вих цін розрахований у такий спосіб,
щоб вони гарантували рівень дохо�
ду, достатній для самофінансування,
розширеного відтворення на фермах
із середнім або пониженим рівнями
витрат.

Фермерська продукція реалі�
зується, зрозуміло, за ринковими
цінами, які можуть бути вищими чи
нижчими або навіть дорівнювати
цільовим. Але наприкінці року (а
іноді й протягом року за авансови�
ми платежами) фермери США вже
впродовж кількох десятиліть одер�
жують різницю між цільовою ціною
і ціною реалізації, якщо вона нижча
від цільової ціни. Таким чином, зав�
дяки компенсаційним платежам за
нижчий рівень реалізаційної ціни,
порівняно з цільовою, саме цільова
ціна є економічною реальністю для
фермера, тобто остаточною ціною
реалізації.

Заставні ставки — це мінімаль�
ні гарантовані ціни, що захищають
фермера від випадку, коли ринкові
ціни нижчі від їх рівня, і забезпе�
чують мінімальний дохід від реал�
ізації продукції. Заставні ціни в
США здійснює ТКК (Товарно�кре�
дитна корпорація). Ця федеральна
корпорація у складі Міністерства
сільського господарства США є

власністю держави і функціонує як
фінансовий інститут, завдяки яко�
му здійснюються платежі. ТКК
створена для стабілізації, підтрим�
ки і захисту фермерських доходів
і цін за допомогою позик, заку�
півлі фермерської продукції, на�
дання платежів та інших операцій.
Ці заходи фінансуються за раху�
нок позики в Міністерстві фінансів
і бюджетних асигнувань Конгресу
[1].

Операції ТКК означають надан�
ня фермерам кредиту під заставу
сільськогосподарської продукції,
сума якого залежить від її обсягу та
рівня заставних цін. Фермери мо�
жуть передати закладену продук�
цію у власність ТКК у разі знижен�
ня ринкових цін. Заставна ціна при
цьому стає мінімальною ціною реа�
лізації. Якщо рівень ринкових цін
вищий, ніж заставні ціни, фермери
повертають позику та відсотки і
вільно реалізують продукцію на
ринку.

Характерно, що за умов нор�
мальної кон'юнктури і високого
рівня ринкових цін на сільськогоспо�
дарську продукцію у фермерів не
виникає необхідності у заставних
операціях ТКК. Заставні ціни на сьо�
годні не впливають на рівень ринко�
вих, однак через порушення кон'юн�
ктури і зниження цін фермери реа�
лізують значну частину продукції за
заставними цінами.

Зауважимо, що коли ТКК прий�
має на збереження продукцію фер�
мерів, то вона бере на себе пов'язані
з цим витрати і надає фермерам по�
зички під заставу зданої на збере�
ження продукції. Фермер має право
стати власником отриманої позички,
передавши право власності на здану
продукцію державі (механізм застав�
них цін). У такий спосіб фактично
фермер реалізує свою продукцію
державі.

У високоврожайні роки уряд
бере на себе витрати зі збереження
продукції і фермер зобов'язується
не постачати її на ринок не менше
трьох років чи доти, доки ринкові
ціни не досягнуть певного рівня.

США вважають, що високі га�
рантовані ціни призводять до над�
лишків продукції, підвищення спо�
живчих цін, зниження конкуренто�
спроможності і, як наслідок, до знач�
них витрат, що зумовлюють підви�
щення витрат платників податків.
Відомо, що сільськогосподарська
політика США завжди ускладнюєть�
ся у високоврожайні роки: ринкові
ціни і доходи фермерів зменшують�
ся, а вартість урядових програм зро�
стає. Відповідно до нового феде�
рального закону США (1996) цільові
нині не діють. Федеральні витрати на
сільськогосподарський сектор змен�
шувалися впродовж наступних семи

років. Фермери отримали більше
можливостей для прийняття індиві�
дуальних рішень, тобто мають пра�
во вирощувати будь�яку культуру на
обмеженій контрактом площі. Були
скасовані також програми резерву�
вання і скорочення посівних площ.
Внаслідок цього товаровиробники
стали більше покладатися на ринкові
умови і зазнали значних ризиків, ос�
кільки урядові платежі стали фіксо�
ваними незалежно від рівня ринко�
вих цін.

У країнах Західної Європи та�
кож діє механізм гарантованих цін на
сільськогосподарську продукцію.
Так, у країнах ЄС нагляд за цінами
88—97 % сільськогосподарської
продукції (пшениця, ячмінь, жито,
кукурудза, молоко, м'ясо великої
рогатої худоби, цукор, оливкова
олія) здійснюється наднаціональни�
ми органами ЄС постійно, "оздоров�
лення" ринку досягається на основі
підтримки балансу між попитом та
пропозицією і регулюванням ринко�
вих цін у певних рамках, незважаю�
чи на те, що вільна гра попиту і про�
позиції з введенням єдиних цін не
усувається.

У країнах із розвиненою еконо�
мікою використовуються і непрямі
методи регулювання цін на сіль�
ськогосподарську продукцію. Це
досягається шляхом скорочення
обсягів її виробництва і відповідно
ринкової пропозиції або підвищен�
ням ринкового попиту. В обох ви�
падках підвищуються ринкові ціни
до прийнятого для основної маси
фермерів рівня.

ВИСНОВОК
Державне регулювання сільсько�

го господарства — складний ме�
ханізм, що включає різноманітний
інструментарій, який впливає на до�
ходи фермерів, структуру сільсько�
господарського виробництва, фінан�
сово�кредитну систему. Через су�
купність різних заходів і програм
держава впливає на всі сторони ді�
яльності сільськогосподарських під�
приємств.
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