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АНОТАЦІЯ 
 

Магістерська робота здобувача другого курсу Національного 

університету цивільного захисту України Чуйко Дениса Володимировича 

«Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки» 

присвячено обґрунтуванню теоретичних і методичних положень механізмів 

державного регулювання розвитку аграрного сектору України та розробці 

практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. 

Метою роботи є  обґрунтування теоретичних і методичних положень 

механізмів державного регулювання розвитку аграрного сектору України та 

розробка практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. 

У роботі виявлена сутність механізму державного регулювання 

аграрного сектору економіки. Дістало подальшого розвитку понятійно- 

термінологічний апарат теорії державного управління, що, на відміну від 

існуючого, передбачає тлумачення поняття «механізм державного 

регулювання аграрного сектору економіки» як спосіб дій суб’єкта 

регулювання заснований на базових функціях і принципах, що забезпечує 

за допомогою форм, методів і засобів ефективне функціонування системи 

державного регулювання для досягнення певної мети і вирішення протиріч. 

Обʼєктом  дослідження є державне регулювання розвитку аграрного 

сектору.  

Предмет дослідження – механізми державного регулювання розвитку 

аграрного сектору України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

одержані результати можуть бути використані при удосконаленні питань 

державної аграрної політики та земельних відносин, при вдосконаленні 

нормативно-правої бази з державного регулювання аграрного сектору  
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ВСТУП 
 
 

Актуальність теми. В умовах сучасної ринкової економіки  

узгодження інтересів економічних агентів аграрного сектору досягається за 

допомогою їх стимулювання і мотивації, які здійснюються з використанням 

ринкових і державних форм регулювання. Необхідне посилення 

державного регулювання аграрного сектору в тісній взаємодії з розвитком 

підприємництва, що забезпечує саморегулювання на мезо- і  мікро рівнях. 

При цьому державне регулювання має створювати умови для адаптації 

товаровиробників до ринку. Аграрний сектор вимагає проведення активної 

та специфічної аграрної політики для збереження і розвитку цього 

важливого сектора економіки. 

Ситуація, що склалася в аграрному секторі, створює ряд викликів. 

Подальший розвиток аграрного сектору, що є одним з найбільш важливих в 

економіці України, потребує якісних перетворень, спроможних забезпечити 

підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва на 

внутрішньому та зовнішньому ринках та продовольчу безпеку держави. 

Очевидно, що все це свідчить про актуальність обраної теми 

дослідження та актуалізує проблему пошуку вдосконалення механізмів 

державного регулювання виробничого й економічного розвитку в 

аграрному секторі. 

Теоретичні та методологічні аспекти щодо механізмів державного 

регулювання аграрного сектору знайшли відображення в працях таких 

вітчизняних  вчених,  як  В. Г. Андрійчук  ,  В.Я. Амбросов  

О.М. Бородіна , 44 ,   Л. М.  Васільєва  [16], А.С. Даниленко  ,  

А. Д.  Діброва , М  Х.  Корецький , М. А. Латинін [40], Ю.Я.  Лузан 

[42], С. В. Майстро , Т . І. Ол ій н и к  , П.Т. Саблук , 

Н. О.  Шевченко [87] та інші. 

Проте, існуючі дослідження, незважаючи на велику наукову та 
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практичну значимість, носять фрагментарний характер, що виражається в 

розгляді одного або декількох регулюючих механізмів, що підтверджує 

необхідність подальших досліджень в галузі державного регулювання 

аграрного сектору України. Зазначені обставини визначили постановку 

мети проведеного дослідження та його конкретних завдань. 

Мета роботи полягає  в обґрунтуванні теоретичних і методичних 

положень механізмів державного регулювання розвитку аграрного сектору 

України та розробка практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. 

Відповідно до даної мети були поставлені такі основні завдання: 

- дослідити теоретичні положення та запропонувати механізм 

державного регулювання аграрного сектору економіки з урахуванням 

основних аспектів його обʼєктивної необхідності; 

- виявити сутність механізму державного регулювання аграрного 

сектору економіки; 

- визначити методичні положення щодо функціонування системи 

державного регулювання аграрного сектору економіки; 

- охарактеризувати особливості реалізації та результативність 

механізмів державного регулювання аграрного сектору; 

- узагальнити теоретичні підходи щодо формування та 

функціонування механізму державного регулювання аграрного сектору за 

позитивним досвідом країн з розвиненою економікою; 

- сформулювати методичні підходи щодо формування механізму 

державного управління розвитком аграрного сектору економіки з 

урахуванням вимог міжнародних стандартів;  

- запропонувати науково-практичні рекомендації щодо 

удосконалення механізмів державного регулювання аграрного сектору 

економіки. 

Обʼєкт дослідження – державне регулювання розвитку аграрного 

сектору.  

Предмет дослідження – механізми державного регулювання 
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розвитку аграрного сектору України. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дисертаційного дослідження є матеріали наукових досліджень зарубіжних 

та вітчизняних класиків державного управління та економічної науки, 

фундаментальні праці представників різних наукових шкіл з проблеми 

дослідження механізмів державного регулювання аграрного сектору. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретичних положень і розробці практично-прикладних рекомендацій 

щодо напрямів удосконалення механізмів державного регулювання 

аграрного сектору України. 

Науковою новизною характеризуються наступні положення 

дисертаційної роботи: 

удосконалено: 

- методичні положення щодо формування системи державного 

регулювання аграрного сектору економіки, шляхом взаємозв’язку між 

собою всих стадій та етапів аналізу, вибору заходів регулювання, 

фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору в єдину систему 

для визначення напрямів, форм і методів державного регулювання, 

проведення оцінки ефективності державного регулювання аграрного 

сектору, обґрунтування пріоритетних галузей, масштабів і заходів 

державної підтримки; 

- наукові підходи щодо формування механізму державного 

управління розвитком аграрного сектору, який з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів дозволяє реалізувати всі наявні заходи 

державного регулювання аграрних товаровиробників за пріоритетними 

напрямами управління розвитком аграрного сектору.   

Методи дослідження. Поставлені в дослідженні завдання визначили 

необхідність використання відповідного інструментарію, в тому числі 

методів наукового пізнання, а саме: метод наукової абстракції – при 
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визначенні мети та завдань наукового дослідження; монографічний – при 

опрацюванні наукової літератури щодо державного регулювання економіки, 

в тому числі аграрного сектору; логіко-семантичний  для поглиблення 

понятійного апарату та визначенні сутності та змісту механізмів державного 

регулювання аграрного сектору; порівняльного аналізу – для дослідження 

методологічних підходів, концепцій, розробок і пропозицій вітчизняних та 

зарубіжних вчених та вивчення досвіду механізму державного регулювання 

аграрного сектору в країнах з розвиненою економікою; економіко-

статистичний – збір, обробка статистичних даних, дослідження динаміки 

економічних параметрів розвитку аграрного сектору; абстрактно-логічний – 

для узагальнення теоретичних положень, встановлення причинно-

наслідкових звʼязків і формування висновків та пропозицій. 

Інформаційними джерелами дослідження стали нормативно-правові 

акти України, монографії та наукові статті вітчизняних та зарубіжних 

вчених, статистичні та офіційні матеріали Державної служби статистики 

України, періодичні та інформаційні видання, ресурси мережі Інтернет, а 

також власні дослідження автора. 

У першому розділі розглянуто теоретичні засади державного 

управління розвитком аграрного сектору, сутність державного 

регулювання розвитком аграрного сектору та особливості формування 

та реалізації управління розвитком аграрного сектору  в Україні. 

У другому розділі здійснено аналіз сучасного стану  та перспектив 

розвитку, ефективність державного управління економічною складовою 

аграрного сектору України та викладено зарубіжний досвід державного 

управління в аграрній галузі. 

У третьому розділі обґрунтувано пріоритети розвитку державної 

політики в аграрній галузі України, стратегічні напрями  та новітні 

тенденції розвитку державної політики в аграрному секторі України.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
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одержані результати можуть бути використані при удосконаленні питань 

державної аграрної політики та земельних відносин, при вдосконаленні 

нормативно-правої бази з державного регулювання аграрного сектору  

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані в практичній діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування для подальшого удосконалення механізмів державного 

регулювання розвитку аграрного сектору в Україні. 

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ 

МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

 
1.1. Особливості та обʼєктивна необхідність державного 

регулювання аграрного сектору 

 
Необхідність державного регулювання аграрного сектору будь-якої 

країни обумовлена його особливостями, які притаманні аграрному сектору 

економіки. Основними з них є, по-перше, те, що аграрний сектор  

слабомонополізована галузь економіки. З ним же взаємодіють, як правило, 

монополісти в особі постачальників засобів виробництва, агросервісного 

обслуговування та переробки переробки сільськогосподарської продукції, 

торгівлі. По-друге, на селі недостатньо розвинена виробнича і ринкова 

інфраструктури, що ставить аграрних товаровиробників в нерівні умови з 

товаровиробниками інших галузей. По-третє, земля  це місце спільного 

проживання людини і в цій якості виконує важливу соціальну функцію. 

Потрібні додаткові кошти для збереження ландшафтів, екологічної 

рівноваги тощо. По-четверте, аграрний сектор залежить від природно-

кліматичних  умов і потрібно мати додаткові кошти на створення страхових 

і резервних фондів. По-пʼяте, аграрний сектор не може швидко реагувати 

на зміну  попиту на продовольство без шкоди для виробничої структури. 

Особливості державного регулювання аграрного сектору економіки 

регіону формує механізм розвитку сільського господарства, який 

передбачає наявність взаємоузгоджених елементів, таких як: нормативно-

правові важелі; бюджетно-фінансове регулювання та цільова підтримка 

окремих регіонів – лідерів та регіонів середнього і депресивного розвитку; 

державні регіональні програми розвитку; створення та розвиток 

спеціальних економічних зон у певних регіонах; розвиток
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 міжрегіонального   та прикордонного співробітництва [79].  

Системний вплив держави на виробництво, зберігання, переробку і 

ринок сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, а також 

на матеріально-технічне забезпечення агропромислового  виробництва 

викликано обʼєктивною необхідністю підтримки економічної рівноваги, 

пропорцій і доходів товаровиробників, а також досягнення найвищої 

економічної та соціальної ефективності функціонування аграрного сектору, 

продовольчої безпеки країни. 

В силу своїх специфічних особливостей, циклічності виробництва 

сільське господарство не може в повній мірі і на рівних умовах брати 

участь у міжгалузевої конкуренції. Тому сільське господарство вимагає 

проведення активної і специфічної аграрної політики для збереження і 

розвитку цього важливого сектору економіки. Аграрна політика має 

багатовікову історію, в тому числі і державного регулювання, але саме 

зараз як теоретично, так і в плані реальної політики усвідомлено, наскільки 

важлива така аграрна політика та її державне регулювання. Перш за все, 

слід підкреслити дві основні тези – аграрний сектор в економічному плані 

не є самодостатньою галуззю, а продовольчий ринок саморегульованим. 

Як галузь економіки, аграрний сектор забезпечує населення 

продовольством, галузі промисловості сільськогосподарською сировиною 

та є основою безпеки країни, збереження сільського населення, його 

способу життя, забезпечення охорони природного ландшафту і 

навколишнього середовища. Виходячи з цього, роль аграрного сектору слід 

розглядати з різних позицій і, перш за все, з економічної, соціальної, 

екологічної та політичної (рис. 1.1). 

В умовах сучасної ринкової економіки узгодження інтересів 

економічних агентів аграрного сектору досягається за допомогою їх 

стимулювання і мотивації, які здійснюються з використанням ринкових і 

державних форм регулювання. Необхідне посилення державного 

регулювання аграрного сектору в тісній взаємодії з розвитком 
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підприємництва, що забезпечує саморегулювання на мезо- і  мікро рівнях. 

При цьому державне регулювання має створювати умови для адаптації 

товаровиробників до ринку. 
 
 

Рис. 1. Основні сфери впливу аграрного сектору 
 

З погляду економічної теорії, обʼєктивна необхідність державного 

регулювання аграрного сектору зумовлена унікальними особливостями, що 

властиві цій сфері економіки, а також її місцем і значенням у забезпеченні 

продовольчої безпеки країни та житті суспільства [26, с.44].  

Говорячи про обʼєктивну необхідність державного регулювання 

аграрного сектору національної економіки, Васільєва Л.М. виділяє такі 

складові: продовольча безпека країни та гарантоване продовольче 

забезпечення населення; специфічні особливості існування аграрного 

сектору; продукція аграрного ринку характеризується нееластичним 

попитом за ціною; аграрна сфера, функціонує у порівняно 

конкурентоспроможному середовищі,  а  галузі,  що  її  обслуговують  та  

переробляють  і  реалізують гропродукцію – у монополізованому; ринкові 

не враховують зовнішніх ефектів (екстерналій); ринковий механізм не 
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зачіпає проблем села, і він не може бути використаний для їх рішення [17, 

с. 204].  

Андрійчук В.Г. зазначає, що з усіх галузей народного господарства 

найбільш радикального і дійового державного регулювання та підтримки 

для нормального розвитку вимагає сільське господарство, це зумовлено 

тим, що по-перше, дана галузь є життєво необхідною в будь-якому 

суспільстві і розглядається як пріоритетна при обґрунтуванні перспектив 

соціально- економічного розвитку країни; по-друге, сільськогосподарське 

виробництво через існування короткострокової і довгострокової проблем не 

може ефективно розвиватися без стабілізуючого впливу держави [3, с.47]. 

На нашу думку, обʼєктивна необхідність державного регулювання 

аграрного сектору економіки зумовлена рядом причин, які можна умовно 

розділити на дві групи: 

1. Специфічні, відмінні від інших галузей особливості 

сільськогосподарського виробництва: 

- ризиковий характер сільськогосподарського виробництва, 

схильний до безлічі непередбачуваних факторів: посуха, повені тощо; 

- нееластичність попиту на сільськогосподарську продукцію; 

- швидкий технічний прогрес і необхідність адаптації до нього як 

умова виживання. 

2. Недосконалість ринкових механізмів в регулюванні окремих 

аспектів діяльності аграрного сектору: 

- нездатність ринку запобігти небажаним наслідкам для 

сільськогосподарського виробництва - забруднення навколишнього 

середовища, деградація природних ресурсів тощо; 

- тенденція до встановлення монопольного контролю над ринком [1, 
с.117].  

В результаті розвитку сільськогосподарського виробництва, його 

індустріалізації, спеціалізації та комерціалізації сільськогосподарське 

підприємство  виробляє  продукцію  за  допомогою  засобів  виробництва, 



15 
 

що поставляються різними галузями промисловості, а реалізує її в харчову 

промисловість, звідки вона надходить споживачам в переробленій та 

упакованій формі. У ролі постачальника продовольства виступає вже не 

сільськогосподарське підприємство, не саме сільське господарство, а в 

цілому продовольче господарство країни або транснаціональні продовольчі 

корпорації, що визначають положення на внутрішніх і міжнародних ринках 

продовольства. 

Сільськогосподарське виробництво, як біологічний процес, 

повʼязаний зі складними біохімічними перетвореннями, з характером 

господарств - сівозмінами, багаторічними насадженнями, поголівʼям 

продуктивної худоби і т.д., є консервативним за своєю сутністю. Темпи 

зростання сільського господарства, навіть в сприятливі періоди часу, 

відстають від темпів зростання промисловості, тим більше торгівлі або 

сфери послуг. Середньорічний приріст світового сільського господарства 

оцінюється в 1,7%, а досягнення 2% щорічного зростання є високим 

показником ]. Сільськогосподарське виробництво, перебуваючи під 

постійним і непередбачуваним впливом навколишнього середовища, є в 

значній мірі ймовірним за своїми наслідками і поведінки. Такі біологічні 

системи не можуть досить швидко збільшувати обсяг виробництва і 

поставок на ринок у разі підвищення цін, і навпаки. Крім того, значна 

частина продовольства є швидкопсувної. 

Слабка реакція сільськогосподарського виробництва на зміну попиту 

і коливання цін називається низькою еластичністю пропозиції в порівнянні 

з мінливим попитом або цінами. При цьому окремі галузі реагують на зміни 

на ринку не однаковою мірою. Птахівництву, яке може найбільш швидко 

пристосовуватися до мінливих умов, потрібно близько року; свинарство 

відреагує на зміну стану ринку протягом трьох - пʼяти років; мʼясного 

скотарства буде потрібно сім-десять років. В рослинництві ситуація ще 

складніша, навіть при дотриманні сівозмін, поліпшення агрофону і 

технічному  озброєнні   господарств.   Для   збільшення   обсягів 
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виробництва цукрових буряків або соняшнику потрібно досить значний 

період часу, не кажучи вже про багаторічні культури. Тому зростання 

попиту на 1% не супроводжується зростанням поставок продовольства 

також на 1%, і  навпаки, отже, сільськогосподарське виробництво реагує на 

ринок не адекватно. Можлива навіть і така ситуація, коли при зниженні цін 

господарства збільшують поставки продукції на ринок, щоб забезпечити 

приплив грошових коштів в тому ж обсязі для покриття поточних 

зобовʼязань, тобто економічно вони поводяться обернено пропорційно до 

зміни цін ].  

Держава також стикається з необхідністю регулювання аграрного 

сектору в звʼязку з тим, що сільськогосподарське виробництво в період 

науково-технічної революції, яку зараз переживають або пережили 

більшість західних країн, стає дуже капіталомістким, індустріальним за 

своїм характером. Колишнє сільське господарство спиралося і 

використовувало, перш за все, природні фактори, з відносно обмеженим 

залученням капіталу, але зараз сільське господарство (мається на увазі в 

високорозвинених країнах) - це дуже капіталомістке виробництво, причому 

потрібно також врахувати і достатню дорожнечу землі ].  Однак за своїм 

характером сільськогосподарське виробництво залишається біологічним, 

залежним від природних чинників, з нестабільною врожайністю. Чистий 

прибуток, навіть в найбільш розвинених країнах, в сільському господарстві 

відносно невеликий. У наявності досить серйозне протиріччя між відносно 

низькою рентабельністю сільського господарства, все ще невисокою 

порівняно з промисловістю продуктивністю праці, і потребою в 

капіталовкладеннях і припливі оборотного капіталу. Частково проблема 

вирішується за рахунок іпотечних кредитів, частково за рахунок державної 

підтримки. З урахуванням того, що сільське господарство є 

родоначальником доданої вартості, створеної по всьому ланцюгу: сільське 

господарство, закупівлі, доробка, переробка, транспортування, оптова і 

роздрібна торгівля. Тому був би справедливим перерозподіл цієї 
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новоствореної вартості на користь її джерела – сільського господарства, яке 

поставлено внаслідок своєї капіталомісткості і біологічного характеру 

виробництва в найменш сприятливі умови. 

В силу своєї просторової протяжності сільське господарство вимагає 

досить розвиненої та дорогої фізичної та інтелектуальної інфраструктури 

(дороги, склади, система освіти, охорону здоровʼя, сільськогосподарська 

наука, поширення знань, звʼязок і т.д.). Але при цьому низька 

рентабельність виробництва не дозволяє сільському господарству 

самостійно створювати і підтримувати таку інфраструктуру. Очевидна 

необхідність цілеспрямованої державної політики. 

Сільське господарство підтримується як за рахунок державного 

бюджету, тобто платників податків, так і через систему цін на 

продовольство, тобто за рахунок споживачів. Державне регулювання 

вимагає досить значних витрат через обидві ці системи 14].  

Споживач оплачує підтримку ринку через систему цін, вище 

світових, а платник податків - через податки для допомоги сільському 

господарству і товарної інтервенції. Це стандартний і по суті неминучий 

механізм існування ринкового продовольчого господарства з урахуванням 

усіх його принципових особливостей. 

Одним з основних напрямків державної підтримки сільського 

господарства, товаровиробника є аграрний протекціонізм , 31, 41, 59, 

80].  Світовий ринок функціонує в умовах, коли світові ціни визначаються 

кращими умовами виробництва країн-експортерів. При цьому під кращими 

умовами виробництва розуміються природні умови (ґрунт і клімат), 

економічні механізми, матеріально-технічна база, а також розвинена 

інфраструктура. Всі інші країни не в змозі прямо конкурувати з такими 

державами-експортерами. 

Звідси і проведення в більшості країн протекціоністської політики  

щодо захисту вітчизняного виробника, за рахунок системи мит, 

компенсаційних платежів, субсидій і т.д. Потенційні імпортери хочуть 
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захистити свої внутрішні ринки і вітчизняного виробника [13]. 

Регулювання аграрного сектору економіки є  найважливішою 

складовою аграрної політики країн, що обумовлено закономірностями 

розвитку аграрного сектору: 

потреба в продовольстві всіх верств суспільства, незалежно від 

доходів, що вимагає відносно низьких роздрібних цін на продовольство, а 

відповідно потенційно може привести до зниження рентабельності 

сільськогосподарського виробництва. Завдання державного регулювання - 

забезпечити доступність продуктів харчування для всіх верств населення, 

не допускаючи при цьому падіння закупівельних цін нижче порога 

ефективності сільськогосподарського виробництва; 

продукція сільського господарства, особливо рослинництва, 

надходить на ринок сезонно, а потреба в ній більш-менш рівномірна 

протягом року. Завдання регулювання ринку - перешкоджати падіння 

закупівельних цін в міжсезонний період, сприяти згладжування 

споживання за періодами року завдяки розвитку сфери переробки, 

зберігання, торгівлі; 

виробників сільськогосподарської продукції, що продають свою 

продукцію на ринку десятки тисяч, а з урахуванням особистих подібних 

господарств - мільйони, а оптових її покупців кілька сотень або тисяч. 

Відповідно на ринку засобів виробництва виробникам 

сільськогосподарської продукції протистоять кілька десятків продавців 

ресурсів. Конкуренція серед продавців сільгосппродукції або її покупців 

багаторазово вище, ніж серед оптових покупців продукції села або 

продавців промислових ресурсів сільгосппідприємствам. Це веде до 

порушення паритету в обміні продукції між містом і селом. Завдання 

державного регулювання - підтримання рівня доходів сільського населення 

на рівні не нижче міського; 

в умовах ринку мільйони виробників і споживачів теоретично 

самостійно приймають рішення про те, що і в якому обсязі провести, 
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продати, купити. Це може привести до різких порушень ринкової 

рівноваги. Завдання державного регулювання - підтримка ринкової 

рівноваги, регулювання обсягів виробництва і використання продукції, 

стимулювання виробництва дефіцитних видів продукції, стримування

 виробництва продуктів, за якими є перевиробництво [19]. 

