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АКТУАЛЬНІСТЬ
Важливою складовою функціонування агропродо-

вольчого ринку є ринкове саморегулювання, яке про-
являється через вплив ринкового механізму, взаємодії
попиту і пропозиції, цінової конкуренції на обсяги ви-
робництва і продажу продукції, рівень їх споживання.
Ринкове саморегулювання обов'язково повинно допов-
нюватися елементами державного регулювання, спосо-
бами їх раціонального поєднання. На сучасному етапі
трансформаційних процесів в економіці України поси-
лився інтерес до державного регулювання, що є явищем
закономірним, оскільки практика переконала, що не
можна в ринковій економіці покладатися тільки на рин-
кові механізми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемам державного регулювання агропродо-

вольчого сектора присвячено праці українських нау-
ковців П. Гайдуцького, М. Дем'яненка, І. Демчак, С. Зорі,
М. Кропивка, В. Онегіної, Б Супіханова, Н. Фещенко,
О. Шубравської. Однак питання теоретичного обгрун-
тування напрямів державного втручання у сільське гос-
подарство в дослідженнях науковців залишаються не-
достатньо розробленими.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою є дослідження особливостей розвитку дер-

жавного регулювання і підтримки агропродовольчого
сектора в умовах ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Державна підтримка агропродовольчого сектора —
це один з пріоритетних напрямів економічної політики
в багатьох країнах світу, яка розглядається як необхід-
ний інструмент аграрної політики держави в умовах
ринку. У цих цілях застосовують гарантовану скупку
надлишків продукції по знижених цінах, закупівельні і
товарні інвестиції на ринку продовольства, специфічні
форми пільгового кредитування, митне регулювання
(економічне і адміністративне).
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Досвід розвинутих країн, система агробізнесу яких
тривалий час формувалася під впливом держави, пока-
зав, що стабільність агропродовольчого ринку, життє-
діяльність сільськогосподарських підприємств, ефек-
тивність аграрного виробництва і відносна стабільність
соціальної сфери в сільській місцевості значно зумов-
лені державним регулюванням. У цих країнах державне
регулювання стало невід'ємною органічною складовою
ринкової економіки. Разом з тим, головна функція ре-
гулюючого впливу держави полягає у врегулюванні
внутрішніх і зовнішніх протиріч, що нерідко виникають
через існуючі неув'язки, які властиві ринку. Несвоєчас-
не реагування на негативні явища призводять до пере-
виробництва аграрної продукції, порушення рівноваги
між попитом і пропозицією тощо. Держава через орга-
нізаційно-економічні важелі почала впливати на процес
саморегуляції попиту і пропозиції в інтересах сільських
товаровиробників і суспільства в цілому.

Державна "підтримка" сільського господарства
здійснювалася наступним чином: через різке зниження
всіх закупівельних цін порівняно до оптових, створю-
валася хронічна заборгованість сільського господарства
державі, а приблизно через кожні 3—5 років, коли за-
боргованість досягала певної критичної межі вона спи-
сувалася. Під тиском таких циклів більшість сільсько-
господарських підприємств залишалися вкрай пасивни-
ми, що спричинило стагнацію сільського господарства
[1, с. 44]. Проте заходи підтримки сільського господар-
ства були невідчутними і в результаті не забезпечували
належного приросту виробництва аграрної продукції
(особливо тваринницького походження), який би покри-
вав зростаючий платоспроможний попит населення.

В економічній літературі виділяється два основні
вектори у політиці національного аграрного протекці-
онізму [4, с. 321]. Перший — внутрішній, який переваж-
но пов'язаний з питаннями ефективного розвитку на-
ціональної аграрної економіки. Цей вектор є найбільш
значущим, оскільки наша держава має статус країни з
ринковою економікою, тому механізми здійснення дер-
жавного протекціонізму повинні відповідати рівню ви-
сокорозвинутих країн світу і не перешкоджати розвит-



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 5/2014130

кові конкуренції на світовому ринку. Другий — зов-
нішній, який передбачає перехід до єдиних норм і пра-
вил торговельно-економічних відносин у рамках СОТ.
Внутрішні заходи протекціоністської підтримки забез-
печуються у формі прямої та непрямої державної фінан-
сової підтримки розвитку сільського господарства (рис.
1).