Машурян А.Г. виділяє групу причин обовʼязкової присутності 

держави в аграрній сфері, що пояснюється необхідністю забезпечення 

соціально- економічних умов для її розвитку (облаштування селищ), що в 

першу чергу торкається субсидування соціальної інфраструктури в 

сільській місцевості. Основними чинниками, що зумовили погіршення 

стану соціально- економічного розвитку, є спад виробництва 

сільськогосподарської продукції, зниження його ефективності, відсутність 

системності та недостатність державної підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників, поглиблення диспаритету цін на продукцію сільського 

господарства та вхідні ресурси, низький рівень доходів сільського 

населення і, відповідно, низька купівельна спроможність населення країни. 

Для України ця проблема довгий час буде надзвичайно гострою у звʼязку з 

відставанням розвитку обʼєктів сільської соціальної інфраструктури, 

транспортної мережі тощо ].  

Обʼєктивні складності адаптації сільськогосподарського  виробництва 

до механізмів функціонування вільного ринку висувають перед політиками 

питання про особливий статус аграрної галузі в рамках існуючих 

економічних режимів [76]. Широке обговорення проблем аграрної політики 

на міжнародному рівні свідчить про протиборство в цьому відношенні 

різних державних доктрин і, в кінцевому рахунку, про жорстку економічну 

боротьбу держав, які дотримуються різних стратегій аграрного розвитку. 

Сутність цих розбіжностей зводиться до протистояння двох концепцій: 

ліберальної моделі (класичний приклад США і патронована ними 

міжнародна організація ГАТТ / СОТ) та моделі аграрного протекціонізму 

(якої дотримуються багато інших країн, в тому числі розвинені) [4,10, 18, 
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22, 54].  

Прихильники ліберальної моделі розвитку аграрного  сектору  

ігнорують не тільки економічні параметри. Поза сферою їхньої уваги 

залишаються  соціальні  та  екологічні  наслідки,  які  б  мали  

відповідний експеримент для країн, що традиційно захищають аграрного 

товаровиробника від стихії ринку та створили для цього гнучку і мобільну 

систему соціально-економічних і політико-правових інститутів. Не 

враховується, інакше кажучи, те, що протекціоністська модель виконує 

найважливішу регулюючу функцію не тільки в продовольчому, а й в 

соціальному та екологічному відношеннях [34].  

Реальна практика показує, що не існує іншої галузі економіки, яка б 

субсидувалася в такій великій мірі з державних і недержавних бюджетів, як 

аграрний сектор. Крім суто політичних причин і бажання задовольнити 

вимоги значного сільського виборчого корпусу, це визначається, в першу 

чергу, специфікою сільського господарства, як галузі, яка самостійно, без 

державних дотацій і державного регулювання не в змозі функціонувати в 

умовах ринкового господарства [41, 44].  

Таким чином, на нашу думку, державне регулювання є обовʼязковим 

компонентом сучасної аграрної політики, причому вплив держави має 

вирішальне значення, що визначає економіку аграрного сектору та 

суміжних з ним галузей. Крім того, необхідна державна допомога 

сільському господарству через традиційну низьку рентабельність 

капіталовкладень в нього, для вирішення екологічних проблем і підтримки 

родючості ґрунту, створення сільської інфраструктури, для підтримки 

соціального балансу між містом і сільською місцевістю. 

Висновок з усього сказаного один - аграрний сектор, це така особлива 

галузь економіки, яка не може регулюватися суто ринковими силами 

попиту і пропозиції. Необхідно державне регулювання, найчастіше у 

вигляді товарної інтервенції, причому застосування цінової політики 

регулювання вимагає величезного досвіду і високого професіоналізму. 
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1.2. Сутність механізмів державного регулювання аграрного 

сектору 

 
Ставлення до державного регулювання економіки в науковій 

літературі багатогранна. Необхідність державного регулювання в 

постіндустріальному суспільстві також була визнана і Світовим банком, 

який в доповіді «Держава в мінливому світі» (1997) висловив «...розвиток 

потребує ефективної держави, яка відіграє роль каталізатора і помічника, 

яка стимулює та доповнює роль приватного бізнесу і окремих осіб ... історія 

з наполегливістю повторює, гарний уряд  це не розкіш, а життєва 

необхідність. Без  ефективної держави, сталий розвиток, економічний та 

соціальний  неможливо. ... ефективна держава життєво необхідна, для 

надання товарів і послуг, а також для створення правил та інститутів, що 

дозволяє ринкам процвітати, а людям, вести більш здорове і щасливе 

життя» [21].  

У світовій науці та практиці склалися різні школи державного 

управління. Марксистська школа базується на класовому підході та 

розглядає державу як знаряддя політичної влади пануючого класу, який 

здійснює диктатуру, закріплює і охороняє за допомогою держави свої 

інтереси. Поширений також етатизм, який розглядає державу як вищий 

результат і мету суспільного розвитку. 

Для побудови ринкової економіки найбільші дискусії викликає 

протягом  багатьох  років  визначення  ролі  та  місця  держави  в   

ринковому господарстві. З цієї проблеми склалися дві великі наукові школи 

і безліч модифікацій на їх базі. Перша школа повʼязана з імʼям англійського 

економіста Д. Кейнса, інша  з імʼям американського економіста М. 

Фрідемана. Цінності, які відстоюють ці наукові школи, прямо протилежні: 

кейнсіанці визнають активне втручання держави в регулювання ринкової 

економіки, представники ж школи Фрідемана  противники державного 

втручання в економічне життя. ].  
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Для України та її регіонів, на наш погляд, прийнятна теорія ринкової 

економіки за Кейнсом. Держава повинна проводити в умовах ринкової 

економіки активну економічну політику, так як сам по собі ринок не 

здатний до самоналаштування, не може забезпечити макроекономічну 

рівновагу, потребує регулювання. Основним фактором рівноважного 

розвитку визнається попит, на який має впливати держава за допомогою 

різних важелів. Держава погодить довгострокові й короткострокові цілі 

розвитку, інтереси за ієрархічними рівнями, держава управляє галузями 

економіки, стежить за співвідношенням між галузями, проводить активну 

грошово- кредитну, податкову політику, контролює ціни, витрати, заохочує 

інвестиції для збільшення попиту тощо. При цьому методи побудови 

ринкової економіки за Кейнсом відрізняються від директивного 

планування, що застосовувався в колишньому СРСР лише кількісно, але не 

якісно. І це не дивно. Кейнс, розвиваючи теорію економічного зростання, 

спирався на вчення К. Маркса. 

В умовах кризи багато держав Заходу успішно йшли теорією Кейнса. 

І домагалися процвітання економіки. Помилки ж у теоретичних підходах 

становлення ринкової економіки в нашій країні, «шокова терапія», обрана 

як основний методом становленні ринку молодими реформаторами, грубі 

помилки проведеної приватизації призвели до тяжких наслідків, викликали 

глибоку духовну кризу, різкий спад виробництва, зубожіння населення. 

Як свідчить зарубіжний та й вже набутий вітчизняний досвід, жодна 

концепція  макроекономічного  регулювання,  якщо  вона  не  адаптована  

до місцевих умов, а скопійована та механічно впроваджена в економіку 

країни без урахування особливостей та рівня економічного, політичного і 

навіть культурного, не зможе принести відповідного позитивного 

результату. Концепція, яка для однієї країни є доцільною та ефективною, 

для іншої може бути шкідливою [27].  

Державне регулювання аграрного сектору економіки є основним 

напрямком економічної політики держави, так як регулюється не тільки 
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економіка, а й забезпечується продовольча безпека країни. Це особливо 

актуально в умовах членства України в СОТ. 

Дослідження проблем державного регулювання аграрного сектору 

економіки дозволило виділити два підходи в сучасній літературі: перший - 

регулювання виробництва (Діброва А.Д ], Лузан Ю.Я. ]); другий – 

регулювання ринку (Шпикуляк О.Г. ]; Корецикий М.Х. [37]. На наш 

погляд, ці підходи є дещо односторонніми і не мають комплексного 

вирішення дисбалансу в розподілі ресурсів для аграрних підприємств, 

нестабільної конʼюнктури на ринку аграрного сектору і дефіциту 

фінансових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах. Тільки 

реалізація комплексного підходу державної підтримки аграрного сектору 

дозволить досягти економічного зростання в аграрному виробництві. 

Гайдук В.І. визначає, що «… одним з найважливіших умов, що 

забезпечують ефективне функціонування аграрного сектору, є наявність 

механізму регулювання процесів, що відбуваються в ньому. Механізм 

регулювання включає в себе ринковий механізм, а також механізм 

державного регулювання» [20]. 

Механізм державного регулювання аграрного сектору спільно з 

механізмом ринкового саморегулювання та корпоративною планомірністю 

є складовою  частиною  господарського  механізму, колектив авторів 

«Економічного енциклопедичного словника» вважають, що це система 

управління народним господарством шляхом використання економічних 

законів,  вирішення  суперечностей  суспільного  способу виробництва, 

реалізації власності, а також розвитку людини та узгодження її інтересів з 

інтересами колективу, класу, суспільства [53].  

Васільєва Л.М. зазначає, що механізм державного регулювання 

аграрного сектору  це сукупність методів, форм, інструментів реалізації 

стратегії розвитку держави щодо виконання вимог Світової організації 

торгівлі на різних рівнях управління: обʼєднання підприємств, суміжних 

галузей, регіональному та національному з пріоритетом забезпечення 
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стійкого розвитку аграрного сектору [17]. 

На думку М. Латиніна, механізм державного регулювання розвитку 

аграрного сектору економіки – це спосіб дій субʼєкта регулювання, який 

ґрунтується на базових принципах і функціях, забезпечуючи за допомогою 

певних форм, методів і засобів ефективне функціонування системи 

державного регулювання для досягнення поставленої мети та розвʼязання 

протиріч [40].  

Крупка Ю.М. відмічає, що державне регулювання аграрного сектору 

 це заснована на законодавстві одна з форм державного впливу на 

агропромисловий комплекс України шляхом встановлення та застосування 

державними органами правил, спрямованих на коригування економічної 

діяльності субʼєктів аграрного господарювання з метою досягнення 

сільським господарством максимальної ефективності для задоволення 

потреби населення у продуктах харчування, а промисловості  у сировині 

[38].  

Зінченко О. вважає, що державне регулювання аграрної сфери 

економіки є системою заходів впливу з метою створення оптимальних умов 

розвитку [32].  

Ніжніков М.Л. пропонує таке визначення механізму державного 

регулювання аграрного сектору, який проявляється у взаємозвʼязку та  

єдності процесів впливу органів державного управління на аграрний сектор  

та  включає  „обʼєктивний  блок” (ресурсні потоки, фонди, економічні 

інтереси) та його взаємодію на основі прямих й зворотних виробничо- 

економічних звʼязків з механізмом агроуправління (інституціональним 

механізмом), наявність яких служить основою формування виробничо- 

господарських комплексів, які в значній мірі зумовлюють характер їх 

організаційно-управлінської побудови та вибір методів для регулювання 

міжгалузевої діяльності ]. 

Корецький М. Х. вважає, що сучасна концепція державного 

регулювання аграрного сектору заснована на наступних принципах: в 
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сільському господарстві товаровиробники здійснюють виробничий процес 

переважно за свій рахунок, а державна підтримка розглядається як стимул 

для підвищення ефективності господарювання; важелі та інструменти, які 

застосовує держава для стимулювання сільськогосподарського 

виробництва, мають спонукати сільськогосподарських товаровиробників 

ефективно використовувати виробничі ресурси, підвищувати якість 

застосовуваних технологій в роботі [37]. 

Латинін М.А. наголошує на тому, що основними принципами 

державного регулювання розвитку аграрного сектору мають бути: 

пріоритетність та аграрний протекціонізм; системність і комплексність; 

передбачуваність і прозорість; послідовність і справедливість;  зрозумілість  

та ефективність; екологічна доцільність ]. 

Васільєва Л.М. зазначає, що механізм реалізації заходів державного 

регулювання економічних процесів повинен групуватися на 

основоположних принципах, які також є складовим елементом концепції 

державного регулювання аграрного сектору економіки. Автор здійснила 

спробу сформулювати власне їх бачення: державний протекціонізм 

аграрного сектору;  принцип  поєднання економічних,  екологічних і 

соціальних   цілей; принцип поєднання індикативних і директивних форм 

державного регулювання економіки; принцип програмного регулювання; 

економічне стимулювання ефективно працюючих підприємств; 

рівнозначність підтримки підприємств всіх форм власності – господарства 

всіх категорій; принцип стабілізації агропродовольчого ринку 

(помʼякшення коливань попиту і пропозиції); принцип підтримки 

еквівалентності обміну між аграрним сектором та іншими галузями 

економіки, паритету і регулювання доходів аграрних товаровиробників 

]. 

На нашу думку, перш за все, важливий принцип єдності економічних 

і соціальних цілей: заходи державного регулювання повинні орієнтуватися 

не тільки на вирішення економічних проблем, а й брати до уваги 
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сформовані цінності сільського населення, моделі поведінки його різних 

груп, соціально- психологічні та національні особливості. 

Наступний принцип - поєднання індикативності та директивності в 

управлінні аграрною сферою - припускає, що директивні методи  

регулювання в умовах ринкової економіки можуть поширюватися на 

підприємства аграрного сектору при необхідності (у разі посухи, повені, 

екологічних катаклізмів тощо). 

Принцип аграрного протекціонізму має два аспекти: 

внутрішньоекономічний, він стосується взаємин аграрного сектору з 

іншими галузями, і зовнішньоекономічний, який повʼязаний з експортом і 

імпортом сільськогосподарської продукції. Закупівля за кордоном 

продовольства, комбікормів, насіння, навіть більш високої якості, в умовах 

кризи збуту робить негативний додатковий вплив на фінансовий стан 

вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників. 

Основним змістом державного регулювання виробництва в 

аграрному секторі є фінансова і матеріальна підтримка 

сільськогосподарських підприємств з боку держави ].  Однак вона не 

повинна розвивати утриманство, необхідно виключити можливість 

використання такої підтримки на компенсацію збитків від неефективного 

ведення виробництва. Тому доцільно виділити такий важливий принцип 

державного регулювання, як економічне стимулювання ефективно 

працюючих підприємств. 

Наріжним же повинен стати принцип забезпечення розширеного 

відтворення, що означає необхідність подолання міжгалузевого 

диспаритету цін, усунення неадекватності потреби і надходжень 

матеріально-технічних та фінансових ресурсів і створення сприятливого 

економічного середовища в АПК на основі економічної ефективності 

сільськогосподарського виробництва. 

При формуванні функцій державного регулювання аграрного сектору 

важливе значення необхідно надавати визначенню цілей, завдань і моделей 
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їх виконання, так як від цього буде залежати стратегічний розвиток 

аграрної економіки та якість ліквідації системних проблем, негативних 

тенденцій накопичених за роки реформування аграрного сектору ].  

Стратегічні цілі державного регулювання аграрного сектору повинні бути 

спрямовані на: 

- розробку та затвердження правового підґрунтя розвитку аграрного 

сектору; 

- визначення цілей розвитку аграрного сектору, спрямованих

 на ефективне використання виробничих ресурсів в ньому; 

- вирівнювання сукупного попиту і сукупної пропозиції

 на продовольчому ринку; 

- підтримання стабільної економічної ситуації в галузі; 

- перерозподіл доходів, спрямованих на згладжування відмінностей в 

доходах сільськогосподарських виробників; 

- захист внутрішнього продовольчого ринку; 

- забезпечення і підтримання продовольчої безпеки в країні. 

Для досягнення цілей та ефективного вирішення поставлених завдань 

державі необхідно визначити конкретні індикатори, які повинні відповідати 

певним критеріям: 

- відображати конкретні бажані досягнення, а не способи їх реалізації; 

- стимулювати розробку конкретних дій і бути досить детальними, 

щоб бути зрозумілими і вказувати чіткий напрямок; 

- бути кількісно вимірними, щоб можна було оцінювати ступінь їх 

досягнення; 

- точки зростання повинні бути геометрично

 прогресивними, спрямованими на посилення економічного 

зростання; 

- враховувати наявні ресурси; 

- мати тимчасові обмеження виконання поставлених завдань. 

Система цілей будується на баченні майбутнього, місії та стратегії. За 
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термінами вони можуть поділятися на короткий термін до 3 років, середній 

термін  від  3  до  5  років,  тривалий  термін  від  5  років  і  більше. 

Особливо важливо виділити, бачення майбутнього  це елемент 

довгострокового планування розвитку і обʼєкта регулювання, визначає 

різносторонній оптимістичний погляд на розвиток аграрного сектору в 

майбутньому і є основою тих завдань, виконання яких повинно бути 

визначено стратегічним планом. Бачення майбутнього, як і планування, 

будується на аналізі соціально-економічної системи країни і регіонів, 

науково-практичних розробках і попередньому досвіді. 

Дослідження нормативно-правових документів та наукової 

літератури дозволило зробити висновок, що державне планування має 

забезпечувати умови для відкриття нових високотехнологічних виробництв 

переробних підприємств, конкуренції вітчизняних агротоваровиробників  

на внутрішньому і зовнішніх ринках, створення агросектору з 

рівноправним ринком збуту виробленої продукції і продуктів харчування в 

Україні, експортоорієнтованого і багатоукладного національного 

агробізнесу з елементами концентрації, кооперації, спеціалізації, де 

держава повинна взяти на себе питання регулювання на внутрішньому 

ринку надлишку і дефіциту сільськогосподарської продукції за допомогою 

державних інтервенцій. Виходячи з цього, визначені основні завдання 

державного регулювання аграрного сектору економіки: 

- розвиток сільськогосподарських і переробних виробництв; 

- імпортозаміщення та забезпечення продовольчої безпеки країни; 

- збереження балансу і паритету сільського господарства по 

відношенню до інших галузей вітчизняної економіки; 

- надання державної підтримки товаровиробникам на зовнішніх і 

внутрішніх ринках; 

- підвищення рівня зайнятості на селі. 

Обовʼязковою умовою ефективності функціонування механізму 

державного регулювання є дотримання принципів реалізації стратегічного 
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розвитку аграрного сектору 81]: 

- дотримання загальнонаціональних інтересів;  

- систематичний аналіз і контроль результативності державних 
заходів; 

- нарощування інвестиційного та інноваційного потенціалу; 

- розвиток спеціалізації, кооперації, кластеризації і 

концентрації виробництва; 

- впровадження інноваційних технологій виробництва та переробки 

сільськогосподарської продукції; 

- нарощування експортного потенціалу галузі; 

- відповідності вимогам національних стандартів і

 технічних регламентів, правил СОТ та інших міждержавних угод; 

- екологізація і захист навколишнього середовища сільсько-

господарського виробництва і переробних галузей. 

Відмітимо, що саме досягнення стратегічних цілей, поставлених 

завдань і дотримання зазначених принципів дозволить вивести аграрний 

сектор на якісно новий етап розвитку, забезпечити соціальний розвиток 

села, підвищити добробут всього населення країни і досягти продовольчої 

безпеки країни. 

Відповідно  до  сучасного  законодавства  основними  

напрямами державної підтримки сільського господарства  в  країні

 є:   

 забезпечення доступності  кредитних  ресурсів для

 сільськогосподарських товаровиробників;   

розвиток системи страхування   ризиків  в сільському 

господарстві;   

розвиток племінного  тваринництва;  

розвиток елітного насінництва;    

забезпечення   виробництва продукції  тваринництва; 

забезпечення закладання    багаторічних    насаджень    і    догляд за   
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ними; забезпечення оновлення основних засобів сільськогосподарських 

товаровиробників; забезпечення заходів щодо підвищення родючості 

ґрунтів; забезпечення сталого розвитку сільських територій; надання 

консультаційної допомоги аграрним товаровиробникам, підготовка і 

перепідготовка кадрів; інформаційне забезпечення при реалізації 

державної аграрної політики [70].  

На рис. 1.2 уточнені та систематизовані цілі й функції державного 

регулювання аграрного сектору економіки.  
 
 

 

 
Рис. 1.2. Цілі та функції державного регулювання аграрного сектору 

економіки. 
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доступними 

власного 
високоякісними 

виробництва в 
розмірах, що підтримують здоровий спосіб 

життя; 
 розвиток конкурентоспроможного та 

сталого сільськогосподарського виробництва; 
 формування розвиненого 

агропродовольчого ринку; 
 раціональне використання земельних і 

водних ресурсів; 
 розвиток 

місцевості; 
інфраструктури сільської 

 забезпечення сільгосптоваровиробників 

рівних умов отримання доходу в порівнянні з 

господарюючими суб'єктами інших галузей 

економіки; 
 регулювання імпорту та стимулювання 

експорту сільськогосподарської продукції; 
 дотримання встановлених вимог в сфері 

охорони навколишнього середовища. 

Функції: 

Базові функції: 
 контрольна (контроль 

дотриманням паритету цін 
за 

на 
продукцію сільського господарства і 

промисловості); 
 регулююча (регулювання 

фінансово-економічних відносин в 

АПК, охорони довкілля); 
 правового забезпечення 

(закони, укази, нормативи); 
 стимулююча (створення 

стимулів до досягнення обсягів 

виробництва продукції, що 

забезпечують продовольчу безпеку); 
 кадрового забезпечення 

(підготовка кадрів для АПК) 
 

Похідні функції: 
 інноваційна; 
 інфраструктурна; 
 наукова; 
 інтелектуальна; 
 інформаційна та ін. 
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регулювання аграрного сектору економіки базуються на вирішенні 

проблеми збереження та примноження ресурсного потенціалу аграрного 

сектору. Для цього використовується системний підхід державного 

регулювання який спрямований на раціональне використання наявних 

ресурсів. Відповідно, в сучасних умовах актуальним є виділення ресурсів 

в механізмі державного регулювання аграрного сектору, так як при 

відсутності або дефіциті ресурсів ефективне функціонування механізму 

державного регулювання аграрної економіки неможливо. 

Відповідно до вищевикладеного та результатів дослідження 

теоретичних аспектів механізму державного регулювання, модель 

механізму державного регулювання аграрного сектору представлена повно. 

На нашу думку, механізм державного регулювання аграрного сектору 

економіки  це спосіб дій субʼєкта регулювання заснований на базових 

функціях і принципах, що забезпечує за допомогою форм, методів і засобів 

ефективне функціонування системи державного регулювання для 

досягнення певної мети і вирішення протиріч. При цьому економічні 

функції держави визначають напрямки її діяльності, завдання і цілі, а 

механізм державного регулювання забезпечує способи їх реалізації. До 

базових функцій органів державного регулювання розвитку аграрного 

сектору, на наш погляд, необхідно віднести: визначення мети, завдань і 

моделі розвитку, формування правил економічних взаємин і ведення 

агробізнесу, координація та контроль дотримання інтересів економічних 

субʼєктів, стимулювання і контроль економічних процесів. 

Отже, ефективний механізм державного регулювання повинен бути 

спрямований на збереження і розвиток земельних, матеріально-технічних, 

фінансових, трудових та інформаційних ресурсів в аграрному секторі. 

Наявність цих ресурсів є головною умовою створення ефективного  

механізму і одночасно являються елементами державного регулювання. 

Основними елементами механізму державного регулювання,  що 

забезпечують комплексний підхід вирішення цієї проблеми є: економічні, 
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юридичні, організаційно-адміністративні, а державні заходи можуть 

здійснювати непрямий або прямий вплив на економічних учасників і мати 

стимулюючий (субсидії, дотації, преференції) або  стримуючий 

(ліцензування, штрафи, заборони) ефект. Механізми державного 

регулювання та їх використання в аграрному секторі [46].  

Україна обрала шлях радикальних ринкових реформ. Тому всі заходи 

держави щодо реформування аграрного сектору мають враховувати і 

відбуватися згідно з основними принципами ринкової економіки: «Ринок є 

одним з найбільших досягнень людської цивілізації. Він пройшов 

випробування часом і довів свою величезну життєву силу  це 

підтверджено світовим досвідом. Є підстава стверджувати, що новітня 

історія не знає жодного прикладу високо розвинутої, гнучкої, ефективно 

функціонуючої економіки без ринку». Слід зазначити, що в чистому 

вигляді ринок ніколи не функціонував ні в одній країні. В цьому випадку 

слід говорити про необхідність державного регулювання економічних 

процесів. Перелічені вище обмеження ринкового механізму можуть бути 

компенсовані лише за допомогою участі спеціального державного 

економічного механізму та управління державної підтримки аграрного 

сектору ].  

Але, як відмічає Шпикуляк О.Г., функціонування аграрного ринку в 

національному масштабі, все ще залишається кризовим, незважаючи на 

начебто добрі перспективи аграрного розвитку. Аграрному ринку 

притаманні зміни, які потрібно характеризувати як незрілі з неадекватною 

національній ідентичності інституціональною базою (середовищем).  

Причина  такого стану у відсутності ефективної нормативно-правової бази, 

незавершеності реформи, модифікації старих інститутів й створенні нових. 

У розвитку аграрного ринку присутні інституціональні ризики, зумовлені 

трансформацією, особливо з точки зору оцінки нормативно-правового 

забезпечення. Логіка функціонування аграрного ринку особлива, а 

національний ринковий менталітет в аграрній сфері сформувався таким 
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чином, що ринок інколи межує з антиринком. Аграрні ринки все ще 

залишаються     неорганізованими,     нерегульованими,     на     яких  

відсутні ефективні маркетингові канали збуту продукції, особливо для 

господарств населення, а ті, які існують, монополізовані посередниками 

].  

 
1.3. Механізми державного регулювання та їх використання в 

аграрному секторі 

 

Держава, здійснюючи регулювання соціально-економічних процесів, 

використовує систему методів, форм та інструментів, які змінюються в 

залежності від економічних завдань, матеріальних можливостей держави, 

накопиченого досвіду регулювання. Історичний досвід свідчить, що спектр 

застосовуваних інструментів і методів державного регулювання економіки 

постійно розширюється. 

В більшості економічно розвинених країнах діють історично 

сформовані та розвинені системи державного регулювання аграрного 

сектору економіки. В цілому, всі вони вирішують одні завдання: по-перше, 

підтримку в аграрному секторі стабільної економічної ситуації та ринкової  

конʼюнктури, стримування коливань прибутковості в галузі; по-друге, 

запобігання небажаних процесів міграції населення; по-третє, фінансування 

програм допомоги адаптації населення до виникаючих економічних умов; 

по- четверте, підтримка продовольчої безпеки країни, захисту її 

внутрішнього ринку, забезпечення конкурентоспроможної участі 

вітчизняних національних товаровиробників в міжнародному поділі праці. 

Реалізуються вони через програми і механізми: скупки у товаровиробників 

державою надлишків продукції, державних закупівельних та товарних 

інтервенцій, пільгового кредитування, митного регулювання тощо. 

У світовій практиці одним з найбільш важливих інструментів 

державного регулювання вважається бюджетна політика держави, що 
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передбачає перерозподіл національного доходу для розвʼязання 

першочергових завдань аграрного сектору [25].  

До нині в Україні щодо аграрного сектору застосовувалися лише  

окремі елементи регулювання, недостатньою була державна підтримка 

селу. Система державної підтримки складалася хаотично, не носила 

системного та узгодженого характеру. Основними її недоліками стали 

нелегітимність, непрогнозованість,   а   також   несвоєчасність,   неповнота   

і   неритмічність необхідних субʼєктам аграрного виробництва виплат. 

Численні елементи системи економічних відносин законодавчо не 

оформлялися, були причиною дискусій і не могли служити чіткими 

орієнтирами для прогнозування розвитку аграрного виробництва. Форми 

підтримки виявлялися неефективними через відсутність чіткої стратегії 

розвитку галузі, в умовах невирішеності багатьох базових проблем, перш за 

все, нерівних міжгалузевих відносин, невпорядкованості фінансової сфери 

тощо 28].  

В сучасних умовах потрібне створення адекватних механізмів 

державного регулювання аграрного сектору економіки. Основними 

напрямами регулюючої діяльності є: 

Підвищення інвестиційних можливостей сільськогосподарських 

товаровиробників, перш за все, через розвиток системи підтримуваного 

державою лізингу техніки і товарного кредиту. В існуючому зараз вигляді 

ці форми мають принципові недоліки, які знижують їх позитивний ефект.  

Підбір учасників лізингових операцій і товарного кредиту повинен  

проходити на основі відкритих конкурсів. 

Збільшення конкурентного потенціалу сільськогосподарських 

товаровиробників через їх добровільне обʼєднання в галузеві і професійні 

спілки та асоціації при активному стимулюванні цього процесу з боку 

держави. Такі союзи і асоціації істотно підвищать конкурентний потенціал 

сільського господарства. У звʼязку з цим необхідно також заохочувати 

взаємозацікавлене кооперування сільськогосподарських товаровиробників з 
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переробними підприємствами ].  

У системі державного регулювання цін на сільськогосподарську 

продукцію важливе значення належить Аграрному фонду – державній 

спеціалізованій установі, уповноваженій КМУ провадити цінову політику в 

агропромисловій галузі економіки України, що створена 06.07.2005 р. 

відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського 

господарства України». З 22.04.2013 р. Аграрний фонд став публічним 

акціонерним товариством із  статутним  капіталом  5 млрд  грн.,  100 % 

якого належить державі, а управління корпоративними правами здійснює 

Міністерство аграрної політики та продовольства України ].  

Існування чіткого механізму регламентації процесу державного 

цінового регулювання на окремі види сільськогосподарської продукції та 

відсутність такого щодо промислових товарів, які споживаються у процесі 

сільськогосподарського виробництва, призводить до зростання собівартості 

та зниження прибутковості аграрного бізнесу. Запровадження 

інструментарію еквівалентної ціни, дозволить забезпечити обʼєктивні 

співвідношення у цінах на промислову і сільськогосподарську продукцію, 

створити умови еквівалентності міжгалузевого обміну, підвищити 

мотивацію виробничої діяльності 61].  

Використання на продовольчому ринку гарантованих цін, які 

підтримують необхідний рівень прибутковості сільськогосподарського 

виробництва та захищають ринок від непередбачених конʼюнктурних 

коливань. Гарантією дотримання цін повинні стати зобовʼязання держави 

скуповувати товарні надлишки, проводити закупівельні та товарні 

інтервенції. Інтервенційні продуктові запаси держави можуть стати  

джерелом постачання «неринкових» споживачів, а постачання міст - 

традиційних споживачів державних фондів - в цьому випадку 

здійснювалося б за інтервенційною схемою. З огляду на те, що ринок 

продовольства поки розвинений   недостатньо,   а   держава   повинна   

стимулювати   збільшення «вільного» його сегмента, обсяги 
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інтервенційних операцій повинні бути обмежені граничними квотами. 

Останні необхідно розраховувати і розподіляти по регіонах, виходячи зі 

сформованого рівня розвитку ринкової інфраструктури, потужності власне 

ринкових каналів  реалізації  та перспектив їх розвитку ]. 

Використання механізму державних операцій застави 

сільськогосподарської продукції. Низька прибутковість сільського 

господарства практично виключила галузь зі складу повноцінних 

одержувачів    комерційних    кредитів,    які    з    урахуванням  

особливостей виробництва життєво необхідні. Розвиток систем іпотечного 

кредитування стримується невирішеністю питань кадастрового обліку 

земельних ділянок. Кредит під заставу продукції повинен надаватися для 

фінансування поточних виробничих витрат за регульованими державою 

ставками.  Заставодержателем має стати держава 56]. 

Державне регулювання через стимулювання платоспроможного 

попиту населення, в тому числі  через надання продовольчої допомоги 

малозабезпеченим сімʼям 8]. Сільськогосподарська продукція для таких 

програм підтримки може закуповуватися державою або на вільному ринку, 

або в ході товарних інтервенцій. 

Орієнтація дотацій і компенсацій сільгоспвиробникам  на 

стимулювання зростання обсягів виробництва продукції, виходячи з вимог 

ринку і підвищення конкурентоспроможності. Дотації та компенсації 

повинні носити суворо цільовий характер, стимулювати зростання обсягів і 

підвищення ефективності виробництва в сільському господарстві, 

виплачуватися сільгоспвиробникам, незалежно від організаційно-правових 

форм 56]. 

Наприклад, у США механізм надання адресних дотацій 

малозабезпеченим верствам населення діє вже близько 30 років і 

розповсюджується на 10 % громадян. За останні 5 років 67 % бюджету 

Міністерства сільського господарства США використовується на 

фінансування програми підтримки споживання  бідними  верствами 
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населення, що складає в середньому 35 млрд доларів США на рік 75].  У 

Мексиці з кінця 1930-х рр. держава субсидує постачання продукції для 

малозабезпечених верств населення, поширюючи його через мережу 

спеціальних магазинів Diconsa державної компанії народного харчування 

Conasupo, яка скуповує сільгосппродукцію у дрібних виробників. Політика 

продовольчого субсидування споживачів також поширена серед країн 

Африки, Азії, Латинської Америки ].  

Допомога   сільгосптоваровиробникам   в   пристосуванні   до ринкових 

умов, яка може бути організована за двома основними напрямами: перший  

стимулювання та підтримка, при необхідності, перепрофілювання 

виробництва, навчання та підвищення кваліфікації кадрів, створення 

консультаційних служб; другий  для випадків, коли держава, виходячи з 

аналізу конʼюнктури ринку, має стримувати розвиток окремих виробництв 

шляхом перепрофілювання неперспективних в конкурентному відношенні 

(збиткових) виробництв із застосуванням спеціальних одноразових премій за 

зниження обсягів виробництва 56]. 

У світі бюджетна підтримка аграрного сектору визначається як 

основний показник рівня підтримки галузі через оцінку підтримки  

виробників PSE (Producer Support Estimate). Ця методика застосовується 

членами Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) і 

останнім часом до деяких країн Центральної та Східної Європи і є сумою 

здійснюваних в результаті заходів урядової політики трансфертів від 

споживачів і платників податків до сільгоспвиробників. В результаті 

прийнятих заходів підтримки фермери в розвинених країнах отримують за 

свою продукцію приблизно в 1,5 рази більше, ніж вони отримували б при 

вільній конкуренції з світовим ринком. Пряма підтримка виробників 

становить приблизно 1/3 від одержуваних ними ефективних доходів, але із 

загального обсягу підтримки сільського господарства на частку бюджету 

припадає трохи більше 1/2, решта забезпечується заходами захисту ринку. 

Загальна підтримка сільського господарства в розвинених країнах в даний  
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час не перевищує 1,5 % від ВВП [12].  

Васільєва Л.М. та Бондарчук Н.В. зазначають, що поліпшення стану 

бюджетної підтримки аграрної галузі безпосередньо повʼязане з 

реалізацією заходів по вдосконаленню форм підтримки, механізмів 

розподілу та освоєння ресурсів бюджетного фінансування, продуманої 

стратегії розвитку аграрного сектору. Основними заходами у цьому напрямі 

є: посилення регулюючої функції держави та законодавче гарантування 

ряду принципів для бюджетної підтримки:    адресності;    гарантованості;    

рівнодоступності;  відповідності міжнародним зобовʼязанням, оскільки 

формування бюджету вітчизняної агарної галузі відбувається в руслі єдиної 

аграрної політики ЄС ].  

В сучасних умовах органи влади зосередили свою увагу на розробці 

комплексних програм розвитку як аграрного сектору країни в цілому, так і 

його окремих галузей і поширили цей досвід на регіони. При цьому не 

створено механізм розробки даних програм, що спирається на існуючу 

систему наукових і освітніх установ, на потреби безпосередньо 

сільгоспвиробників. Не була створено відкрита база даних про розвиток 

аграрного сектору, доступна для всіх зацікавлених осіб, що працюють в 

аграрній сфері. Тому до сьогодні відсутній єдиний інформаційний простір, 

який би обʼєднував державу, в особі міністерств і відомств, науково-

освітніх установ, сільгосптоваровиробників. Кожен в даній системі існує 

практично ізольовано і не бере безпосередньої участі в справах один 

одного. 

Звідси держава, виходячи з наявних ресурсів, розробляє програми 

підтримки, а не стратегічного розвитку аграрного сектору, частково 

компенсуючи витрати сільгоспвиробників, розпорошуючи субсидії за 

різними напрямами і створюючи бюджетні перепони і обмеження по їх 

отриманню, найчастіше корупційні. При цьому у держави в сфері 

управління аграрним сектором практично залишилися функції 

статистичного збору інформації зачасту у вигляді недостовірної інформації 
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через не ефективну систему контролю. До того ж суми виданих субсидій 

дещо перевершують суми сплачуваних аграрним сектором податків і 

зборів, і сільгоспвиробники, по суті, виконують роль посередника в 

бюджетних відносинах різних міністерств і відомств. 

Сільгосптоваровиробники, в більшості приватні підприємства, при 

виробництві продукції і її обсягів, часто виходять лише зі своїх 

комерційних інтересів, а не розвитку галузі або територій ]. 

При умові постійного обмеження розміру субсидій на одного 

господарюючого субʼєкта, практично стає неможливо створення середніх і 

великих виробництв і перспективних бізнес-проектів в аграрному секторі. 

При цьому держава недостатньо приділяє увагу інфраструктурним 

проектам До нині не створена законодавча база, що відповідає інтересам 

вітчизняного товаровиробника, що особливо стає актуальним в умовах 

СОТ. Нами пропонується в розвитку системи державної підтримки зробити 

акцент на побудові механізму взаємодії всіх зацікавлених учасників, 

спрямованого на комплексний розвиток аграрного сектору економіки на 

певній території, в рамках господарюючого субʼєкта, виходячи із загальної 

стратегії розвитку регіону, або країни в цілому, а не її окремих галузей або 

продукції, що можливо лише при зосередженні коштів на фінансування 

підприємств, а не окремих видів їх діяльності та продукції. Розроблений 

механізм передбачає узгодження проектів розвитку аграрного сектору при 

об’єднанні науково-освітніх, виробничих субʼєктів й держави як ядра 

даного обʼєднання. 

У функції держави повинна входити розробка та оголошення 

пріоритетних напрямів розвитку аграрного сектору регіону, в тому числі 

районів та окремих підприємств, а також відповідних технічних завдань і їх 

доведення до науково-освітніх установ і зацікавлених аграрних виробників 

для організації відповідного конкурсу на їх здійснення. У розробці 

проектів, головним чином повинні брати участь державні органи, фахівці 

провідних аграрних підприємств та науковці, які можуть обʼєднуватися у 
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творчі колективи або робочі групи. Ними повинні розроблятися всі 

законопроекти і програми розвитку аграрного сектору, в т.ч. за 

територіями, галузями, окремим аграрними виробниками. 

Таким чином, пропонується спрямувати бюджетні кошти на 

підтримку не окремих продукції або галузей, а на комплексну підтримку 

виробника, виходячи зі стратегії розвитку аграрного сектору в цілому, 

сільських територій та їх інфраструктури, при безпосередній участі в 

розробці даної стратегії науки, освіти і аграрних виробників. 

Сприяння розвитку ринкової інфраструктури, підтримка розвитку 

незалежних посередницьких структур, оптової торгівлі, сервісного 

обслуговування, інформаційної інфраструктури ринку. Необхідно 

розвивати державну економічну аналітичну службу, яка дозволила б 

субʼєктам агарного ринку орієнтуватися в ринковій конʼюнктурі ].  

Протекціоністська політика захисту сільгоспвиробників від нерівної 

конкуренції з іноземними товаровиробниками на вітчизняному ринку, 

використання механізму компенсаційних митних зборів, величина яких 

залежить від митної вартості товару та порогової ціни, за допомогою яких 

вирівнюються рівні цін всередині країни і за її межами. Також може бути 

використаний варіант квот на імпорт продовольства, що вільно 

реалізуються та переуступаються та інші регулюючі заходи захисту і 

стимулювання вітчизняного аграрного виробництва 56]. 

Потрібен новий підхід до політики імпортних мит на окремі види 

товарів, підтримки розвитку своїх аграрних ринків, визначення внутрішніх 

податків і акцизів, що компенсують різницю світових і внутрішніх цін. 

Одночасне використання цих заходів дозволить отримати більш значний 

ефект від державної підтримки, ніж від прямих субсидій та компенсаційних 

платежів. Необхідно встановити прямий канал перерозподілу коштів, що 

надходять від імпортних тарифів, для фінансування гарантованої закупівлі 

сільгосппродукції за мінімальними цінами у своїх товаровиробників 52]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 
2.1. Особливості реалізації механізмів державного регулювання 

аграрного сектору України 

 

Сучасний стан аграрного сектору економіки країни зумовлений 

великою кількістю факторів, ступінь впливу яких необхідно досліджувати, 

щоб обґрунтувати ефективні напрями і шляхи подолання  кризи.  Для 

успішної реалізації концепції сталого розвитку сільського господарства та 

сільських територій необхідно здійснити певні корективи щодо механізмів 

та способів підвищення ефективності використання матеріальних, трудових 

і природних ресурсів, створити ефективні організаційно-управлінські 

структури, які мають забезпечити відповідні умови господарювання. 

Аграрний сектор економіки України виступає системоувторюючою 

складовою національної економіки, формує основні засади збереження 

суверенності держави, соціально-економічної основи розвитку сільських 

територій та забезпечує розвиток технологічно-повʼязаних  галузей 

економіки. Це означає, що від рівня розвитку аграрного сектору залежить 

багато показників: якість життя і здоровʼя населення, функціонування 

таких галузей економіки, як торгівля, промисловість, громадське 

харчування тощо. 

Аграрний сектор України  один з фундаментальних імперативів її 

історичної субʼєктності, що забезпечує для цього необхідні соціально- 

економічні та матеріальні підстави існування населення та продовольчу 

незалежність країни. Значимість його тим більша, що він залишається 

основною виробничо-господарською та суспільно-організуючою базою 

життєдіяльності основної частини жителів села, що становить майже 

третину населення. 
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Особлива роль аграрного сектору в соціально-економічному житті країни 

обумовлюється унікальним поєднанням сприятливих природно-кліматичних 

умов та геостратегічним положенням, спроможністю України зайняти вагоме 

місце на міжнародному продовольчому ринку.  

Організаційно-правові форми сільськогосподарських ідприємств  

урегульовані Законами України «Про господарські товариства», «Про 

сільськогосподарську кооперацію» та іншими актами. У 2018 р. 

господарську діяльність вели 45379 сільськогосподарських підприємств 

різних організаційно-правових форм, з яких: господарських товариств – 

7721; приватних підприємств – 3627; кооперативів – 596; фермерських 

господарств – 32303; державних підприємств – 241; підприємств інших 

форм  –  891) ].   Чисельність аграрних підприємств зменшилася в 2018 р. 

по відношенню до 2014 р. на 1,78%, а от по  відношенню до 2011 р. – 16,16 

%. У загальній структурі максимальна питома вага припадає на фермерські 

господарства – 71,2%. Отже, сьогодні і надалі в аграрному секторі 

продовжується пошук найбільш оптимальних та ефективних форм 

господарювання. 

Загальна кількість малих та середніх сільськогосподарських 

виробників становить близько 37 тис., вони обробляють 10 млн. га 

земель, з них 52,6 % – малі підприємства з площами до 50 га. Найбільше 

їх знаходиться в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, 

Кіровоградській,  Запорізькій, Херсонській областях. Основний вид 

діяльності – рослинництво (78% від загального обсягу виробленої 

продукції), овочівництво (19%), тваринництво (менш ніж 3%) [82]. 

Земля в аграрному секторі є одним із основних факторів його 

розвитку. За даними земельного обліку загальна площа 

сільськогосподарських угідь на початок 2018 р. становила 41,5 млн. га (69% 

території України, з  урахуванням території Автономної Республіки Крим 

та м. Севастополя), з яких 32,5 млн. га – площа ріллі. Орендовані землі 

фермерських господарств складали 78,4% загальної площі землі в їх 



43 
 

користуванні У володінні та користуванні сільськогосподарських 

підприємств знаходилось 49,2% загальної площі сільськогосподарських 

угідь, громадян – 38,4%, інших користувачів – 1,5%, 10,9% складали землі 

запасу та землі, не надані у власність і постійне користування [82].  

У 2018 р. виробництвом сільськогосподарської продукції займалося 

майже 45379 підприємств, якими використовувалося близько 19922,7 тис. 