В умовах розвитку ринкових відносин агропродо-
вольчий ринок, як і його важливий складовий елемент
— сільське господарство піддаються негативному впли-
ву різних чинників нестабільності: природних, економ-
ічних, соціальних. Аналіз показав, що процеси форму-
вання і функціонування агропродовольчого ринку поки
що позбавлені належного регулюючого впливу зі сто-
рони держави. Між реформованими відносинами влас-
ності і стихійними, без будь-яких правил відносинами
на продовольчих ринках виникли протиріччя, що заб-
локували мотиваційний механізм ринкової економіки [2,
с. 15].

Конкретні масштаби регулювання переважно зале-
жать від рівня розвитку економіки, збалансованості по-
питу і пропозиції на аграрних ринках. Державне регу-
лювання агробізнесу в економічно розвинутих країнах
ведуть за такими головними напрямами: регулювання
цін і фермерських доходів; бюджетне фінансування;
кредитування; оподаткування; стабілізація ринку агро-
продовольчої продукції.

Керуючись систематичним аналізом рівня держав-
ної підтримки аграрного сектора, майже всі західні краї-
ни у взаємовідносинах сільського господарства з інши-
ми галузями, у питаннях експорту та імпорту сільсько-
господарської сировини та продовольчих продуктів
дотримуються принципу аграрного протекціонізму.

Однією із складових ОПВ є показник підтримки рин-
кових цін, що показує грошову вартість валових транс-
фертів від споживачів та платників податків сільсько-
господарським виробникам за рік, що виникли в резуль-
таті заходів державної підтримки, якими створюється
розрив між цінами на певний вид сільськогосподарсь-
кої продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку (ви-
мірюється у цінах виробника). Показник ОПС (оцінка
підтримки споживачів) оцінює річну грошову вартість
перерозподілу ресурсів до споживачів сільськогоспо-
дарської продукції у результаті заходів державної по-
літики (вимірюється у цінах виробників). Як і показник
оцінки підтримки виробників, показник оцінки підтрим-
ки споживачів може стосуватися окремого виду або
всієї продукції; бути абсолютним або відносним. Віднос-
на ОПС розраховується як відношення загального об-
сягу витрат споживачів на сільськогосподарську про-
дукцію національного виробництва до різниці між за-
гальним обсягом на споживання у цінах виробника і
бюджетної підтримки споживачів. Таким чином, віднос-
на ОПС показує частку витрат на споживання, що ви-
никла внаслідок державної політики. Третій показник

— ОЗП (оцінка загальної підтримки) оцінює річну гро-
шову вартість всього валового перерозподілу ресурсів
від споживачів сільськогосподарської продукції та від
платників податків у результаті заходів державної полі-
тики. Відносний показник ОЗП розраховується як час-
тка загального обсягу державної підтримки сільського
господарства у ВВП. Цінність цієї методики полягає в
тому, що для порівняння рівня підтримки сільського
господарства між країнами та у часі використовуються
відносні показники ОПВ, ОПС і ОЗП, які не залежать
від національних валют і рівнів інфляції. З'ясуємо, який
рівень державної підтримки вітчизняного аграрного
сектора у порівнянні з лідерами світової торгівлі агро-
продовольчою продукцією (рис. 2).

Система державного регулювання агропродоволь-
чого ринку повинна охоплювати організаційні й еко-
номічні напрями [5, c. 10]. Зокрема до організаційних
напрямів регулювання агропродовольчого ринку нале-
жать: створення системи державних інституцій з регу-
лювання ринку; створення й розвиток ринкової інфра-
структури; формування нормативно-правової бази та
інформаційного забезпечення; створення міжвідомчих
і регіональних узгоджувальних комісій з питань врегу-
лювання міжгалузевих відносин; ведення моніторингу
та прогнозування кон'юнктури ринку; посилення конт-
ролю за якістю та безпечністю агропродовольчої про-
дукції; впровадження стандартів агровиробництва та
правил сертифікації продукції; щомісячне декларуван-
ня запасів агропродовольства тощо.

Економічні напрями регулювання агропродовольчо-
го ринку мають включати: складання балансів продо-
вольчих ресурсів, їх оптимізацію; узгодження попиту і
пропозиції, підтримку їх рівноваги; регулювання та
підтримку пропозиції шляхом здійснення резервних,
заставних та регіональних закупівель і продажу про-
дукції; митно-тарифне регулювання експорту й імпор-
ту продукції; підтримку кредитування виробництва ок-
ремих видів сільськогосподарської продукції; цінову
підтримку стратегічно важливих видів агропродоволь-
чої продукції; бюджетну підтримку експорту (експортні
субсидії й програма розширення експорту).