га сільськогосподарських угідь. Більше половини цих угідь (11,9 млн. га), 

зосереджено в господарських товариствах, 15,5% – у приватних 

підприємствах, 2,6% – у кооперативах, 21,5% – у фермерських  

господарствах, 2,6% – у державних підприємствах, 2,6% – у підприємствах 

інших організаційних форм. Із загальної кількості підприємств 67,3% 

підприємств мають площу до 100 га, 15,8% – від 100 до 500 га, 5,6% – від 

500 до 1000 га, 5,4% – від 1000 до 2000 га, 5,9% – понад 2000 га. Порівняно 

з  2014 р. середній розмір підприємства з урахуванням фермерських 

господарств та середній розмір підприємства без урахування фермерських 

господарств збільшилися на 19 га та на 126 га і становили 410 га та 1289 га 

відповідно. 

В Україні до тепер діє мораторій на купівлю-продаж земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення.  Виробники  сільськогосподарської 

продукції здійснюють свою діяльність переважно на орендованих землях, 

зокрема на 84,5 відсотка (17,4 млн га) земель сільськогосподарського 

призначення. Власниками земельних паїв є переважно пенсіонери, а їх діти, як 

правило, переїхали до міст. Зараз земля, як правило, орендується на 4-10 років, 

при цьому максимальні терміни оренди досягають 49 років. Більшість ставок 

орендної плати за землю коливалася в діапазоні від 25 дол. США за гектар до 

75 дол. США за гектар, але велика частка орендних платежів здійснюється в 

натуральній формі. Мінімальна вартість оренди встановлена на рівні 3 відсотків 

від нормативної вартості землі, яка зараз у середньому складає приблизно 

26000 грн. за гектар. 

Гавриленко О.П. відмічає, що «на сьогодні використання земельного  
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фонду в Україні не відповідає раціональному природокористуванню, тобто 

порушено екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, природних 

кормових угідь, лісових насаджень, що негативно впливає на стійкість 

агроландшафтів, також в Україні розораність земель є найвищою в світі й 

досягає 57 % території країни та майже 80 % сільськогосподарських угідь 

82 % земельного фонду країни використовуються як основний засіб 

виробництва в аграрному секторі» [19]. 

Відмітимо, що саме 2000 рік дав початок пореформеного розвитку 

аграрного сектору економіки. На цьому етапі аграрних перетворень 

основне завдання було перехід до ринку, з метою підвищення ефективності 

виробництва сільськогосподарської продукції. Проте, в аграрному секторі 

економіки за роки становлення ринкових відносин соціально-економічний 

ефект виявився негативним порівняно з іншими секторуми [85].   

Ресурсний потенціал істотно зруйнований. Протягом 90-х років 

валова продукція сільського господарства в Україні зменшилась майже на 

50% (табл. 2.1). 

Порівняно з 2014 р. в 2018 р. у сільському господарстві отримано на 

4,8% більше загального обсягу продукції сільського господарства, у т.ч. в 

аграрних підприємствах – 5,1%, у господарствах населення – 4,3%.  

Зменшення обсягів сільськогосподарського виробництва відзначалось у 

15 регіонах країни: від 1,6% у Закарпатській області до 16,0% у 

Хмельницькій. Найсуттєвіший внесок у загальний обсяг валової продукції 

зробили господарства Вінницької (7,9%), Київської (6,3%), Полтавської 

(6,1%), Харківської (6,0%), Черкаської (5,8%), Дніпропетровської (5,6%) та 

Хмельницької (5,3%) областей. 

У галузевій структурі валової продукції сільського господарства 

провідне місце (70,3% від загального обсягу виробництва) традиційно 

належить продукції рослинництва. У сільськогосподарських підприємствах її 

частка становить 75,5%, у господарствах населення – 64,0%. 
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Таблиця 2.1 

Валова продукції сільського господарства України 
(у постійних цінах 2010р.), млн.грн [82] 

 
 
 

Роки 

 
Усі категорії господарств 

У тому числі 
сільськогосподарські 

підприємства господарства населення 

валова 

продук- 
ція 

з неї валова 

продук- 
ція 

з неї валова 

продук- 
ція 

з неї 
рослин- 
ництва 

тварин- 
ництва 

рослин- 
ництва 

тварин- 
ництва 

рослин- 
ництва 

тварин- 
ництва 

1990 
 
282774,2 

 
145502,0 

 
137272,2 

 
199161,3 

 
117938,0 

 
81223,3 

 
83612,9 

 
27564,0 

 
56048,9 

 
1995 

 
183890,3 

 
106329,6 

 
77560,7 

 
99448,6 

 
67549,1 

 
31899,5 

 
84441,7 

 
38780,5 

 
45661,2 

 
2000 

 
151022,2 

 
92838,9 

 
58183,3 

 
57997,7 

 
45791,0 

 
12206,7 

 
93024,5 

 
47047,9 

 
45976,6 

 
2005 

 
179605,8 

 
114479,9 

 
65125,9 

 
72764,7 

 
55677,0 

 
17087,7 

 
106841,1 

 
58802,9 

 
48038,2 

 
2010 187526,1 120591,4 66934,7 90792,0 64860,6 25931,4 96734,1 55730,8 41003,3 

 
2013 246109,4 172131,2 73978,2 133683,1 101297,0 32386,1 112426,3 70834,2 41592,1 

 
2014 251427,2 177707,9 73719,3 139058,4 105529,5 33528,9 112368,8 72178,4 40190,4 

 
2015 239467,3 168439,0 71028,3 131918,6 99584,7 32333,9 107548,7 68854,3 38694,4 

2018 269408,1 198658,1 70750,0 158306,5 124719,0 33587,5 111101,6 73939,1 37162,5 

 
 

У галузі тваринництва обсяг виробництва за 2018 р. становив 70,7 

млрд. грн., що на 3,7% менше порівняно з 2014 р. Зниження відбулося за 

рахунок зменшення виробництва на 3,6% в аграрних підприємствах, частка 

яких у загальному обсязі тваринницької продукції склала 45,5%. 

Господарства населення, які є основними виробниками продукції в цій 

галузі (54,5 %), теж знизили її виробництво на 3,7 %. 

Аграрна продукція також відіграє все більшу роль в торговельному 

балансі держави. За 2018р. експортовано продукції сільського господарства 

і харчової промисловості на 16,7 млрд. дол. США (на 0,3 млрд. дол. США 

менше, ніж за 2013р.), що становить 30,9% вартості експорту України 

(проти 27,1% у 2013р.). 

Частка країн ЄС складала 26,8% вартості експорту продукції 
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сільського господарства і харчової промисловості України, або 4,8 млрд. 

дол. США (відповідно 26,4% та 4,5 млрд. дол. США у 2013р.). У 2018 р. 

було імпортовано сільськогосподарської продукції і продовольства на 6,1 

млрд. дол. США (на 2 млрд. дол. США менше, ніж у попередньому році). У 

вартісній структурі імпорту країни частка даної продукції склала 11,2% (у 

2014 р. – 10,5%). Частка країн ЄС у вартості імпорту продукції сільського 

господарства і харчової промисловості України становила 40,9%, або 2,5 

млрд. дол. США (відповідно 38,2% та 3,1 млрд. дол. США у 2014 р.). 

Баланс торгівлі сільськогосподарською продукцією завжди був 

позитивним в Україні і в 2018 році становив 10,6 млрд доларів США. Втім, 

в експорті української агропродовольчої продукції домінували 

неперероблені продукти і їхня частка постійно зростає. Український імпорт 

сільськогосподарської продукції набагато більш диверсифікований, ніж 

експорт. 

На сьогодні ЄС є головним торговим партнером України, експорт 

української сільськогосподарської продукції до ЄС складає 30,9 відсотка  

всього експорту від загального обсягу, а імпорт сільськогосподарської 

продукції з ЄС - відповідно 39 відсотків всього імпорту. Серед товарів, які 

Україна  експортує  до  ЄС,  переважають  зернові  культури,  насіння   

олійних культур, рослинна олія, відходи харчової промисловості.  

За попередніми підсумками, у 2018 р. фінансовий результат до 

оподаткування підприємств від реалізації продукції сільського 

господарства та надання послуг у рослинництві і тваринництві становив 

89,5 млрд.грн прибутку (у 2015 р. – 35,3 млрд.грн), рівень рентабельності 

сільськогосподарського виробництва у цілому склав 30,5% (у 2015 р. – 

25,8%). 

Незважаючи на вищезазначене, рівні припливу прямих іноземних 

інвестицій та капітальних інвестицій у сільське господарство та загалом в 

економіку були доволі помірними.  

В таблиці 2.2 показано, що частка сільського господарства в 
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загальному обсязі прямих іноземних інвестицій зменшилася приблизно 

до 1,2 відсотка в 2018 році порівняно з 1,6 відсотками в 2011 р. 

Таблиця 2.2  

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в Україні 

за видами економічної діяльності, млн.дол [82] 
 

Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2015 р. 2018 р. 
м

л
н

.д
о
л
. 

С
Ш

А
  

 
% м

л
н

.д
о
л
. 

С
Ш

А
  

 
% м

л
н

.д
о
л
. 

С
Ш

А
  

 
% м

л
н

.д
о
л
. 

С
Ш

А
  

 
% м

л
н

.д
о
л
. 

С
Ш

А
  

 
% 

Усього 44806,0 100 50333,9 100 55296,8 100 45744,8 100 43371,4 100 
Аграрний 
сектор 

 
730,7 

 
1,6 

 
736,3 

 
1,5 

 
728,8 

 
1,3 

 
617,0 

 
1,3 

 
500,6 

 
1,2 

Промисло- 
вість 

 
13747,7 

 
30,7 

 
15019,1 

 
29,8 

 
17174,8 

 
31,1 

 
14472,5 

 
31,6 

 
13280,1 

 
30,6 

Будівництво 1332,9 3,0 1231,0 2,4 1459,2 2,6 1301,9 2,8 1158,3 2,7 
Торгівля 4723,5 10,5 5401,3 10,7 6140,0 11,1 6059,1 13,2 5659,5 13,0 
Транспорт, 

складське 

господарств- 
во, поштова 

та 

курʼєрська 
діяльність 

 
 
 
 
 

1145,4 

 
 
 
 
 

2,3 

 
 
 
 
 

1506,3 

 
 
 
 
 

2,7 

 
 
 
 
 

1610,6 

 
 
 
 
 

2,8 

 
 
 
 
 

1355,5 

 
 
 
 
 

2,8 

 
 
 
 
 

1197,2 

 
 
 
 
 

2,7 
Інші види 

економічної 

діяльності 

 
 

27946,2 

 
 
51,2 

 
 

28287,7 

 
 
51,2 

 
 

28485,3 

 
 
49,0 

 
 

21938,4 

 
 

47,9 

 
 

21574,6 

 
 
49,7 

 
Головна причина помірних інвестицій полягає у несприятливому 

діловому середовищі в Україні, що супроводжується обтяжливими 

регуляторними та бюрократичними перепонами. Це стосується не лише 

сільського господарства, а й всієї економіки України. Країна займає 96 

місце  з 189 країн в рейтингу «Ведення бізнесу» Світового банку за 2015 

рік. Незважаючи на незначне підвищення в рейтингу завдяки реформам, що 

були зареєстровані у 8 сферах, Україна, як і раніше, відстає від усіх країн 

регіону. У світовому масштабі ділове середовище в Україні можна 

порівняти з Філіппінами, Домініканською республікою, Шрі-Ланкою. 

Україна також посідає доволі низькі місця в інших рейтингах ділового 
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середовища, деякі з яких навіть показують наявність ознак спаду. Україна 

посідає 76 місце за Глобальним індексом конкурентоспроможності (Global 

Competitiveness Index – GCI) за результатами 2014-2018 рр., порівняно з 73 

місцем, яке вона  займала двома роками раніше. GCI складається з багатьох 

різних компонентів, що розподіляються на дванадцять груп. Найбільш 

проблематичним питанням країни є слабка інституціональна база (130 

місце). Як і раніше, згідно з Індексом економічної свободи (Economic 

freedom index - EFI),  в  2014  році  економічна  свобода  в  Україні  

залишилась  з  оцінкою «пригнічена» [62]. 

Сучасні темпи розвитку сільськогосподарського виробництва 

потребують якісно нових технічних засобів. Основними якісними 

вимогами, які висувають керівники господарств до технічних засобів, є 

продуктивність,надійність, довговічність, ремонтопридатність, мобільність, 

а також можливість виконання технологічних операцій згідно вимогами 

технологій. Ефективне ведення сільськогосподарського  виробництва 

можливе лише за умови достатнього рівня забезпеченості основними 

засобами, їх якісного стану, а також здійснення постійної модернізації та 

оновлення, що передбачає їх постійний рух на підприємстві. Виникає 

необхідність оновлення активної частини основних засобів та будівництво 

нових обʼєктів, які дозволять створити умови для застосування більш 

ефективних технологій [5].  

Структурно державна підтримка аграрного сектору характеризується 

невеликими обсягами прямої державної підтримки та значними 

податковими пільгами. На податкові  пільги припадає близько 90 % від 

загального обсягу бюджетних трансферів сільськогосподарським 

виробникам протягом 2014-2018 рр., головним чином за рахунок 

спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість (ПДВ) у 

сільському господарстві. Несистематичне бюджетування видатків та часові 

розриви у бюджетних виплатах, поширена корупція і непрозорість 

розподілу бюджетних асигнувань істотно підірвали довіру виробників до 
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програм прямої бюджетної підтримки і в цілому унеможливили їх 

позитивний вплив на розвиток сільського господарства. Лише окремі 

сільськогосподарські підприємства, з налагодженими контактами, могли 

скористатись бюджетними субсидіями. Спеціальний режим ПДВ надає 

сільськогосподарським виробникам право залишати в себе ПДВ, отриманий 

від продажу їхньої продукції, для компенсації сум ПДВ сплаченого при 

закупівлі засобів виробництва та для інших виробничих цілей. З одного 

боку, це надає виробникам додатковий оборотний капітал. З іншого боку, 

ця підтримка сприяє великим та ефективним підприємствам, що не зовсім 

раціонально з точки зору державної політики. Іншим податком, який 

стягується з сільськогосподарських виробників, є єдиний податок четвертої 

групи спрощеної системи оподаткування. Єдиний податок включає податок 

на прибуток і податок на землю та сплачується у вигляді відсотку від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення. Цей податок є зручним для сільськогосподарських 

виробників, оскільки не вимагає ретельного ведення бухгалтерського 

обліку та створює зовсім незначне податкове навантаження на них. Втім, 

цей податок вигідний особливо для високорентабельних підприємств з 

інтенсивним виробництвом, що не потребує значних земельних ресурсів. 

Порівнюючи обсяг державної підтримки в Україні з іншими 

країнами, можна стверджувати про високий показник надання державної 

підтримки (субсидій) сільському господарству у європейських  країнах, що  

відповідно і формує вищий рівень конкурентоспроможності європейської 

агарної продукції, порівняно з вітчизняною. В країнах ЄС діє єдина 

сільськогосподарська політика, загальний обсяг підтримки аграрного 

сектору в країнах Європейського союзу в 2013-2014 роках склав майже 60 

мільярдів євро щорічно, а це близько 525 євро/га або 20% від валової 

продукції сільського господарства. Залежно від країни державна підтримка 

галузі коливається, зокрема, у Нідерландах та Бельгії – близько 500 євро/га, 

Польщі 
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– 345 євро/га, в той час як в Україні цей показник балансує в межах 10-20 

євро/га (з урахуванням коштів, що залишались в рамках дії спеціального 

режиму з ПДВ) 63].  

Так, в ЄС 21% валової сільськогосподарської продукції 

компенсується державою за рахунок різних програм державної підтримки, 

в Туреччині – 23%, Росії – 12%, Канаді – 11%, США – 7%, в той час як в 

Україні – 1-1,5%. 

Результати вивчення досвіду регулювання та державної підтримки 

сільського господарства в розвинених країнах дають підстави для певних 

висновків: більшість країн здійснюють політику державного впливу на 

розвиток сільського господарства переважно економічними методами; 

державна підтримка передбачає здійснення цільових фінансових програм 

через фінансування окремих видів діяльності, пільгового кредитування; 

пільговий вплив оподаткування існує практично в усіх країнах і 

реалізується в основному через встановлення понижених ставок 

оподаткування та забезпечення гарантованого неоподатковуваного 

мінімуму [67].  

Отже, щоб повною мірою використати сприятливі можливості, які 

випливають з подій на світовому сільськогосподарському ринку, необхідно 

розкрити потенціал сільського господарства і агробізнесу України за 

рахунок проведення глибокої, довгострокової і збалансованої реформи, 

спрямованої на збільшення сільськогосподарської конкурентоспроможності 

і розвиток сільських територій. Реформа забезпечить необхідні умови для  

модернізації та впровадження інновацій у секторі, що призведе до 

підвищення ефективності і диверсифікації та, як наслідок, зростання 

експорту.Такі зміни будуть забезпечуватися сучасною аграрною політикою, 

яка має бути простою, спрямованою на ті напрямки, які можуть принеси 

найбільшу користь і  дозволяють фермерам орієнтуватися на ринок під час 

прийняття ними виробничих рішень. 
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2.2. Функціонування системи державного регулювання 

аграрного сектору економіки 

 
Формування раціональної системи державного регулювання 

аграрного сектору економіки передбачає кілька етапів. Першим кроком на 

цьому шляху має стати зʼясування того, що повинно і що може робити 

держава по відношенню до ринкової економіки як складної системи, що 

розвивається за законами самоорганізації в їхньому специфічному прояві, 

властивому соціальним системам. Необхідно враховувати виборчу 

сприйнятливість економічних агентів до різних заходів державного впливу 

з урахуванням оцінки ситуації, що склалася. З точки зору досягнення цілей 

розвитку визначається необхідний, а виходячи з бюджетних можливостей - 

можливий рівень державного регулювання з вибором пріоритетних заходів 

впливу. Нарешті, з урахуванням характеру існуючих в ринковій системі 

стійких функціональних звʼязків доцільно знаходження певних зон, що 

дозволяють «запускати» механізми самоорганізації, отримуючи значний 

ефект від колективної дії незалежних елементів системи. 

Державне регулювання в даному випадку виступає в ролі 

організуючого   початку,   своєрідного   регулює   параметра,   що впливає  

на «точки зростання» за принципом мультиплікації, тим самим створюючи 

імпульси розвитку не тільки стимульованих, а й повʼязаних галузей, 

розширюючи сукупний попит і господарську активність в цілому. 

Державне регулювання аграрного сектору економіки  це система важелів, 

економічних інструментів і стимулів, за допомогою яких держава впливає 

на розвиток аграрного сектору економіки та ефективність діяльності його 

інституційних одиниць з метою забезпечення продовольчої безпеки країни 

35]. 

Підвищення ролі держави в розвитку економіки може бути 

ефективним тільки за умови вдосконалення системи державного 

регулювання, що дозволить у рамках створюваного аграрного ринку 
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успішно вирішити проблему динаміки сільського господарства. 

Запропонована модель формування раціональної системи державного 

регулювання аграрного сектору економіки дозволяє повʼязати між собою 

всі стадії і етапи аналізу, вибору заходів регулювання, фінансове 

забезпечення розвитку аграрного сектору в єдину систему для визначення 

напрямків, форм і методів державного регулювання, проведення оцінки 

ефективності державного регулювання аграрного сектору, обґрунтування 

пріоритетних галузей, масштабів і заходів державної підтримки. Основні 

аспекти системи пропонованих наукових обґрунтувань представлені у 

вигляді моделі. 

Мета першої стадії обґрунтування раціональної системи державного 

регулювання аграрного сектору економіки полягає у визначенні реального 

стану в аграрному секторі економіки країни (регіону), рівня розвитку 

сільської місцевості, в проведенні комплексної оцінки ефективності заходів 

регулюючого характеру, у встановленні тісноти звʼязку між виробництвом і 

у різний  спосіб  регулювання,  у  виявленні  споживчих  переваг,  що  

виступає «відправною точкою», вихідною інформацією для другої стадії 

роботи. 

Мета другої стадії  обґрунтувати концепцію державного 

регулювання, реалізацію обраної концепції на перспективу, створити умови 

для ефективного функціонування і розвитку аграрного сектору. 

Мета третьої стадії  виявити джерела фінансування, 

використовуючи можливість  залучення  додаткових  коштів,  обґрунтувати  

параметри витрат бюджетів на розвиток аграрного сектору. 

З наведеної моделі видно, що послідовність аналізу, вибору заходів 

державного регулювання аграрного сектору економіки, фінансового 

забезпечення відповідає пʼяти блокам. 

В процесі проведення аналізу повинні бути осмислені основні 

тенденції та проблеми розвитку галузі. Аналіз повинен бути комплексним, 
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що передбачає охоплення всіх ланок розвитку і всебічне дослідження 

причинних залежностей. Оцінюючи причини такого становища в аграрному 

секторі доцільно співвіднести їх зі ступенем державного впливу. 

Рекомендується оцінити досягнутий рівень сільського розвитку та 

споживання продуктів харчування з позиції прийнятих критеріїв і 

стандартів, переосмислити шляхи розвитку сформованих галузей 

спеціалізації, визначити раціональні співвідношення між ними, оцінити 

рівень технічного, технологічного, фінансового, кадрового потенціалу 

сільського господарства, а також порівняти їх з потребами перспективного 

розвитку [17].  

Аналіз складається з наступних робіт: 

1. Оцінка попиту  на основі визначення потреби населення в 

життєво важливих продуктах харчування. Тут необхідно розрахувати обсяг 

продовольства, необхідний для забезпечення продовольчої безпеки  

населення країни в фізичному аспекті. Розрахунки бажано проводити за 

кількома варіантами: по-перше, в залежності від варіантів асортименту, 

запропонованого державними органами, по-друге, в залежності  від 

прийнятих норм споживання продовольства. Норми можуть бути 

орієнтовані або на реальну купівельну спроможність населення  

визначаємо попит економічно обумовлений, або за прийнятими нормами 

споживання продовольства  потенційний попит на продовольство. У будь-

якому випадку, в мінімальний (базовий) варіант повинен входити перелік 

життєво- важливих продуктів харчування в обсязі, що передбачає 

мінімальні фізіологічні потреби людини. 

2. Оцінка пропозиції продовольства на основі визначення можливості 

виробництва необхідних продуктів харчування за рахунок власних ресурсів 

(виробничих і природно-кліматичних). Пропозицію продовольства також 

бажано розглянути в кількох варіантах. На даному етапі необхідно провести 

оцінку оптимальної структури сільськогосподарського виробництва з 



54 
 

урахуванням природно-кліматичних факторів, характерних для країни. 

Оцінка рівня самозабезпеченості країни продовольством на основі 

розрахунку балансу виробництва та споживання, а також обʼєктивно 

обумовленого обсягу дефіциту продовольства 107]. Суть роботи на даному 

етапі полягає в порівнянні отриманих результатів з оцінками попиту і 

пропозиції продовольства, тому зіставлення матимуть кілька варіантів. На 

даному етапі слід провести оцінку можливості оплачувати імпорт 

необхідних продуктів при недостатньому рівні самозабезпечення ними, 

оскільки основним джерелом для оплати агропродовольчого імпорту 

повинні бути кошти, отримані від експорту цієї продукції. Для цього 

необхідно розглянути динаміку і структуру імпорту і експорту 

продовольства по країні і оцінити ситуацію, зокрема, з позиції 

продовольчої безпеки. 

4. Ідентифікація проблем, що перешкоджають повній реалізації 

можливостей аграрного сектору і їх класифікація для виявлення найбільш 

значущих на даному етапі. Крім аналізу документів, доцільно залучати до 

цього процесу експертів і враховувати їх думку, узагальнюючи і 

обробляючи результати за допомогою спеціальних процедур. 

5. Інтегральна (комплексна) оцінка рівня продовольчої 

забезпеченості країни і виявлення чинників, що визначають його величину і 

динаміку, зокрема, вплив заходів державного регулювання, що проводяться 

урядом, на аграрний сектор. Оцінку рівня продовольчої безпеки країни 

можна здійснити за методом інтегральної оцінки, де узагальнена формула 

визначення рівня продовольчої безпеки несе в собі комплексну інформацію 

про стан кожного її аспекту, свідчить про стан аграрного сектору і 

ефективність механізмів його регулювання. Подібна оцінка є надзвичайно 

важливою і з точки зору формування переліку та  структури  майбутніх  

заходів державної  підтримки аграрного сектору з боку державних органів 

влади. 
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Після того, як попередня робота проведена, починається основна 

робота, власне, по формуванню пакету заходів державного регулювання. 

Загальна структура цих заходів може виглядати наступним чином 69]: 

- заходи підтримки аграрного виробництва (цін і доходу виробників); 

- заходи підтримки попиту на продовольчому ринку; 

- заходи з підтримки та розвитку інфраструктури продовольчого 
ринку. 

Склад конкретних заходів (програм), що здійснюються державними 

органами влади залежить від ряду факторів, у тому числі: структури  

поточних і перспективних програм уряду; галузевої структури аграрного 

сектору; розміру виділених на фінансування заходів регулювання аграрного 

сектору коштів державного бюджету. Тому розробка конкретних програм 

повинна проводитися виключно з огляду на такий стан на продовольчому 

ринку і рівня продовольчої безпеки ].  

У найближчій перспективі державне регулювання має бути 

направлено в основному на стабілізацію цінової ситуації та формування 

механізмів ціноутворення на основі індикативних цін на основні види 

сільськогосподарської продукції; оптимізацію міжгалузевих цінових 

відносин, що сприяють підвищенню темпів розширеного відтворення, 

залученню інвестицій та впровадженню інновацій в аграрній сфері; 

розвиток системи  підтримки   кредитування   з   метою забезпечення  

доступності  для більшості сільгосптоваровиробників короткострокових та 

інвестиційних кредитів; формування спеціалізованих зон виробництва 

деяких (основних) видів сільгосппродукції; розвиток інфраструктури 

аграрного ринку; вдосконалення системи закупівель продукції для 

державних потреб, що забезпечує розширення попиту на продукцію 

вітчизняного виробництва; раціоналізацію співвідношення експорту та 

імпорту сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, 

забезпечення позитивного сальдо у зовнішній торгівлі; підвищення 

ефективності регулюючих впливів держави; відновлення продовольчої 
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безпеки країни 56].  

Отже, при виборі конкретних методів і форм регулюючого впливу 

держави на розвиток аграрного сектору пропонуємо дотримуватися 

наступних вимог: будь-які дії з регулювання повинні здійснюватися лише 

тоді, коли потенційні вигоди перевищують потенційні витрати. Серед 

альтернативних методів повинні вибиратися ті, які здатні максимізувати 

чисту вигоду і для аграріїв, і для всього суспільства. Особливу увагу слід 

приділяти відродженню сільських традицій, створення адекватних сучасній 

аграрній ситуації мотиваційних механізмів розвитку і перш за все 

створення мотиваційного середовища для сталого сільського розвитку. 

У свою чергу, державне регулювання аграрного сектору економіки 

вимагає оцінки, при цьому не тільки з точки зору його здійснення, а й 

ефективності. Це важливо для підведення підсумків діяльності держави і 

субʼєктів господарювання, виявлення недоліків, невирішених питань і 

нових проблем, які необхідно вирішувати в майбутньому, удосконалюючи 

механізм державного регулювання. 

Аграрний сектор економіки є складною соціально-економічною, 

ієрархічно побудованою і територіально розосередженою системою, тому 

результативність його функціонування і регулювання має безліч проявів. 

Всі види ефективності можуть і повинні бути виражені обширною 

системою узагальнюючих і часткових показників. В першу чергу необхідна 

оцінка  основної  мети  аграрного  сектору    забезпечення  населення 

країни продовольством в достатній кількості, необхідної якості і за 

доступними цінами. Для цього проводиться оцінка кількості виробленої 

продукції в порівнянні з потребою і досягнутими рівнями. 

Заходи державного регулювання аграрного сектору спрямовані на 

подолання недоліків механізмів ринкової економіки. Загальна мета  

поліпшення економічних і соціальних параметрів аграрного сектору, умов і 

результатів його діяльності, деталізується і конкретизується в цілях за 

напрямами діяльності та рівнями управління ]. Відповідно до 
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різноманіттям видів ефективності державного регулювання аграрного  

сектору економіки можуть бути отримані численні його оцінки  

економічна, соціальна, національна, корпоративна та ін. (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 
 

Види ефективності державного регулювання 
аграрного сектору економіки 

За змістом: За рівнем ієрархії: 
політична, яка полягає в підтримці 

існуючого суспільного ладу; 
економічна, повʼязана з 

раціоналізацією   виробництва, 
поліпшенням використання ресурсів, 
забезпеченням  рентабельності 
виробництва; 

соціальна, спрямована на поліпшення 
умов, підвищення рівня життя 
населення та розвиток сільських 
територій; 

екологічна, що відображає зусилля по 
збереженню навколишнього 
середовища та зменшення негативного 
його впливу на всі сторони життя 
суспільства; 

технологічна,       забезпечує     якість 
праці,  конкурентоспроможність 
продукції в  результаті досягнення 

національна, що виражається в 
ефекті аграрної політики та 
державного регулювання для всього 
суспільства і аграрного сектору в 
цілому; 
регіональна, що показує 
ефективність державної політики 
для окремих регіонів, економічних 
районів, агропромислових  зон 
тощо; 
галузева, повʼязана з поліпшенням 
соціально-економічного становища 
галузей аграрного сектору тощо; 
корпоративна, що відображає 
результативність політики для 
окремих виробників, їх обʼєднань, 
груп і населення з різними 
інтересами. 

 

Оцінюється також ефективність окремих заходів з диференціацією за 

часом і території. Критерій оцінки завжди постійний  ступінь досягнення 

поставлених цілей. Проте, із вищезазначених основних видів ефективності, 

визначальне місце все ж таки належить економічній, оскільки від її рівня 

залежать власне обсяги фінансових ресурсів для сільськогосподарського 

виробництва, соціальної сфери й збереження довкілля 6].  

Нерідко виникає питання: як бути, якщо оцінки виходять 

суперечливими, наприклад політична ефективність досягнута, а соціальна і 

екологічна ні. По-перше, необхідно розглядати всі види ефективності, 

отримувати систему часткових і загальних оцінок. По-друге, перевагу слід 

віддавати оцінками державного регулювання аграрного сектору в цілому, 

виходячи з основної мети. По-третє, якщо оцінка за окремими видами 
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ефективності свідчить про погіршення становища, наприклад екологічної 

або соціальної обстановки, а по іншим (політична, економічна 

ефективність) результат позитивний, в цілому таке регулювання визнається 

неефективним. 

При оцінці ефективності державного регулювання аграрного сектору 

в першу чергу необхідно отримати систему показників фактичних 

результатів. Ця система складна і може бути підрозділена за різними 

ознаками: кількісні та якісні показники; правові норми; суми виділяються 

щодо прийнятих рішень і фактично виділених коштів; показники змін в 

аграрному секторі під впливом заходів регулювання тощо. 

При розрахунку показників, їх рівня та комплексності треба 

враховувати загальні підходи держави до перспектив розвитку і 

регулювання аграрного сектору, суспільні настрої тощо. 

Показники ефективності характеризують ступінь досягнення цілей, 

яка визначається шляхом зіставлення фактичних результатів державного 

регулювання аграрного сектору з наміченими ].  

Теорією і практикою державного регулювання вироблені критичні  

рівні ряду показників (економічні та соціальні індикатори), досягнення або 

перевищення яких загрожує безпеці держави або може викликати кризу: 

частка власного та імпортного продовольства, кількість безробітних, 

мінімальний   обсяг  споживання   продуктів  харчування  на   людину  в 

добу тощо. Їх використовують для порівняння з фактично досягнутими 

рівнями. 

Як критерій ефективності державного регулювання 

використовуються узагальнюючі показники, що характеризують кінцеві 

результати (обсяг виробництва, прибуток, рентабельність, час тощо) та 

часткові показники використання окремих видів ресурсів - праці, основних 

фондів, інвестицій. Показники прибутку і рентабельності найбільш повно  

характеризують кінцеві результати діяльності, відповідно і ефективність 

регулювання. 
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Розвиваються й інші підходи до оцінки ефективності державного 

регулювання аграрного сектору економіки, зокрема, ресурсно-потенційний 

підхід. У ньому абсолютна ефективність регулювання представляється 

співвідношенням потенційних можливостей виробництва з фактичним 

значенням його використання. Відносна ефективність визначається як 

відношення повного ефекту до витрат (рентабельність). Критерієм 

ефективності державного регулювання аграрного сектору економіки всієї 

країни можна вважати рентабельність функціонування аграрного сектору. 

Як зазначалося раніше, аграрний сектор - це складна 

багатофункціональна система, де конкурентоспроможність проявляється у 

взаємозвʼязку складових її обʼєктів (товар, галузь, виробництво, 

підприємство), тому оцінюється з позиції відтворювального процесу, 

підпорядковуючи функції управління і організації підприємства основній 

меті  забезпечення економічних умов розширеного відтворення і 

раціонального природокористування. 

Конкурентоспроможність аграрного виробництва можна визначити 

як стратегічний напрям функціонування сільськогосподарських 

підприємств, націлений на ефективність виробництва, використання і 

зміцнення конкурентних позицій на аграрному ринку. У звʼязку з цим, 

досягнення переваги на аграрному ринку (локальному, регіональному) 

відображає лише ринкову складову конкурентоспроможності з 

притаманними для неї індикаторами (собівартість, ціна, прибуток, 

рентабельність) 65].  

Критерій конкурентоспроможності є синтетичним показником, який 

характеризує стан країни на світовому ринку. Основними показниками при 

визначенні конкуренції на світових ринках є обсяг ВВП в розрахунку на  

душу населення, рівень продовольчої безпеки. 

Найважливішими факторами підвищення конкурентоспроможності 
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аграрного сектору економіки будь-якої країни є: 

- проведення цілеспрямованої політики державою; 

- посилення ролі держави у розвитку та підтримці цієї важливої сфери; 

- підвищення якості продукції; 

- зниження витрат виробництва; 

- застосування держзамовлення на вироблену сільськогосподарську 

продукцію; 

- поліпшення наукового забезпечення. 

Однак реалізація стратегічних завдань державного регулювання 

аграрного сектору економіки, перш за все, підвищення рівня життя  

сільського населення та конкурентоспроможності на внутрішньому і 

світовому ринках можлива тільки на основі модернізації всіх ланок 

аграрного сектору економіки. 

 
2.3. Досвід державного регулювання аграрного сектору в країнах 

з розвиненою економікою 

 
В основі успішного розвитку аграрного сектору економіки країн з 

розвиненою ринковою економікою лежить вертикально інтегрована 

струнка система державного регулювання аграрного сектору країни. Але 

можна виділити основні принципи механізму державного регулювання 

аграрного сектору цих країн: комплексний характер аграрної політики; 

централізація державного управління аграрним сектором; провідна роль 

міністерства сільського господарства; систематизована нормативно-правова 

база і регулярне прийняття законів з урахуванням змін на внутрішньому і  

зовнішніх аграрних ринках тощо. 

Врахування зарубіжного досвіду при реформуванні аграрного сектору 

України  не  означає  його  сліпого  копіювання.  Необхідно  синтезувати  

все краще і ефективне в світовому аграрному виробництві з уже наявними 

досягненнями вітчизняного агропромислового комплексу 10].  
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Державна підтримка аграрного сектору  це один із пріоритетних 

напрямків економічної політики в багатьох країнах світу, яке розглядається, 

як необхідний інструмент аграрної політики в умовах ринку. Світовий 

досвід свідчить, що державна підтримка сільського господарства існує в 

багатьох промислово розвинених країнах, які витрачають на її проведення 

значні кошти. При цьому слід зазначити, що в кожній країні є свої 

особливості в реалізації аграрної політики, в формах і методах взаємодії 

держави з сільгоспвиробниками. Навіть в країнах Європейського Союзу 

(ЄС), які ще в 60-і роки домовилися про проведення єдиної аграрної 

політики, є відмінності. 

Спільна аграрна політика ЄС була започаткована в 1957 р. Римським 

договором, підписаним шістьма країнами (ФРН, Францією, Італією, 

Нідерландами, Бельгією і Люксембургом), в якому йшлося про утворення 

Європейського Союзу. Запропонованими принципами такої політики стало: 

вільна торгівля за однаковими цінами між країнами-учасниками договору; 

надання переваг продукції, яка вироблена в цих країнах, порівняно з 

імпортною; використання будь-яких механізмів для підтримки  внутрішніх 

цін на продукцію сільського господарства [64].  

Державне регулювання аграрного сектору в країнах з розвиненою 

ринковою економікою  це складний механізм, що включає різні 

інструменти впливу на доходи фермерів, структуру сільськогосподарського 

виробництва, аграрний ринок, соціальну структуру села, міжгалузеві і 

міжгосподарські відносини з метою формування стабільних економічних, 

правових і соціальних умов для розвитку сільського господарства, 

задоволення потреб населення в якісних продуктах харчування за 

соціально-прийнятними  цінами, охорони навколишнього середовища [50]. 

У світовій практиці функції держави щодо регулювання 

агропромислового  виробництва  почали  активно  застосовуватися  в 20-30-

ті роки  XIX  ст.  Причому на початковому етапі  головним чином 

розроблялися „правила гри”, що передбачали використання відповідних 
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вимог по відношенню до аграрних товаровиробників, обмежень, стимулів,  

компенсацій тощо. Державне втручання в економічні процеси спочатку не 

являло собою певної цілісної системи. Це були відповідні завдання щодо 

постачання аграрної продукції, особливо в період війни та інших 

надзвичайних  ситуацій,  що   вимагало   централізованої   мобілізації  

ресурсів [60].  

У країнах з розвиненою ринковою економікою держава не втрачає 

регулюючу функцію, не покладається в усьому на „невидиму руку” ринку. 

Так, у процесі подолання економічної кризи, що охопила США у 1929-1932 

роках, концептуальну основу діяльності президента Ф. Рузвельта 

становили: урядове втручання у справу депресії; використання елементів 

плановості та широкого спектра регулятивних функцій; допомога бідним і 

викорінення зловживань у сфері бізнесу [81].  

Майстро С.В. зазначає, що для стабілізації аграрного виробництва та 

підвищення ефективності функціонування аграрного ринку в зарубіжних 

країнах використовується система прямих і непрямих важелів державного 

впливу: регулювання цін і фермерських доходів, бюджетне фінансування, 

кредитування, оподатковування, стабілізація ринку сільськогосподарської 

продукції тощо. При цьому практично всі західні країни у відносинах 

сільського господарства з іншими галузями, у питаннях експорту й імпорту 

сільськогосподарської сировини дотримуються принципу аграрного 

протекціонізму. Більше того, успіхи сільського господарства країн Західної 

Європи, США, Канади, Японії, Китаю зобовʼязані не стільки розвитку 

ринкових відносин у цих країнах, скільки обмеженню дій ринкових 

механізмів саморегулювання з використанням зовнішніх важелів впливу. 

Це державна підтримка сільського господарства через дотації, ціни, квоти, 

кредитну й податкову політику тощо 45].  

Державне регулювання в розвинених країнах базується на застосуванні 

переважно економічних методів: цінової, податкової, кредитної політики, 

бюджетних дотаціях і субсидіях. Відмінності визначаються культурними, 
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історичними, географічними особливостями тієї чи іншої країни, її 

соціальними перевагами. Наприклад, в США застосовуються цільові ціни, що 

гарантують стабільний рівень доходу, система заставних цін. При обчисленні 

податку на майно використовується нижній граничний розмір його вартості, 

нижче якого оподаткування не проводиться. Створена Корпорація зі 

страхування системи фермерського кредиту, яка взаємодіє з системою 

фермерського кредиту. 

У багатьох країнах світу держава надає величезну економічну і 

фінансову підтримку сільському господарству. Наприклад, в США в 

розрахунку на 1 га ріллі щорічно виділяється до 400 доларів, а в Україні  

лише 9 доларів, тобто співвідношення майже в 40 разів не на користь 

українського сільгоспвиробника ].  

Крім того, ніде аграрна політика не є застиглою, законсервованою, 

під впливом різних внутрішніх і зовнішніх факторів в неї вносяться 

корективи, іноді досить істотні. Проте, аналізуючи аграрну політику групи 

розвинених країн, можна виділити основні напрямки в державному 

регулюванні аграрного сектору, які носять стійкий характер і типові для 

кожної з країн. 

Держава забезпечує правовий захист аграрних товаровиробників, 

проводить великомасштабні роботи по осушенню заболочених земель, 

будівництва зрошувальних систем, боротьбі з ярами і солончаками, 

агресією моря тощо. Враховує паритет цін на продукцію сільського 

господарства і промисловості, здійснює підтримку товаровиробників різних 

форм власності, формує ринок продовольства, сприяє розвитку імпортних 

звʼязків. 

Аграрна політика більшості країн спрямована на наступне: 

- гарантовану максимальну забезпеченість продовольством і 

продуктами харчування; 

- на підтримку стабільної економічної ситуації в сільському 

господарстві;  
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- досягнення певного мінімального рівня прибутковості галузі, що 

створює його привабливість для інвестицій; 

- обмеження надлишкового виробництва; 

- захист внутрішнього ринку; 

- гарантії конкурентоспроможної участі вітчизняних виробників в 

міжнародному поділ праці тощо. 

Важливе місце серед форм протекціонізму в аграрному секторі 

відводиться різним механізмам підтримки цін на сільськогосподарську 

продукцію, що становить 75% сумарного еквівалента субсидій виробникам 

в країнах ЄС, 87%  в Японії і близько 50%  в США і Канаді. Для інших 

видів підтримки аграрного сектору (надання різних послуг, будівництво 

обʼєктів інфраструктури тощо) вони досягають 60%  в Австрії, більше 

40%   в Канаді 54].  

Для захисту сільськогосподарських товаровиробників в США і 

країнах Західної Європи створені механізми захисту внутрішніх ринків. 

Саме необхідність захисту вітчизняних виробників і споживачів стало 

основною причиною формування єдиної аграрної політики країн ЄС, де 

інструментами захисту внутрішнього ринку стали мита і компенсаційні 

платежі, покликані вирівнювати різницю між високими внутрішніми і 

низькими світовими цінами та збільшити прибутковість сільського 

господарства. При цьому розміри імпортних тарифів досить високі. 

У перехідний до ринкової економіки період держава повинна 

здійснювати прямий вплив на економіку. Пряме регулювання 

сільськогосподарського виробництва в багатьох західних країнах 

здійснюється у формі регулювання величини посівних площ або кількості 

голів худоби і в формі квот, тобто максимально допустимих обсягів 

виробництва. Наприклад, в країнах Європейського союзу квотується 

виробництво молока, яловичини, цукру, вина, тютюну. Здійснюється 

політика стимулювання скорочення посівних площ при зростанні 

інтенсифікації  сільського  господарства.  Квоти  застосовуються  і  для  
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тієї продукції, попит на яку відрізняється малою еластичністю ]. 

У розвинених країнах Заходу висока питома вага великих 

спеціалізованих каналів реалізації продукції, які мають звʼязки з 

товаровиробниками і забезпечують стабільність і прогнозованість 

сільськогосподарського виробництва. 

Непряме регулювання державою сільськогосподарського 

виробництва забезпечує матеріально-технічне постачання. У країнах ЄС 

для захисту внутрішнього ринку від більш дешевих продуктів аграрної 

сфери застосовують податки на імпорт, в той же час продукція, що 

експортується отримує субсидії від держави. Таким чином, 

товаровиробнику  компенсуються втрати або їх частину, якщо ціни на 

світовому ринку нижче внутрішніх цін. 

У ряді країн, наприклад у США, держава практикує державні 

замовлення на закупівлю молока, фруктів, овочів і здійснює програми 

продовольчої допомоги населенню з низькими доходами за допомогою 

продовольчих купонів. 

Як відмічає Шевченко Н.О., на сьогоднішній день в аграрному 

секторі США існує чітко визначена структура державного регулювання,  

основою якої є програми, прийняті урядом в різний час. До основних із них 

слід віднести Програму стабілізації доходів фермерів, Програму платежів, 

стимулювання росту ефективності виробництва, охорона 

сільськогосподарських ресурсів, фінансування і управління наукою у сфері 

сільського господарства, стимулювання зовнішньої торгівлі. Такі програми 

сприяють створенню додаткових робочих місць не тільки в сільському 

господарстві, а й у суміжних з ним галузях, стимулюють нарощування 

експортного потенціалу країни ].  