Основними механізмами, що формують ринок кон-
курентоспроможної агропродовольчої продукції, слід
вважати: перехід на програмно-цільове управління ста-
білізації сільськогосподарського виробництва; появу на
агропродовольчих ринках держави як покупця, так і
продавця основних видів сільськогосподарської про-
дукції і продовольчих товарів, які мають стратегічне
соціально-економічне значення для суспільства.

Для державного регулювання попиту і пропозиції
уявляється доцільним запровадити: товарні програми;
товарні та грошові інтервенції; авансування участі то-
варовиробників у державних програмах; програми на-
рощування чи скорочення посівів, консервація посівних
площ; жорсткі санкції щодо ввезення продукції на
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Рис. 1. Основні форми державної фінансової підтримки сільського господарства
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вітчизняний агропродовольчий ринок незаконним (кон-
трабандним) шляхом; важелі обмеження імпорту; спец-
іальні програми продовольчого забезпечення окремих
груп населення [1, c. 46]. Зважаючи на економічні труд-
нощі в аграрному секторі, державному регулюванню на
першому етапі можуть підлягати лише попит і пропо-
зиція на окремі стратегічно важливі види агропродоволь-
ства, щодо яких повинні бути розроблені державні
цільові товарні програми. Так, державні аграрні програ-
ми повинні охоплювати:

— науково обгрунтовані обсяги та якісні показники
сільськогосподарської продукції і продовольчих то-
варів, виробництво яких буде підтримувати держава;

— встановлені умови і стандарти виробництва, яких
необхідно дотримуватися при виробництві продукції,
щоб забезпечити раціональне їх розміщення й ефектив-
не використання ресурсного потенціалу кожної природ-
но-економічної зони України;

— розраховані мінімальні гарантовані ціни (ціни
підтримки), за якими визначатимуть розміри авансуван-
ня на основні стратегічно важливі види сільськогоспо-
дарської продукції;

— обсяг гарантованого авансування сільськогоспо-
дарських товаровиробників — учасників виконання дер-
жавних цільових товарних програм з державного бюд-
жету в певному розмірі, від загальної суми укладених
угод за цінами підтримки на стратегічно важливі види
сільськогосподарської продукції на засадах короткос-
трокового процентного кредиту [3, c. 17].

Специфіка агропродовольчого сектора, пов'язана
також з зовнішніми і внутрішніми чинниками що викли-
кають потребу у великій різноманітності мобільної тех-
ніки, пристосованої часто до несприятливих умов екс-
плуатації (підвищена вологість, забрудненість, переван-
таження та ін.). Проте ці несприятливі чинники знижу-
ють термін експлуатації техніки, викликають додатко-

ву потребу в ресурсах на її ремонт і оновлення, знижу-
ють можливості впровадження науково-технічного про-
гресу.

Техніко-технологічна відсталість сільського госпо-
дарства є гальмом також і для всього агропродоволь-
чого сектора економіки, перешкоджає ефективному
розвитку процесів спеціалізації і кооперації, агропро-
мислової інтеграції, концентрації виробництва. Для
того, щоб подолати технічну і технологічну відсталість
сільського господарства, потрібні значні інвестиції. Тут
знов виникає проблема, пов'язана з особливостями
сільськогосподарського виробництва. Тривалий техно-
логічний процес, неспівпадання проведених витрат і
отриманої продукції, а далі — доходів від її реалізації
викликають об'єктивну додаткову потребу у фінансо-
вих ресурсах для забезпечення безперебійного відтво-
рювального процесу в агропродовольчому секторі. В той
же час забезпечення кредитними ресурсами сільсько-
господарського виробництва проблематичне у зв'язку
з відсутністю достатньої заставної бази у сільгоспви-
робників.

Звідси об'єктивна відсутність коштів у сільськогос-
подарських товаровиробників для забезпечення вироб-
ничого процесу викликає об'єктивну нестачу коштів у
організацій, обслуговуючих сільське господарство: аг-
рохімічних, меліоративних, транспортних, ремонтних,
ветеринарних та ін. [4, c. 149]. Крім того, сезонність
сільськогосподарського виробництва призводить до
сезонності виробництва і в обслуговуючих сферах аг-
ропродовольчого сектора, що також викликає в певні
періоди року додаткову потребу у фінансових, матері-
альних і трудових ресурсах.

Державна підтримка повинна полягати в наданні
агропродовольчому сектору як необхідної матеріальної
і фінансової допомоги, так і в забезпеченні сприятли-
вих умов виробництва (рис. 3).
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Рис. 2. Схема системи державного регулювання ринку агропродовольчої продукції
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Джерелами формування доходів
місцевих бюджетів районного і посе-
ленського рівня можуть бути: власні
доходи; дотації, субсидії і субвенції,
що надаються органам місцевого са-
моврядування на здійснення певних
цільових витрат і окремих переданих
йому державних повноважень. До
форм державної підтримки відносять-
ся також бюджетний кредит; компен-
сація ставки комерційного банку; бюд-
жетні інвестиції; державні гарантії.