У ряді європейських країн держава здійснює доплати переробним 

галузям для здешевлення основних продуктів харчування. Є  державні 

служби з контролю за цінами. Граничні ціни на продукти харчування 
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встановлені в Швейцарії, Норвегії, Швеції та інших державах. У 

більшості розвинених зарубіжних країн з ринковою економікою, сільське 

господарство має пільги по встановленню ставок на прибутковий податок, 

податків на додану вартість, на майно, на землю. При цьому ставки 

податків на доходи господарств залежать від величини доходу. Наприклад, 

в Швейцарії при доході ферми до 50 тис. франків на рік встановлений 

податок на 10% доходу, а при доході понад 200 тис. франків  від 22 до 

35%. Система оподаткування на додану вартість в західноєвропейських 

країнах більш гнучка, ніж в Україні. В багатьох країнах переважають дрібні 

ферми, що відрізняються стійкою конкурентоспроможністю, але 

малоефективні з економічного боку. Держава ж, з огляду на, що на 

невеликих фермах зайнята значна частина трудових ресурсів, йде на 

компроміс, здійснює і підтримку, щоб  не допустити соціальної 

нестабільності в суспільстві ].  

Відомо, що практично всі країни з розвиненою ринковою економікою 

надають аграрному сектору необхідну допомогу, що включає в себе і пряме 

субсидування. Напрями державної підтримки аграрного сектору  в 

зарубіжних країнах займають значну питому вагу в загальній вартості 

сільськогосподарської продукції. Так, найбільший цей показник 

зафіксовано у Швейцарії  82%, Норвегії 75%, Ісландії  73%. В Японії 

цей показник становив 74%, країнах ЄС  49%, а в США  30%. До країн з 

найменшим рівнем субсидування сільськогосподарської продукції 

відносять Австралію (10%) і Нову Зеландію (3%) [17]. До країн з 

мінімальних рівнем  субсидування аграрного сектору можна віднести й 

Україну   4,5%  у  вартості  сільськогосподарської продукції [80].  

Разом з тим значна роль у розвитку і успішному функціонуванні 

аграрного сектору цих країн належить кредитним системам. У державах ЄС 

поряд з дотаціями початківцям фермерам на облаштування, компенсаціями 

господарствам, які перебувають в несприятливих природних умовах та 

іншими виплатами, кредитними установами здійснюється кредитування під 
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порівняно невисокий відсоток, заходів щодо підвищення ефективності 

сільськогосподарського  виробництва  та  поліпшення  умов  життя 

фермерів. Крім того, молодим фермерам (від 21 до 35 років) надаються 

пільгові довгострокові кредити терміном на 12 років всього під 3,4-6% 

річних. 

Подібна практика успішно застосовується в системі 

сільськогосподарського кредиту Франції, Голландії, Чехії, США та інших 

країн. Так, у Франції функціонує спеціальний банк, який домінує в 

структурі сільськогосподарського кредиту і орієнтований в основному на 

невеликі господарства, який видає під відносно низький відсоток позики. 

Молодим фермерам надаються привілейовані кредити: спочатку безоплатна 

позика, потім безвідсотковий кредит і далі пільговий кредит під 3,5% 

річних з поверненням протягом 5-10 років 52].  

Кошти виділяються під 70% проектної вартості після поручительства 

банківського співробітника. Фермерам надано можливість отримати кредит 

на 15-20 років з метою покупки землі, придбання племінної худоби, 

організованих на кооперативній основі (на базі обʼєднання, як правило, не 

більше 5-6 господарств) свого роду машинотракторних станцій ].  

Цікавим видається чеський досвід кредитування фермерів, де основна 

роль у функціонуванні кредитних механізмів, відводиться державі. У 1994 

році був створений Фонд гарантії та підтримки фермерів і лісництва, який є 

акціонерною компанією, що належить державі. Головна функція Фонду 

полягає в погашенні певної частки позикового відсотка фермерам і 

виступає гарантом повернення основної суми коштів. Завдяки цьому 

комерційні банки стали більш поступливими в плані надання фермерам 

необхідних коштів. Обсяги підтримки Фонду залежать від терміну, на який 

розрахований кредит, тобто, чим довше строк, тим більша частка відсотків 

за позикою сплачується  з коштів Фонду 4]. Правда, щоб отримати 

підтримку Фонду фермерським господарствам необхідно відповідати ряду 

вимог, що складається з 16 пунктів. Однак організації 
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сільськогосподарського кредиту на базі посередництва Фонду гарантії та 

підтримки фермерів і  лісництва дозволяють, як показує досвід, 

стимулювати і значно спрощувати приплив грошових   коштів,   капіталів   

в   аграрний   сектор,   сприяють динамічному розвитку фермерських 

господарств. 

Особливістю державного регулювання економіки в Японії є 

використання системи соціально-економічних планів і науково-технічних 

програм як інструментів регулювання. Планування має тут індикативний 

характер. Плани соціально-економічного розвитку являють собою 

сукупність державних програм, що орієнтують структурні ланки економіки 

на досягнення загальнонаціональних цілей. Плани розробляють на основі 

завдань уряду, у них сформульовано лише найважливіші стратегічні цілі. 

Мета таких планів полягає у тому, щоб дати уряду й підприємницьким 

колам загальний орієнтир, рекомендації для управління економічним і 

соціальним розвитком різних галузей національної економіки і регіонів 

країни. Таке планування не суперечить ринковим умовам господарювання і 

створює ефективніші умови для розвитку економіки. В Японії основним 

засобом досягнення соціально-економічних цілей є технологічний 

розвиток, орієнтований на галузеву структуру виробництва залежно від 

конкурентоспроможності на світовому ринку. Особливий інтерес для  

України має використання економічних важелів і стимулів у цій сфері. 

Уряд стимулює дослідження і розробки за допомогою податкових пільг і 

прискореної амортизації. Основне джерело фінансових ресурсів для 

технологічного оновлення – пільгове довготермінове кредитування 39]. 

Іншим успішно діючим інструментом регулювання аграрного сектору 

економіки є фіскальна політика по відношенню до агробізнесу. У багатьох 

країнах світу традиційно для сільськогосподарських підприємств і фермерів 

застосовується пільговий податковий режим. Наприклад, в Німеччині  

платять промисловий податок підприємства, що обслуговують сільське 

господарство, а фермери ні. Французькі фермери платять прибутковий 
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податок зменшений на суми обовʼязкових відрахувань до державних фондів 

та сплачених відсотків за кредитами на будівництво житла і виробничих 

приміщень. У Китаї селяни звільнені від сплати сільськогосподарського 

податку та скасовані всі види відрахувань до пенсійного та інших 

державних фондів, а прибутковий податок сплачують за мінімальною 

ставкою. У зарубіжних країнах сільгосптоваровиробники в основному 

сплачують податок на земельну власність, який є необтяжливим для 

агробізнесу і основним джерелом поповнення місцевого бюджету. 

Одним з широко поширених інструментів державного регулювання в 

розвинених країнах є застосування митних зборів або квот на ввезену 

сільськогосподарську продукцію, що дозволяє обмежувати імпорт більш 

дешевої сільськогосподарської продукції ]. Наприклад, Євросоюзу 

використання мит дозволяє вирівнювати ціни на імпортовану 

сільськогосподарську продукцію і продукти харчування по відношенню до 

виробленої європейськими  фермерами.  Це

 забезпечує конкурентоспроможність європейських

 сільськогосподарських товаровиробників і підтримує їх 

виробництво на певному рівні  прибутковості в цих країнах. 

Однак аграрний протекціонізм держави може мати і негативний вплив 

це зниження конкуренції, зростання монополізації ринку і як наслідок 

збільшення цін на ресурси, сільськогосподарську продукцію і продукти 

харчування на внутрішніх ринку. Посилення протекціонізму сприяє появі 

певних груп економічно взаємоповʼязаних осіб як у владі, так і в бізнесі, що 

роблять метою своєї підприємницької діяльності не на підвищенні 

ефективності і розвитку власного бізнесу, а за рахунок вилучення бюджетних 

коштів для особистого збагачення, тим самим завдаючи серйозної шкоди 

економіці країни. 

Цьому є приклади в історії світової економіки. Двісті років тому Д. 

Рікардо [5] переконливо довів, що в Англії необхідно скасувати так 

звані «хлібні закони», які були спрямовані на обмеження імпорту дешевого 



70 
 

зерна з метою підтримати місцевих виробників зерна. Але було отримано 

зворотний результат цих державних заходів  обсяг виробництва зерна та 

посівів  в країні різко скоротився, зросла вартість оренди землі для 

фермерів, ціна хліба виросла.  В  результаті,  становище  великої  маси  

населення  погіршилося, багато фермерів розорилися і тільки лендлорди з 

цієї ситуації отримали  дохід. Тільки скасування цих законів дозволило 

змінити ситуацію в  економіці Англії на краще. 

В даний час в українській економіці спостерігається подекуди така ж 

ситуація, що породжується введеними митними обмеженнями, виборчим 

субсидуванням і дотаціями окремих економічних груп осіб. В Україні 

продовжують залишатися невирішеними проблеми насичення вітчизняного 

ринку достатньою кількістю сільськогосподарської та продовольчої 

продукції, рівноправної конкуренції та продовольчої безпеки. 

У розвинених країнах істотною відмінністю в структурі фінансування 

держпідтримки сільського господарства від України є підтримка в першу 

чергу споживачів, особливо бідного населення, в т.ч. і за рахунок 

підвищеної шкали сплачуваних податків з доходів багатих громадян, що 

перерозподіляються на закупівлю продуктів харчування та видачі їх за 

талонами населенню з низьким прожитковим мінімумом. Це стримує 

зростання цін на сільськогосподарську продукцію і продукти харчування, 

забезпечує стабільне держзамовлення аграріям на вироблену ними 

сільськогосподарську продукцію за гарантованими цінами і гарантований 

дохід сільгосптоваровиробникам, соціально-економічну стабільність та 

захищеність населення в країні. 

Результат цього не висока питома вага в структурі витрат населення 

на продовольство. У розвинених країнах вона становить 15%, а в Україні 

сягає більше 40%. Вітчизняні сільгосптоваровиробники отримують 

підтримку виходячи з розрахунку різниці між світовою ціною і ціною 

сформованої на національному агроринку. В результаті чого ціни на 

сільськогосподарську та продовольчу продукція вироблену вітчизняними 
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аграріями вище, ніж на аналогічну продукцію іноземного виробництва 57]. 

Для України, яка має відмінності від багатьох країн світу,  що 

полягають в колишній жорсткій централізованій системі управління, яка 

утверджувалася  протягом багатьох десятиліть, різкий  перехід  до 

ринкового господарства привів до руйнування державної власності, різкого 

спаду виробництва і затяжної кризи. Ці явища посилилися в результаті  

помилкового підходу до вибору моделі становлення ринкової економіки, 

тобто відмова від впливу держави в соціально-економічні процеси, 

планування, руйнування економічних звʼязків, потворна приватизація. 

Для використання досвіду зарубіжних країн щодо формування  

ринкової економіки Україна повинна орієнтуватися на країни, в яких роль 

держави в управлінні соціально-економічними процесами досить висока. 

В основі успішного розвитку аграрного сектору економіки країн з 

розвиненою ринковою економікою лежить вертикально інтегрована 

струнка система державного регулювання аграрного сектору країни. Ми не 

відкидаємо той факт, що точне копіювання державних заходів країн з 

розвиненою ринковою економікою та використання їх в національній 

економіці неможливо і недоцільно. Але можна виділити основні принципи 

механізму державного регулювання аграрного сектору цих країн: 

комплексний характер аграрної політики; централізація державного 

управління аграрним сектором; провідна роль міністерства сільського 

господарства; систематизована нормативно-правова база і регулярне 

прийняття законів з урахуванням змін на внутрішньому і зовнішніх 

аграрних ринках тощо. 

Васільєва Л.М., теж зазначає, що безумовно, застосування 

зарубіжного досвіду вимагає врахування національних особливостей 

аграрного сектору економіки України. Адже деякі заходи, механізми, навіть 

програми, які застосовувалися в розвинених країнах, часто є нездійсненими 

в умовах України. Однак, автор зазначає, що найбільшу цінність являють 

собою не окремі деталі, а основні принципи аграрної політики найбільш 
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розвинених країн світу, досвід реформування їх системи державного 

регулювання аграрного сектору економіки, в цілому 17]. 

Таким чином, дослідження особливостей державного регулювання 

аграрного  сектору  економіки  в  зарубіжних  країнах  свідчить  про  

великий досвід регулювання сільського господарства в світі. При цьому в 

кожній країні своя особливість і специфіка прийнятих державних заходів, 

що розрізняються виходячи з поставлених цілей, завдань і механізмів 

розвʼязання наявних проблем національного сільського господарства та 

економіки, але в той же час спрямовані на вирішення спільних завдань в 

аграрному секторі економіки: підтримка стабільної економічної ситуації в 

аграрному секторі, певного рівня прибутковості і конʼюнктури ринку; 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

сільгосптоваровиробників на внутрішньому і зовнішніх ринках; захист 

національного ринку; надання допомоги агробізнесу і населенню в 

адаптації до нових умов; регулювання, стимулювання та вирішення 

проблем дефіциту ресурсів виробництва; обмеження обсягів надлишків 

виробництва; запобігання небажаного процесу міграції сільського 

населення; наукові дослідження і впровадження інноваційних технологій; 

забезпечення безпеки харчових продуктів. Відповідно, система державного 

регулювання повинна трансформуватися в часі з урахуванням зміни 

концентрації виробництва, конʼюнктури ринку і під впливом процесів 

глобалізації оперативно відповідати на нові виклики в світі і національній 

економіці. 

Найбільш ефективні державні заходи в аграрному секторі економіки 

зарубіжних країн можна обʼєднати в узагальнені групи за сферою впливу: 

- формування ціни на аграрну продукцію забезпечує певний рівень 

прибутковості в аграрному секторі; 

- створення ефективної фінансово-кредитної з доступними кредитами 

за низькими відсотковими ставками і системи страхування ризиків в 

агробізнесі; 
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- обмеження імпорту та стимулювання експорту з метою захисту 

інтересів національних агротоваровиробників; 

- пільгові податкові режими щодо агротоваровиробників тощо. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

 
3.1. Удосконалення регулювання аграрного сектору на засадах 

програмно-цільовий методу 
 

У сучасній світовій практиці цільові програми розвитку аграрного 

сектору мають широке поширення і є вираженням нового якісного стану 

всієї управлінської системи. Тому розвиток системи управління і 

регулювання аграрного сектору має здійснюватися на науковій основі з 

метою досягнення високих кінцевих результатів виробничої діяльності всіх 

його підгалузей і продуктових під комплексів. 

Програмно-цільовий метод регулювання аграрного сектору полягає у 

відборі пріоритетних цілей економічного, соціального, науково-технічного 

розвитку, розробці взаємоповʼязаних заходів по їх досягненню в задані 

терміни з максимальною ефективністю при необхідному забезпеченні 

ресурсами. Метод включає розробку програм з урахуванням стратегічних 

цілей, визначення напрямів, засобів і організаційних заходів по їх 

досягненню. 

На думку Шлафмана Н.Л. «для підвищення ефективності державного 

управління розвитком підприємницького сектору, необхідно відновити 

систему науково обґрунтованого планування розвитку економічних 

процесів, адже протягом декількох десятиліть теорія планування і 

прогнозування бурхливо розвивалася, внаслідок чого виникли різні способи 

і методи: специфічні або універсальні, до останніх відноситься і 

методологія програмно-цільового планування, яка зарекомендувала як одна 

з  найточніших і надійніших, зазначимо, що вона широко застосовувалась у 

СРСР, та й сьогодні широко застосовується у промислово-розвинутих  
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країнах на всіх рівнях планування та управління [88]. 

Програмно-цільовий підхід до державного управління і регулювання 

аграрним сектором ґрунтується з одного боку  на поєднанні директивності  

та обовʼязковості виконання, з іншого  самостійності. При цьому 

програми макроекономічного характеру регулюють найважливіші 

пропорції розвитку галузі та економіки сільського господарства в цілому і 

стосуються безпосередньо сільськогосподарських товаровиробників. 

Програмно-цільове регулювання аграрного сектору здійснюється з 

дотриманням конкретних принципів: жорстка орієнтація програми на 

досягнення бажаного результату; оформлення програмою комплексу 

впорядкованих і взаємоповʼязаних видів діяльності та дотримання 

субординації програм (як елементів програм більш високого рівня); 

єдине управління реалізацією програм; організація управління реалізацією 

програми (створення спеціального органу, перерозподіл повноважень 

існуючих органів державного управління, створення координаційних форм 

управління); виділення під програми необхідних трудових, матеріальних, 

фінансових та інших ресурсів ].  

У формуванні та реалізації цільових комплексних програм 

передбачається участь сільськогосподарських товаровиробників у 

фінансуванні програмних заходів. При цьому державна підтримка, як 

правило, компенсує лише частину коштів, витрачених виробниками при 

виконання програмних заходів. Додатково залучаються кошти регіонів та 

позабюджетні джерела фінансування. Такий підхід сприяє більш 

ефективному використанню фінансової підтримки держави і одночасно 

спрямований на мобілізацію ресурсів самих товаровиробників. 

Обумовлена гарантованість підтримки програм орієнтує на надання 

державних ресурсів і коштів тільки за певних умов, зазвичай 

закріплюються  в договорах. Отже, державна підтримка надається 

вибірково тим групам виробників, які відповідають умовам виконання 

програмно-цільового підходу. 
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Державне регулювання сучасної національної економіки полягає в 

виявленні потреб галузей в бюджетному фінансуванні та в розподілі 

наявних фінансових ресурсів між галузями. Аграрна політика багато в чому 

зводиться до щорічного бюджетного фінансування без аналізу ефективності 

витрачання грошових коштів за минулий рік і без вирішення основного 

завдання  реформування аграрного сектору ].  

В останні роки в Україні відбулися помітні зміни в підходах до 

питання державного регулювання аграрного сектору на державному та 

регіональному рівнях, стала очевидною необхідність проведення аграрної 

політики на  основі цільового принципу, коли головним при прийнятті 

державних рішень є цілі, а розміри ресурсів і варіанти їх використання 

визначають швидкість та способи досягнення цілей. Ухвалення політичних 

рішень щодо регулювання економіки на основі програмно-цільового 

підходу відбувається в кілька етапів. 

На першому етапі виробляється концепція реформування та розвитку, 

довгострокові й короткострокові цілі аграрної політики та її пріоритети. До 

стратегічних документів, що визначають пріоритети аграрної політики в 

діяльності уряду країни відносяться: 

- Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». Метою Стратегії є 

впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на 

провідні позиції у світі ];  

- Стратегію розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 

року. Метою Стратегії є створення організаційно-економічних умов з 

метою ефективного розвитку аграрного сектору шляхом забезпечення 

єдності економічних, соціальних та екологічних інтересів суспільства для  

стабільного забезпечення населення якісною, безпечною, доступною 

вітчизняною сільськогосподарською продукцією та промисловості 

сільськогосподарською сировиною ];  

- Розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалено „Концепцію 

Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на 
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період до 2020 року” від 3 лютого 2010 р. № 121-р. Метою Програми є 

забезпечення сталого розвитку сільських територій, підвищення рівня 

життя сільського населення, охорона навколишнього природного 

середовища, збереження природних, трудових і виробничих ресурсів, 

підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва 

;  

- Проект закону «Про продовольчу безпеку України». Цей Закон 

визначає основні засади державної політики, спрямованої на формування 

продовольчої безпеки, яка є однією з основних складових національної 

безпеки України ]. 

Відмітимо, що Міністерство аграрної політики та продовольства 

України розробило проект Єдиної комплексної стратегії розвитку 

сільського господарства  та  сільських  територій  на  2015-2020  роки  для  

вирішення реальних потреб галузі, внаслідок всеохоплюючого процесу 

консультацій із зацікавленими сторонами, зокрема представниками 

громадянського суспільства, бізнесу, а також міжнародними донорами. 

Основною метою стратегії є підвищення конкурентоздатності сільського 

господарства і сприяння розвитку сільських територій на сталій основі 

відповідно до стандартів ЄС і міжнародних стандартів. Стратегія охоплює 

10 головних пріоритетів, що забезпечують комплексну, неупереджену, 

реалістичну концепцію розвитку та загальні засади реформування ]. 

Другий етап  розробка державних аграрних програм за обраними 

пріоритетними напрямами. Програми повинні повʼязати поставлені цілі та 

ресурси, що виділяються. На відміну від першого етапу, на якому 

переважають якісні методи аналізу, на другому етапі основними стають 

кількісні методи вибору оптимального розміщення ресурсів для досягнення 

вже сформульованих цілей. У програмах максимально деталізується процес 

досягнення цілей за роками за допомогою системи оцінюючих показників. 

Програмно-цільовий підхід дозволяє контролювати витрачання  

ресурсів та ефективність досягнення поставлених цілей. Але головна його 
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перевага в тому, що програми є основними обʼєктами при складанні 

бюджету і управлінні економікою. Всі ресурси концентруються для 

вирішення комплексних проблем, збільшуються можливості координації 

діяльності та заходів, що проводяться різними відомствами, підвищується 

обґрунтованість і ефективність прийнятих рішень. 

Основні вимоги до розробки програм: 

- чітке формулювання цілей кожної програми; 

- керівник програми повинен мати достатні повноваження для 

реалізації програми і нести відповідальність за відхилення в її реалізації; 

- програма повинна містити терміни виконання проміжних завдань, 

показників, включаючи показники використання ресурсів; 

- якщо при реалізації програми відбуваються значні відхилення від 

наміченого, проводять аналіз причин і коригування (модифікацію) 

програми. Після розробки і прийняття державних програм вони вступають в стадію 

розгортання і виконання. 

В Україні в даний час реалізуються понад 15 програм розвитку 

галузей сільського господарства, в рамках даних програм здійснюється і 

бюджетне фінансування. При цьому більшість з них було прийнято до 

розробки і прийняття Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на 

період до 2020 року. 

За результатами розгляду аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету спрямованих на виконання Державної цільової 

програми розвитку українського села на період до 2015 року встановлено, 

що Мінагрополітики як державним замовником та координатором 

Державної програми не було забезпечено належної координації та 

здійснення контролю за виконанням її завдань та заходів; своєчасності і 

повноти прийняття управлінських рішень учасниками бюджетного процесу 

та її фінансового забезпечення у встановленому обсязі, що безпосередньо 

вплинуло на досягнення визначених нею прогнозних показників 17].  

Результати вказаного аудиту, зокрема, засвідчили, що визначені 
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Державною програмою до розроблення і прийняття акти законодавства на 

першому етапі її виконання (2008-2009 роки) не прийняті. При цьому 

законодавчі та нормативно-правові акти, які прийняті на другому етапі 

виконання Державної програми (2010-2011 роки), недосконалі та не 

узгоджуються між собою, що негативно позначилося на результативності 

програми. Внесення змін до Державної програми у частині уточнення  

завдань і заходів, обсягів та джерел фінансування, строків її виконання, як 

визначалося постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 704, 

і розподіл обсягів фінансування її заходів за роками на період 2011- 2015 

років не здійснено ]. 

Через прийняття неефективних управлінських рішень та обмежене 

фінансування Державної програми кошти державного бюджету, спрямовані 

на виконання її завдань та заходів, у період 2014 року та за 9 міс. 2015 року  

використано з порушенням норм чинного законодавства – 6 млн грн, 

неефективно – 0,8 млн грн, збитки державного бюджету становлять 752,3  

млн грн, допущено заборгованість перед державним бюджетом – 100,8 млн 

гривень. Крім того, існують ризики втрат державного бюджету – загалом 

455,8 млн гривень ]. 

Таким чином, потрібна оцінка можливостей аграрного сектору, 

уточнення завдань, цілей і напрямів аграрної політики, формулювання 

науково обґрунтованих методів і підходів усунення окремих неточних або 

дублюючих моментів. 

Для цього доцільно розробити Державну програму розвитку 

аграрного сектору, що визначає цілі та основні напрямки розвитку 

аграрного сектору на середньостроковий період (5 років), фінансове 

забезпечення та механізми реалізації передбачених заходів. Державна 

програма повинна містити основні показники і прогноз розвитку аграрного 

сектору, цілі, завдання, показники результативності та витратні 

зобовʼязання, в тому числі розподіл фінансових коштів на цілі та завдання 

на майбутній період за роками. 
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Реалізація державної програми повинна здійснюватися Міністерством 

аграрної політики та продовольства України та місцевими виконавчими 

органами державної влади за допомогою цільових програм, інших заходів в 

сфері розвитку аграрного сектору. Галузеві цільові програми повинні 

формуватися і реалізовуватися відповідно до законодавства. Щорічно 

Міністерство аграрної політики та продовольства України має готувати і 

опубліковувати доповідь про хід та результати реалізації державної 

програми в попередньому році. 

Як відмічає Бородіна О., впровадження методів програмно-цільового 

бюджетування та контролінгу у аграрному секторі економіки дозволять 

здійснювати ефективний механізм управління і оцінювання результату 

роботи. Це у свою чергу сприятиме створенню умов для прийняття 

виважених управлінських рішень щодо збільшення інвестиційного 

потенціалу аграрного сектору та підвищенню його 

конкурентоспроможності, нарощуванню господарської діяльності і, як 

слідство, – виходу сільського господарства з кризового стану ]. 

На нашу думку, для розвитку системи управління та регулювання 

аграрного сектору необхідно застосування програмно-цільового підходу з 

використанням наступного алгоритму (рис.3.1): 

Використання програмно-цільового підходу вимагає реорганізації 

системи органів державного управління аграрним сектором країни, 

побудови її по вертикалі «цілі-ресурси». 

Система державних органів країни вже не відповідає вимогам часу, 

вона  є  величезною  і  недостатньо  результативною,  в  ній  

проявляються елементи дублювання і зайвого адміністрування, немає 

послідовної та стрункої по вертикалі та горизонталі ієрархії документів, 

програм і планів економічного зростання, а також відповідної інституційної 

побудови. 

Створення в галузі чіткої вертикалі підпорядкованості управління 

забезпечить оперативність виконання прийнятих рішень, підвищить рівень 
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керованості та посилить контроль над процесом реалізації управлінських 

рішень і економічним станом галузі в цілому. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Алгоритм застосування програмно-цільового підходу 

щодо державного управління та регулювання аграрного сектору 
 

Під вертикаллю управління слід розуміти сукупність управлінських 

супідрядних структур на всіх ієрархічних рівнях, тісний та стійкий 

взаємозвʼязок і взаємозалежність, які утворюють цілісну систему 

управління аграрним сектором, що забезпечить проведення єдиної 

державної політики, сталий розвиток аграрного виробництва, продовольчу 

безпеку країни,  надійне забезпечення населення високоякісною 

продукцією, формування розвиненого аграрного ринку, комплексного 

розвитку сільських територій та соціальної сфери життєдіяльності на селі 

77].  

Конкретизація цілей програм, що розробляються 

Оцінка ресурсного потенціалу, необхідного для виконання 

програмних цілей 

Підготовка блок-схеми розподілу ресурсів серед виявлених 

пріоритетних напрямів 

Аналіз виявлених основних факторів зовнішнього середовища, 

які впливають на розвиток галузей аграрного сектору 

Дослідження і оцінка факторів, що характеризують 

сучасний стан аграрного сектору та зіставлення їх з 

факторами зовнішнього середовища 

Розробка та моніторинг виконання стратегії розвитку галузей 

аграрного сектору 

Коригування основних цілей програми 
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При створенні вертикалі в системі управління аграрним сектором 

доцільно задіяти органи місцевого самоврядування за допомогою 

включення в   їх   організаційні   структури,   що   дають   можливість   

чітко  виконувати 

«наскрізне» функціональне управління і звести до мінімуму організаційні 

передумови до безвідповідальності і безладу. При цьому необхідно 

встановити для працівників органів державних управлінь сільським 

господарством всіх рівнів конкретну відповідальність за ефективність 

виконуваних ними функцій, реалізацію встановлених завдань і показників 

розвитку аграрного виробництва. 

Таким чином, встановлено необхідність нової, науково-обґрунтованої 

методології формування програмно-цільового управління регіональним 

аграрним сектором, в основі якої повинні бути дві головні складові: 

системний алгоритм програмно-цільового управління та організаційно- 

функціональна схема програмно-цільовим управлінням аграрним сектором 

регіону. 

Мета створення  формування єдиної інформаційної системи, 

координація інноваційної, технологічної, кадрової, юридично-правової та 

зовнішньоекономічної аграрної політики; організація консалтингової 

діяльності в аграрному секторі. Центр стратегічного планування повинен 

сформувати інформаційно-аналітичні системи, близькі за змістом і формою 

що вже широко застосовуються в практиці бізнес-планування та 

стратегічного планування. 

Отже, метою програмно-цільового підходу є розвиток аграрного 

сектору, досягнення і підтримання параметрів продовольчої безпеки країни, 

сталий розвиток сільських територій, підвищення рівня життя сільського 

населення, підвищення конкурентоспроможності продукції, збереження і 

відтворення, які використовуються в галузі земельних та інших ресурсів на 

основі забезпечення фінансової стійкості та модернізації аграрного сектору.  

Поліпшення механізмів вдосконалення управління розвитком аграрного 
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сектору економіки з урахуванням вимог міжнародних стандартів. 

 
3.2. Поліпшення механізмів вдосконалення управління розвитком 

аграрного сектору економіки  

 
Розвиток економіки України супроводжується поглибленням її 

інтеграції у глобальний економічний простір, у т.ч. в світову продовольчу 

систему. Членство України в СОТ, яка є однією з провідних організацій у 

сфері міжнародної торгівлі та інвестиційного розвитку, можна розглядати 

як необхідну передумову лібералізації режиму торгівлі між Україною і ЄС, 

створення зони вільної торгівлі та забезпечення поступової  інтеграції 

України до Євросоюзу. 

Як зазначає Міщенко Д.А., аналіз переваг і ризиків для аграрного 

сектору від участі України в СОТ дає змогу сформулювати напрями 

державної політики, здатні знизити ризики, нейтралізувати можливі  

негативні наслідки і прискорити реалізацію переваг від лібералізації 

торговельних режимів. Йдеться, зокрема, про сприяння експорту з метою 

розширення зовнішніх ринків збуту; стимулювання внутрішнього попиту 

на продовольство; підвищення конкурентоспроможності національних 

виробників за рахунок поліпшення якості і безпеки продукції шляхом 

впровадження міжнародних стандартів якості. Членство в СОТ дає змогу 

нашій державі не тільки стати повноцінним гравцем на світовому ринку, а й 

взяти участь у формуванні якісно нових параметрів світової торгівлі на 

найближчі роки, стане стимулом для створення стабільного законодавства, 

привабливого інвестиційного клімату, сприятиме проведенню структурної 

модернізації економіки в цілому ]. 

Пріоритетність розвитку аграрного сектору України в національній 

економіці зумовлюється винятковою значущістю та незамінністю 

вироблюваної продукції сільського господарства в життєдіяльності людини 

і суспільства.  Виходячи  зі  статусу  України  як  повноцінного  члена 
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Світової організації торгівлі та в умовах здійснення євроінтеграції 

важливим завданням держави є контроль та управління аграрним сектором 

економіки. Зважаючи на те, що процеси реформування майнових та 

земельних відносин, не тільки не принесли відчутних позитивних 

економічних результатів, а навпаки загострили ситуацію на селі, значно 

підвищується роль держави у забезпеченні ефективного регулювання 

аграрним сектором економіки. Основними складовими державної аграрної 

політики є комплекс правових, організаційних і економічних заходів, 

спрямованих на підвищення ефективності функціонування аграрного 

сектору економіки, розвʼязання соціальних проблем сільського населення 

та забезпечення комплексного і сталого розвитку сільських територій. 

Коливання умов зовнішнього конкурентного середовища в умовах 

СОТ призводить до того, що перед системою управління аграрного сектору 

стоїть завдання оперативного моніторингу, що дозволяє своєчасно 

здійснювати управлінські дії щодо внесення та доповнення необхідних 

коригувань в досягненні конкурентоспроможності країни, що визначає 

необхідність розробки постійно діючого механізму управління розвитком 

аграрного сектору в нових умовах господарювання 1].  

Основу розвитку аграрного сектору економіки в нових реаліях впливу 

зовнішнього середовища становить вироблення та визначення мети і 

завдань вдосконалення його управління, спрямованого на забезпечення 

конкурентоспроможності та стійкості сільської економіки з урахуванням 

впливу факторів СОТ. 

Основною відмінністю нашого розуміння терміна розвитку аграрного 

сектору від загальноприйнятого трактування його як  економічного 

зростання, що включає в себе екстенсивну та інтенсивну еволюцію галузі, є 

те, що умови Світової організації торгівлі формують в найближчій 

перспективі завдання забезпечення в першу чергу власного виробництва 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, виживання і 

інтеграції   аграрного   сектору   в   умовах   СОТ.   Тобто,   стосовно 
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Світової організації торгівлі під розвитком ми розуміємо не тільки кількісні 

зміни показників функціонування аграрного сектору, а його

 стійкість, що забезпечує збереження досягнутого рівня, з його 

перспективним якісним переходом до використання наявних потенціалів і 

конкурентних переваг ].  Економічна  складова  розвитку аграрного  

сектору економіки  в умовах СОТ полягає в: 

- сукупності економічних потенціалів, субʼєктів і обʼєктів системи 

менеджменту аграрного сектору, комунікацій між ними і середовищем, в 

якому вони функціонують. Дана сукупність утворює аграрний сектор як 

систему, яка характеризується цілісністю, з її структурною кількісною та 

якісною складовими функціонуючими в часі, комплексністю та 

цілеспрямованістю у вирішенні завдань розвитку, диференційованістю за 

природно-кліматичними та територіальними відмінностями, а також 

сформованими способами здійснення виробничої та господарської 

діяльності; 

- багатофакторність управлінського впливу, заснованого на 

процесному підході в менеджменті аграрного сектору на вертикально-

вибудуваній ієрархічній структурі державної підтримки та регулювання 

агробізнесу; 

- узагальненні оцінки та аналізу природно-кліматичних умов, 

наявних виробничих ресурсів і можливостей їх максимального 

використання в агровиробництві з урахуванням конʼюнктурних змін на 

зовнішніх і внутрішніх ринках; 

- взаємозвʼязку з субʼєктами і обʼєктами менеджменту в досягненні 

економічного, соціального, екологічного сталого розвитку сільської 

місцевості, реалізації розвитку місцевого самоврядування, приватно- 

державного партнерства агробізнесу та органів державного управління. 

Модель управління розвитком аграрного сектору передбачає 

розробку інструментів та заходів державного регулювання і менеджменту 

аграрного сектору, а також ринкового середовища з урахуванням 
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відповідних обмежень і умов Світової організації торгівлі.Модель 

представляє вертикально збудовані взаємодії системи менеджменту, що 

формують комунікаційні звʼязки між Міністерством аграрної політики та 

продовольства України, управліннями  агропромислового розвитку регіонів 

і безпосередніми  товаровиробниками, які здійснюють виробництво 

продукції галузей тваринництва і рослинництва, а також підприємства і 

організації (включаючи малий бізнес) переробки сільськогосподарської 

сировини, оптової та роздрібної торгівлі, логістики, транспорту тощо [8, 9, 

16, 50].  

Мета і завдання вдосконалення управління розвитком аграрного 

сектору в умовах СОТ формуються основними елементами системи 

управління як нормативно-директивним способом, так і за допомогою 

інструментів та інститутів приватно-державного партнерства. 

Мета визначена як формування умов для стійкості аграрної економіки 

в режимі загострення конкурентних процесів на сільськогосподарських 

ринках (під стійкістю аграрної економіки в даній моделі ми розуміємо 

забезпечення збереження досягнутого рівня з його перспективним якісним 

переходом до використання наявних потенціалів і конкурентних переваг 

країни). 

До завдань моделі удосконалення управління розвитком аграрного 

сектору в умовах СОТ відносяться ]:  

- інтеграція й  адаптація  сільськогосподарського  виробництва до 

умов СОТ; 

- розробка механізмів державного регулювання, стимулювання і 

підтримки (антидемпінгові, квотові, субсидіарні та компенсаційні заходи, а 

також формування і розвиток інститутів, що забезпечують захист від 

імпорту продукції, що не відповідає національним стандартам якості і, яка 

представляє певну загрозу для населення  служби санітарного, 

ветеринарного та фітосанітарного нагляду); 
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- досягнення продовольчої безпеки і конкурентоспроможності країни, 

а також ринкової спеціалізації місцевих агровиробників у виробництві 

високоякісної сільгосппродукції та її переробці (завдання імпортозаміщення  
на аграрному ринку повинні здійснюватися за допомогою диференціації 

сільськогосподарського виробництва, сфокусуванні державної субсидіарної підтримки на 

виробництві конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішніх ринках продукції); 

- забезпечення ефективної та інформаційно-методичної системи 

реалізації аграрної політики (дана задача визначає необхідність наукової 

обґрунтованості як управлінських процесів, так і технологічного 

вдосконалення агропромислового виробництва і розвитку інформаційно- 

консультаційних служб тощо). 

Подолання негативних наслідків СОТ, а також розвиток позитивних 

моментів приєднання України до Світової організації торгівлі зумовлює 

необхідність вироблення відповідного ефективного механізму 

вдосконалення управління розвитком аграрного сектору економіки та 

комплексу  методичних рекомендацій щодо реалізації пріоритетних 

напрямів удосконалення управління розвитком аграрного сектору в системі  

оптимізації державних заходів спрямованих на: 

- поліпшення загальних умов функціонування аграрного сектору, 

включаючи підтримку виробництва та реалізації експортно-спроможної 

сільськогосподарської продукції і продовольства, розвиток логістики, 

реалізації та іншої інфраструктури, що підвищує якість і зниження 

собівартості товарної продукції, формування умов, що забезпечують 

інвестиційну привабливість та фінансову стійкість аграрної економіки 

тощо; 

- впровадження сучасних наукоємних та інноваційних аграрних 

технологій, що забезпечує перехід аграрного сектору на інноваційний 

шлях розвитку, підвищення продуктивності праці та ефективності 

використання природних ресурсів, що в загальному, забезпечить 

успішність технологічної та технічної асиміляції аграрного сектору до 
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нових умов господарювання; 

- залучення невикористаних сільськогосподарських земель в оборот, 

рекультивація, меліорація та інші заходи, які дозволяють підвищити 

загальну ефективність аграрної діяльності; 

- диверсифікація аграрної економіки і концентрація управлінського 

впливу на розвиток, в першу чергу, конкурентоспроможних напрямів 

аграрного виробництва; 

- досягнення сталого розвитку сільської місцевості, в тому числі 

реалізація відповідних цільових програм як на державному, так і на 

регіональному рівнях, що забезпечить не тільки легітимне уникнути 

обмежень Світової організації торгівлі, а й синергетичний ефект за рахунок 

підвищення якості життя та добробуту населення як в аграрній економіці, 

так і в загальному секторі економіки країни; 

- збільшення частки власного виробництва сільськогосподарської 

продукції та продуктів харчування; 

- імпортозаміщення сільськогосподарської продукції, яка 

реалізується на території країни, конкурентоспроможною продукцією 

місцевого виробництва; 

- нарощування експорту сільськогосподарської продукції та 

продуктів харчування за допомогою розвитку спеціалізації та концентрації 

аграрного виробництва, в тому числі за допомогою впровадження 

виробничого процесу міжнародних стандартів якості, відповідності 

продукції, що випускається вимогам зарубіжних технічних регламентів, 

екологічних норм і норм безпеки продуктів харчування; 

- виявлення внутрішніх факторів підвищення 

конкурентоспроможності аграрного сектору, орієнтація на максимальне 

залучення економічного потенціалу і виробничих потужностей, оптимізація 

комунікаційних звʼязків управління,   залучення   внутрішніх   й   зовнішніх   

інвестицій,   підвищення зайнятості в аграрному секторі та стимулювання 

працівників до підвищення ефективності та продуктивності праці. ]. 
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Таким чином, пропонований нами комплекс методичних 

рекомендацій щодо вдосконалення управління розвитком аграрного 

сектору в умовах загострення конкурентних процесів на 

сільськогосподарських  ринках України ґрунтується на визначенні 

пріоритетних напрямів оптимізації державних заходів підтримки і захисту 

агровиробників, до яких віднесено наступні легітимні заходи захисту 

аграрних товаровиробників в умовах СОТ: 

- зміна вектора державної підтримки аграрного сектору від 

безпосереднього субсидування сільськогосподарського виробника на 

розвиток соціальної та інфраструктурної сфер села, що забезпечують 

синергетичний ефект в розвитку аграрної економіки; 

- «неповʼязана» підтримка (пряма і непряма) галузей забезпечення 

аграрних товаровиробників, в тому числі за допомогою підтримки їх 

прибутковості; 

- привʼязка державних субсидій до площ земель 

сільгосппризначення, випуску сільськогосподарської продукції та 

продовольства певної якості та асортименту тощо; 

- координація органів управління аграрного сектору з митними 

органами, а також службами ветеринарного й санітарного контролю та 

нагляду за якістю продукції, що ввозиться. 

Запропонований комплекс методичних рекомендацій ґрунтується на 

позиції про те, що в нових умовах господарювання стратегічні завдання 

менеджменту аграрного сектору регіону полягають не тільки в забезпеченні 

збереження сучасного рівня сільськогосподарського виробництва та його 

розвитку, а й отриманні максимального економічного ефекту від умов СОТ. 

Реалізація запропонованих методичних рекомендацій дозволить 

оперативно реагувати і своєчасно розробляти заходи коригуючого впливу 

на підтримку виробництва аграрної продукції, а також розвиток 

конкурентних переваг аграрного сектору. Удосконалення управління 

розвитком аграрного сектору в умовах Світової організації торгівлі 
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передбачає організацію постійно діючого моніторингу натуральних і 

вартісних показників імпортованої на територію країни продукції, особливо 

зо потенційно конкурентоспроможною товарною продукцією (мʼясо-

молочна продукція, корми, картопля), що дозволяє оперативне прийняття 

управлінських рішень щодо захисту аграрного ринку, а також реалізації 

відповідних попереджувальних заходів ].  

Особливо важливо в умовах Світової організації торгівлі перенести 

підтримку аграрного виробництва з безпосереднього субсидування 

сільськогосподарських підприємств на одиницю продукції або гектар 

посівної площі («неповʼязана» підтримка, що дозволяє уникати обмеження 

СОТ). 

Механізм вдосконалення управління розвитком аграрного сектору 

економіки в умовах Світової організації торгівлі є структурований та 

впорядкований взаємозвʼязок організаційно-економічних та нормативно- 

правових елементів, а також інструментів, методів і цілей їх комунікаційної 

взаємодії, які в цілому складають сукупність управління, спрямованого на 

адаптацію аграрного сектору до умов СОТ. 

Організаційно-економічний аспект механізму вдосконалення включає 

в себе такі складові як: 

Визначення пріоритетних напрямків вдосконалення управління 

розвитком аграрного сектору економіки, що враховують вироблені на основі 

методичних рекомендацій щодо оптимізації державних заходів підтримки 

сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості 

антидемпінгові, квотові, субсидиарні та компенсаційні заходи, спрямовані на 

підвищення конкурентоспроможності та підтримку експорту 

сільгосппродукції 

1. Реалізація нормативних документів з підвищення конкуренто-

спроможності та підтримки експорту сільськогосподарської родукції: 

- вдосконалення методичного інструментарію управління аграрним 



91 
 

сектором; 

- інформаційно-консультаційне сприяння, а також допомога при 

реєстрації та захисту прав інтелектуальної власності аграрних 

товаровиробників за кордоном; 

- просування міжнародних систем якості менеджменту. 

2. Протекціонізм щодо аграрних товаровиробників: 

- розвиток соціальної та інфраструктурної сфер села, що 

забезпечують синергетичний ефект в розвитку аграрної економіки; 

- привʼязка державних субсидій до площ земель 

сільгосппризначення, випуску продукції певної якості та асортименту тощо. 

Реалізація заходів даного блоку здійснюється відповідно до 

дозволених умовами Світової організації торгівлі обмеженнями доступу 

імпортної продукції з вмістом генно-модифікованих організмів, які не 

відповідають українським вимогам безпеки продуктів харчування. 

Заходами наступного блоку є: 

3. Маркетинг, моніторинг та аналіз поточного рівня розвитку 

аграрного сектору на основі достовірної інформації про стан 

агропродовольчого ринку і агровиробництва. 

4. Розробка альтернативних варіантів розвитку аграрного сектору з 

урахуванням управлінських рішень щодо усунення відхилень і коригування 

завдань розвитку. 

5. Коригування управлінських дій і управлінського процесу 

менеджменту аграрного сектору в умовах Світової організації торгівлі. 

6. Координація управління аграрного сектору з митними органами, а 

також службами ветеринарного і санітарного контролю та нагляду. 

До нормативно-правового супроводу відносяться: 
- аналіз нормативного забезпечення, державні заходи підтримки і 

моніторинг умов СОТ;  

- розробка пропозицій щодо оптимізації державних заходів; 

- обмеження доступу імпортної продукції з вмістом ГМО і тих, що не 
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відповідають вимогам безпеки продуктів харчування. 