Аналіз практики розвинених країн
показала, що підтримка агропродо-
вольчого сектора особливо в період
проведення економічних реформ по-
винна здійснюватися на рівні держав-
ного уряду і державного бюджету, а
також відповідних регіональних
органів і бюджетів суб'єктів України.

До основних напрямів державної
підтримки агропродовольчого секто-
ра за рахунок державного бюджету
відносяться:

— пряма бюджетна державна
підтримка сільськогосподарських то-
варовиробників, що виплачується
перш за все у вигляді субсидій, дотацій
і компенсацій;

— державна підтримка короткострокового грошо-
вого кредитування сезонних витрат товаровиробників
аграрного сектора на пільгових умовах (на возвратній
основі), а також вперше передбачені такі форми держав-
ної бюджетної підтримки, як відшкодування різниці у
процентних ставках по кредитах сільськогосподарським
товаровиробникам в банках, і кошти на формування
фінансово-кредитної системи обслуговування товаро-
виробників агропродовольчого сектора;

— державна підтримка забезпечення підприємств і
організацій агропромислового комплексу машинобуді-
вною продукцією на основі довгострокової оренди або
лізингу (на зворотній основі);

— спеціалізована державна підтримка по окремих на-
прямах: розвиток фермерства, створення сезонних на-
копичень запасних частин, державного фонду насіння;

— державне безповоротне фінансування капіталь-
них вкладень, інвестицій у рамках федеральних цільо-
вих програм;

— державне фінансування капітальних вкладень, а
також надання державних гарантій по інвестиційних
кредитах.

Проведений аналіз показав, що державне регулю-
вання може бути прямим, умовно-прямим і непрямим.
Той або інший варіант державного регулювання може
застосовуватися залежно від правового статусу держав-
ного органу або організації. Так, органи представниць-
кої влади беруть участь в державного регулюванні за
допомогою законодавчих актів. Вони, виходячи з рівня
своєї компетенції, повинні займатися законотворчістю,
сприяючи найбільш успішному розвитку галузей аграр-
ного сектора.

Виконавським органам доцільно виступати із зако-
нодавчою ініціативою, що дозволяє створити необхідні
умови для розвитку агропродовольчого сектора, а та-
кож виробляти для цього відповідні нормативні доку-
менти. Тобто виконавські органи управління можуть
надавати умовно-пряму дію за допомогою нормативних
документів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для виводу вітчизняного агропродо-

вольчого сектора економіки з кризи, стабілізації і роз-
витку сільськогосподарського виробництва необхідно
здійснити модернізацію існуючих форм і методів дер-

жавної підтримки, формування нових напрямів і ме-
ханізмів її реалізації. Система державної підтримки має
бути гнучкою, відповідати як поточним, так і довго-
строковим потребам аграрного сектора. Для досягнен-
ня поставлених цілей необхідно забезпечити також
чітку законодавчу регламентацію використання бюд-
жетних коштів, що виділяються на розвиток агропро-
довольчого сектора.
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Рис. 3. Схема основних груп державної підтримки агропродовольчого
сектору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
сн
ов
ні

 г
ру
пи

 д
ер
ж
ав
но

ї п
ід
тр
им

ки
 а
гр
оп

ро
до
во
ль
чо
го

 

се
кт
ор
а 

Забезпечення сприятливих умов для виробництва продукції 
(доступність агрохімічних, меліоративних, ветеринарних і інших 
послуг) 

Заходи, пов'язані з підвищенням доступності товаровиробникам 

матеріальних і фінансових ресурсів (енергоносіїв, кредитів, необхідної 
техніки і технологій) 

Заходи, пов'язані з підвищенням ефективності виробництва 
(доступністю прогресивних технологій, нової техніки, 
висококваліфікованих фахівців) 

Підтримка доходів від сільськогосподарської діяльності (виплата 
дотацій, компенсацій і т. п.) 

Заходи, пов'язані з підвищенням доходів сільськогосподарських 

товаровиробників від реалізації продукції по цінах, що враховують 

платоспроможність основної частини населення (для забезпечення 

населення продовольством за доступними для них цінами) 

Підтримка доходів товаровиробників (пільги по платежах вбюджет і до 

позабюджетних фондів) 
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