Аналіз діючих заходів державної підтримки аграрних виробників 

щодо відповідності умовам СОТ дозволяє підготувати за участю залучених 

наукових організацій і представників агробізнесу пропозиції щодо 

оптимізації державних заходів, їх коригування та вироблення заходів, що 

відповідають нормам Світової організації торгівлі, а також дозволяє  

уникнути цих норм легальними способами та вносити ініціативні проекти 

щодо відповідних змін до законодавчих актів ]. 

Пропонований нами механізм передбачає його оцінку системи 

управління яка володіє певними властивостями. До даних властивостей ми 

відносимо такі, як: 

- гнучкість; 

- адаптивність; 

- економічність; 

- ефективність. 

Основою реалізації запропонованого механізму є необхідність 

комплексного врахування інтересів всіх елементів, субʼєктів і обʼєктів 

системи управління аграрним сектором, врахування економічного 

потенціалу і наявних конкурентних можливостей і конкурентних переваг, 

комунікацій та інформаційної забезпеченості, розвитку інструментів 

державної підтримки сільськогосподарського виробництва, що ставить 

перед менеджментом завдання узгодженості всіх управлінських дій і 

процесів в досягненні загальних цілей. 

Отже, впровадження в практику менеджменту аграрного сектору, 

запропонованого механізму вдосконалення управління розвитком 

аграрного сектору в умовах Світової організації торгівлі, оволодіння 

вдосконаленими технологіями управління, що забезпечують інтеграцію та 

адаптацію сільськогосподарського     виробництва     до     сучасних     умов 

загострення конкурентних процесів і експансії транснаціональних 

корпорацій на вітчизняні ринки сільгосппродукції і продовольства стають 
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обʼєктивно необхідними умовами досягнення стійкості аграрної економіки 

і соціально- економічного розвитку сільських територій. 

 

3.3 Формування комплексного механізму державного регулювання 

процесів розміщення аграрного виробництва 

 
Державне регулювання аграрного сектору  одне з основних умов 

ефективності функціонування економіки країни. Основне завдання, яке має 

вирішувати держава в процесі регулювання аграрного сектору  це 

формування сприятливого середовища з метою ефективного ведення 

господарської діяльності. 

Аграрному сектору в усьому світі приділяється підвищена увага з 

боку держави. Викликано це насамперед тим, що аграрна сфера дуже 

специфічна, заснована на використанні природних факторів, землі, різних 

ресурсів, які в свою чергу характеризуються обмеженістю та 

неоднорідністю, до того ж галузь є стратегічно важливою для національної 

економіки, так як вирішує проблему забезпечення продуктової безпеки. 

В аграрному секторі країни за останні двадцять років стався ряд 

кардинальних перетворень, які призвели до формування багатоукладної 

аграрної економіки, появі підприємств різних організаційно-правових 

форм, створення ринку агропродовольчої продукції. 

Необхідно відзначити, що поряд з позитивними моментами 

трансформаційні процеси принесли безліч проблем, які не дозволяють 

аграрному сектору розвиватися ефективно. Багато з цих проблем повʼязані 

з використанням ринкового механізму, дію якого в галузі неможливо 

оцінити однозначно.   Відомі   ринкові   провали   найбільш   часто   

проявляються  агропромисловому комплексі в силу його специфіки, з 

одного боку, та неможливість розвивати галузь тільки ринковими 

інструментами  з іншого. Специфічність взаємин двох аспектів  галузі т а 

ринку, їх відносну несумісність можливо усунути за допомогою різних 



94 
 

інструментів. Найбільш дієвим способом вирішення даного питання є 

використання методів державного регулювання 2]. 

Протягом двох-трьох останніх десятиліть можна спостерігати 

посилення процесу «дроблення» єдиного економічного простору сучасної 

держави на безліч локальних виробничо-економічних систем (регіони, 

економічні райони, міські агломерацій тощо), які концентрують в собі 

наявний виробничий, фінансовий, трудовий потенціал територій і 

генерують нові «точки зростання», при цьому конкурують один з одним за 

інвестиції та ринки збуту. Дослідження показали, що сучасні умови 

глобального розвитку наполегливо вимагають переорієнтації в дослідженні 

питань розміщення виробництва локальних економік. З урахуванням 

специфіки адміністративно- територіального поділу країни та високою 

залежністю місцевого рівня від державного фінансування слід визнати 

доцільним дослідження питань розміщення виробництва в аграрному 

секторі на регіональному та внутрішньорегіональної рівні, а локальною 

(внутрішньорегіональною) економічною одиницею в країні для даного 

дослідження слід визнати сільський район. 

Для пояснення ключових закономірностей розміщення аграрного 

виробництва в сільських територіях на рівні регіону пропонується 

використовувати методологію систем. Даний підхід дозволяє застосувати 

до обʼєкта дослідження ключові положення теоретичних концепцій 

розвитку локальних територій: фактори виробництва, інституційне 

середовище та державну політику, підприємницьку активність й 

можливості виробничо- галузевої кооперації та інтеграції 16]. 

Суть підходу полягає в тому, що кістяк або «скелет» аграрного 

виробництва   регіону   складається   з   множин   субʼєктів   

підприємницької іяльності (підприємств і організацій) на локальних 

сільських територіях (районах), що володіють схожістю природно-

кліматичних, виробничих, інфраструктурних, соціальних чи інших умов 

для здійснення підприємницької діяльності в тій чи іншій галузі аграрного 



95 
 

сектору і одночасно відрізняються помітною різноманітністю цих 

характеристик в порівнянні із сусідніми територіями. 

Природним обмежувачем розвитку підприємництва тій чи іншій 

галузі аграрного сектору (формування галузевої спеціалізації) в рамках  

економічних систем при даному підході виступають транс-коопераційні 

витрати: додаткові витрати на пошук контрагентів цієї ж галузі, обробку 

інформації, пільгове фінансування та інші витрати. Для їх подолання 

економічним системам потрібне створення спеціального механізму 

державного регулювання підприємницької діяльності, що впливає на 

просторово-часову організацію виробничо-економічних відносин  в 

аграрному секторі 50].  

Створення механізму державного регулювання дозволяє підприємцям 

збільшити кількість виробничо-економічних взаємозвʼязків і перейти всім 

субʼєктам районного, а потім і регіонального аграрного виробництва на 

наступний рівень розвитку, що призведе до «кристалізації» певної галузі на 

певній території. Дана ситуація добре відома фізикам і хімікам і носить 

назву реакції другого порядку: швидкість процесу залежить не від кількості 

елементів, що приймають участь, а від числа взаємозвʼязків між ними 

(приклад  ядерна реакція). Механізми державного регулювання 

виступають тут в ролі своєрідних каталізаторів, що прискорюють 

швидкість процесу. 

Слід виділити основні властивості аграрного виробництва сільських 

територій регіону як системи, що визначає просторово-часову структуру 

виробництва галузей АПК і механізм державного регулювання: 

1. Ієрархічність  як і всі системи, аграрне виробництво регіону є 

підсистемою. Дана властивість дозволяє розглядати аграрне виробництво 

регіону, з одного боку, як самостійну автономну систему, що складається 

з взаємодіючих підсистем (аграрних виробництв районів), а з іншого  як 

елемент більш складних систем (аграрне виробництво економічних зон або 
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країн). 

2. Складність  аграрне виробництво як відкрита соціальна система 

тяжіє до наростання ускладненості. Іншими словами, у міру зростання 

рівня аграрного виробництва його структура і види взаємозвʼязків між 

обʼєктами всередині нього будуть ускладнюватися. Відповідно, з одного 

боку,  у органів, що беруть участь у формуванні галузевої спеціалізації 

території більш високого рівня, зростає різноманіття форм та інструментів 

регулювання підприємницької діяльності. З іншого боку, при цьому 

зростають і вимоги до визначення стратегічних пріоритетів. 

3. Варіативність  в аграрному виробництві як системі бажані 

результати (наприклад, збільшення виробництва молочної продукції) 

можуть бути досягнуті різними способами. При цьому не існує єдино 

кращого шляху, вибір залежить від концепції (підходу до вирішення 

завдання). 

4. Цілісність  аграрне виробництво поводиться як єдине ціле. Зміна 

в одній його частині викликає зміни і в інших його частинах (так, відкриття 

великого мʼясопереробного підприємства в одному районі призводить до 

збільшення поголівʼя худоби в сусідньому районі). Відповідно, підхід до 

просторово-часової оптимізації аграрного виробництва регіону повинен 

бути комплексним, враховувати інтереси всіх його субʼєктів. 

5. Централізація  згодом одна з частин системи стає домінуючою, 

все більше виділяючись на тлі інших частин. Наприклад, практично в 

кожному регіоні адміністративний центр і райони, що входять до нього 

володіють найістотнішим переробним потенціалом в регіоні. Відповідно, 

для  досягнення будь-якого, навіть мінімального рівня координації між 

ними, і необхідна централізація. 

6. Обмеженість розвитку  завжди існують обмеження до 

самозростання системи (наприклад, зростання кількості фермерських 

господарств).  Хоча  в  цілому  аграрне  виробництво  регіону,  як   і  будь-
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яка відкрита система, все ж прагне до самозростання. 

7. Циклічність  аграрне виробництво функціонує циклічно, через 

певні проміжки часу. Наприклад, терміни надання фінансової підтримки 

державою сільгоспвиробників повинні бути привʼязані до сезонної 

специфіці конкретної галузі або виду господарської діяльності. 

8. Наявність кордонів  аграрне виробництво будь-якої території 

(району, регіону, країни) має межі, які окреслюють «зону відповідальності» 

органів державного регулювання за економічний розвиток тієї чи іншої 

території. 

9. Цілеспрямованість  для аграрного виробництва характерна зміна 

призначення в залежності від зміни умов зовнішнього середовища та/або 

стану самої системи. Це означає, що механізм державного регулювання 

просторово-часового розміщення виробництва повинен мати можливість 

визначення стратегічних галузевих пріоритетів, в залежності від зміни 

ринкової конʼюнктури та інших умов. 

10. Заданість  кінцеве призначення системи визначається її 

користувачами, а не творцями. Наприклад, ефективність діючого механізму 

державної підтримки аграрного сектору повинна оцінюватися насамперед 

самими підприємницьким співтовариством, а не державою. 

11. Стійкість  аграрне виробництво регіону є самостабілізуючою та 

системою, що самопрограмується з точки зору адаптації до змін. У звʼязку з 

цим будь-які заходи державного регулювання повинні мати механізм 

самовдосконалення, так як вони впливають на розвиток аграрного 

виробництва з ефектом загасання, а згодом взагалі можуть призвести до 

незапланованих наслідків. 

12. Самоорганізація  субʼєкти системи мають обмежені можливості 

контролю свого місця в системі, форми та ступеня взаємодії з іншими 

субʼєктами системи. Тому для збільшення свого впливу, наприклад, з 

метою зміни правил функціонування системи, використовуються легітимні 
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(визнані іншими    субʼєктами)    форми    обʼєднання.    Так,    для    більш   

успішного лобіювання своїх інтересів в органах влади малі підприємства 

можуть обʼєднуватися в галузеві союзи, територіальні підприємницькі 

спільноти тощо ]. 

Під принципами розміщення аграрного виробництва регіону 

пропонується розуміти основні положення економічної політики, якими 

керуються органи державного управління при розробці довго- та 

середньострокових програм, що впливають на соціально-економічний 

розвиток сільських територій і галузей АПК. 

Принципи розміщення повинні враховувати фактори і  умови 

організації аграрного виробництва конкретних територій, які можуть мати 

як стимулюючий, так і стримуючий ефект. При цьому принципи повинні 

бути динамічні та гнучкі: мати можливість трансформуватися в залежності 

від  змін соціально-політичної ситуації в країні, стратегічних аспектів 

розвитку окремих територій тощо ]. 

Принципи розміщення аграрного виробництва регіону повинні та 

можуть змінюватися й доповнюватися в залежності від галузевої специфіки 

або індивідуальних особливостей території, але ключовими можна вважати 

наступні: 

- принцип комплексного розвитку, що забезпечує в кожному районі 

раціональне поєднання економічного й соціального розвитку, найбільшу 

відповідність економіки кожного регіону місцевим природнім і 

економічним умовам; 

- принцип містобудування та землеустрою, що забезпечує увʼязку з 

генеральними планами районів й поселень, планування та організацію 

раціонального використання земель та її охорони; 

- принцип регулятивності, що забезпечує можливість використання 

існуючих механізмів державного регулювання. 

Даний підхід передбачає певну трансформацію існуючих схем і форм 

взаємодії державних органів з субʼєктами підприємницької діяльності в 
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АПК і сільської місцевості, певні зрушення в задачах та механізмі 

управління, в розумному поєднанні адміністративного й

 ринкового механізмів регулювання 24]. 

Варто відзначити, що створення регулюючого початку процесів 

розміщення аграрного виробництва в регіоні не є самоціллю, а лише 

покликане підвищити результативність проведеної державою політики 

розвитку підприємництва в аграрному секторі та сільській місцевості за 

допомогою науково обґрунтованого прогнознопросторового 

інструментарію. Метою державного регулювання процесів розміщення  

аграрного виробництва в регіоні є створення сприятливих умов для 

розвитку підприємництва на основі міжтериторіального розподілу праці,  

що забезпечує поступальний розвиток галузей виробництва і переробки 

сільськогосподарської сировини, супутньої сфери послуг. 

Державні органи на кожному рівні управління мають свої власні цілі 

в розвитку території й домагаються їх вирішення наявними в їх 

розпорядженні методами та засобами стосовно поточної соціально-

економічної ситуації в країні та в світовому господарстві. Це означає, що 

принциповий механізм державного регулювання повинен бути досить 

добре відпрацьований, але при цьому гнучкий, так як поточні завдання 

можуть бути схильні до певного коригування 48]. 

На першому рівні (районному) відбувається оперативне управління 

процесами сприяння розвитку аграрного виробництва. На другому рівні 

(регіональному) здійснюється просторово-галузева оптимізація 

виробництва  з урахуванням факторів внутрішньорегіональної 

диференціації агропромислового комплексу. На третьому рівні 

(державному) регулювання спрямоване на вирішення стратегічних завдань 

соціально-економічного розвитку регіонів і визначення параметрів 

державної підтримки підприємництва в аграрному секторі. 

Спектр напрямів досліджень державного регулювання процесів 

розміщення аграрного виробництва в регіоні в рамках досліджених теорій і 
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концепцій просторово-часової локалізації галузей АПК досить широкий. 

Одночасно зростає й кількість міждисциплінарних і міжсекторульних 

досліджень. Наприклад, на рис. 3.4 наведена авторське трактування  

можливих напрямів досліджень процесів розміщення аграрного 

виробництва в регіоні. 

Цей перелік є відкритим і буде доповнюватися в міру еволюції  як 

самих теорій просторової локалізації виробництва, так і її 

фундаментальних та прикладних напрямів. 
 

 

 
Рис. 3.4. Можливі напрями досліджень державного 

регулювання аграрного сектору економіки 
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державного регулювання підприємництва в аграрному секторі на всіх 

рівнях управління: з урахуванням сформованої системи державних 

відносин і державної політики регіонального розвитку сучасні умови 

диктують необхідність переходу до моделі виявлення й підтримки 

локальних галузевих підприємницьких обʼєднань з урахуванням 

унікальності місцевої специфіки (рис. 3.5). Саме цей регулюючий вплив 

держави і дозволяє, в кінцевому підсумку, системно та цілеспрямовано 

впливати на просторово-галузеву структуру регіонального аграрного 

виробництва 24].  
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Рис. 3.5. Принципова схема механізму державного регулювання процесів 

розміщення аграрного виробництва 
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В якості базового механізму державного регулювання процесів 

просторово-галузевої спеціалізації в аграрному секторі пропонується 

використовувати існуючий механізм державної підтримки підприємництва 

в ньому. Для створення ключових елементів механізму державного 

регулювання процесів розміщення аграрного виробництва доцільно в 

першочерговому порядку здійснити наступні заходи. 

1. На прикладі 3-4 регіонів (що відображають специфіку основних 

типів регіонів країни) силами залучених експертів і фахівців апробувати 

і рекомендувати до застосування регіонах модульну схему

 методичного інструментарію: 

а) визначення просторового розподілу перспективних галузей АПК 

регіону в розрізі районів; 

б) прогнозна оцінка підприємницької активності в районах; 

в) виявлення на їх основі потреби регіонів за напрямами та заходами 

державної підтримки. 

2. Розробити і рекомендувати для профільних міністерств і відомств 

алгоритм результативного розподілу державних ресурсів для регіонів, а  

також схему їх взаємодії з регіональними органами виконавчої влади, що 

реалізують даний напрямок державної політики. Визначити 

відповідального координатора щодо забезпечення міжвідомчої взаємодії на 

державному рівні (Міністерство аграрної політики та продовольства 

України або Міністерство економічного розвитку і торгівлі України). 

3. Узгодити між профільними міністерствами єдиний порядок 

доведення до регіональних управлінь агропромислового розвитку 

інформації про ліміти субсидій на наступний рік, рівні співфінансування 

видаткових зобовʼязань, ключових напрямів державної підтримки та 

процедуру конкурсного відбору. Забезпечити зворотний звʼязок. 

4. Внести зміни в існуючу нормативну базу, що розширюють 

можливості регіонів у визначенні спектра заходів державної підтримки 

аграрного сектору, в рамках визначених на державному рівні стратегічних 
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напрямів і пріоритетів розвитку. 

5. Сприяти розвитку галузевої кооперації, створення цілісної системи 

регіональних і галузевих підприємницьких обʼєднань; створення на їх 

основі системи стійкого зворотного звʼязку між підприємцями аграрного 

сектору та профільними органами районної та регіональної влади. 

6. Створити умови для залучення вітчизняних консалтингових фірм 

до консультування органів регіональної та районної влади, аграрних 

підприємств  з  питань  державного  регулювання  процесів розміщення 

аграрного виробництва в регіоні шляхом часткових компенсацій витрат на 

оплату послуг консультантів 22]. 

Пропонований механізм, безсумнівно, виходить за рамки існуючої 

системи національних пріоритетів і заходів державної підтримки аграрного 

сектору, сільських територій і підприємницької спільноти, але в той же час 

в кожному індивідуальному випадку дозволяє враховувати безліч 

просторово- галузевих параметрів в залежності від наявних проблем 

території та очікуваних результатів від тих чи інших заходів економічної 

політики за кожним конкретним напрямом підтримки. В кінцевому 

підсумку дана схема дозволяє не просто в цілому відстежувати і 

прогнозувати динаміку процесів розміщення аграрного виробництва, а 

оцінювати перспективи зростання тієї чи іншої галузі аграрного сектору 

регіонів і районів за рахунок спрямованого стимулювання їх 

підприємницького потенціалу. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Досліджено теоретичні положення та запропоновано механізм 

державного регулювання аграрного сектору економіки, який спрямований 

на збереження і розвиток земельних, матеріально-технічних, фінансових, 

трудових та інформаційних ресурсів в аграрному секторі та передбачає 

використання інструментів державного регулювання, а саме: економічні, 

юридичні, організаційно-адміністративні, а державні заходи можуть 

здійснювати непрямий або прямий вплив на економічних учасників і мати 

стимулюючий (субсидії, дотації, преференції) або стримуючий 

(ліцензування, штрафи, заборони) ефекти. 

2. Виявлено сутність механізму державного регулювання аграрного 

сектору економіки як спосіб дій субʼєкта регулювання заснований на 

базових функціях і принципах, що забезпечує за допомогою форм, методів і 

засобів ефективне функціонування системи державного регулювання для 

досягнення певної мети і вирішення протиріч. 

3.  Сформульовано концептуальні положення розвитку механізму 

державної підтримки аграрного сектору шляхом обґрунтування алгоритму 

розробки механізму конкурсної організації державної підтримки 

пріоритетних напрямів розвитку аграрного сектору регіону, що дозволяє 

перенаправити бюджетні кошти на підтримку не окремих видів продукції 

або галузей, а на комплексну підтримку виробника, виходячи зі  стратегії 

розвитку аграрного сектору в цілому, сільських територій та їх 

інфраструктури, при безпосередній участі в розробці даної стратегії на 

конкурсних умовах науки, освіти і аграрних товаровиробників. 

4. Узагальнено теоретичні підходи щодо формування та 

функціонування механізму державного регулювання аграрного сектору за 

позитивним досвідом країн з розвиненою економікою, що дозволило 

виділити основні його принципи, а саме: комплексний характер аграрної 

політики; централізація державного управління аграрним сектором; 
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провідна роль профільного міністерства; систематизована нормативно-

правова база і регулярне прийняття законів з урахуванням змін на 

внутрішньому та зовнішніх аграрних ринках тощо. 

5.  Визначено методичні положення щодо формування  державної 

програми, яка повинна містити основні показники і прогноз розвитку 

аграрного сектору, цілі, завдання, показники результативності та витратні 

зобовʼязання, в тому числі розподіл фінансових коштів на цілі та завдання 

на майбутній період за роками. 

6.  Сформульовано методичні положення щодо формування 

механізму державного управління розвитком аграрного сектору економіки з 

урахуванням вимог міжнародних стандартів,  шляхом взаємозв’язку між 

собою всих стадій та етапів аналізу, вибору заходів регулювання, 

фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору в єдину систему для 

визначення напрямів, форм і методів державного регулювання, проведення 

оцінки ефективності державного регулювання аграрного сектору, 

обґрунтування пріоритетних галузей, масштабів і заходів державної 

підтримки. 

7. Запропоновано науково-практичні рекомендації щодо 

удосконалення механізмів державного регулювання аграрного сектору 

України шляхом розробки заходів щодо формування раціональної 

системи державного регулювання аграрного сектору. Запропонований 

комплекс методичних рекомендацій ґрунтується на позиції про те, що 

в нових умовах господарювання стратегічні завдання менеджменту 

аграрного сектору регіону полягають не тільки в забезпеченні 

збереження сучасного рівня сільськогосподарського виробництва та 

його розвитку, а й отриманні максимального економічного ефекту від 

умов СОТ. Реалізація запропонованих методичних рекомендацій 

дозволить оперативно реагувати і своєчасно розробляти заходи 

коригуючого впливу на підтримку виробництва аграрної продукції, а 

також розвиток конкурентних переваг аграрного сектору. 
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