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ВСТУП 

 

Сьогодні спроможність забезпечити продовольчу безпеку в Україні 

виступає надійною гарантією стабільного розвитку найважливішої її галузі – 

агропромислового сектору та економіки країни загалом. Для цього необхідно 

сформувати чіткий механізм функціонування АПС, починаючи від оптимізації 

структури управління, чинного Законодавства, державної політики щодо 

підтримки функціонування та розвитку даного сектору і закінчуючи 

проведенням дослідження впливу факторів на ефективність господарської 

діяльності агропромислових формувань.  

Тривалі процеси реформування аграрного сектора економіки, часті 

кризові ситуації в економічній системі, відсутність ефективного організаційно-

економічного механізму створюють несприятливі умови для послідовного, 

збалансованого, ефективного і сталого розвитку агропромислового секору 

України.  

Відтак сьогодні на загальнодержавному рівні потрібно переглянути 

наявні умови та стан усіх складових систем та суб’єктів агропромислового 

сектору України, і на цій основі обґрунтувати пріоритетність основних його 

галузей, а також сформувати шляхи вирішення врегулювання економіко-

правових відносин, формування ринку робочої сили на основі оптимізації 

системи освіти та аграрної науки, забезпечити об’єктивну цінову політику, 

сприяти зниженню впливу монополізованих галузей на АПС. 

Актуальність дипломної роботи обумовлюється наявними проблемами 

щодо ефективного функціонування та розвитку агропромислового сектору 

України. Саме тому вважаю за необхідне дослідити стан та структуру 

публічного управління АПС України, та обґрунтувати шляхи оптимізації його 

розвитку. 

Аграрний сектор економіки в умовах інституційних трансформацій 

знаходиться під впливом багатьох сил, які реорганізують його, чи впливають в 

інший спосіб за рахунок природних чи соціально-економічних чинників. 



Виходячи із цього, він повинен перебувати під постійним контролем з боку 

органів державної влади з метою уникнення дестабілізації та запобігання 

суттєвому зниженню рівня дохідності.  

Роль публічного управління господарської діяльності аграрного сектору 

економіки є дуже важливою, особливо, якщо виходити із значення 

агропродовольчого сектору економіки, основним завданням якого є 

забезпечення населення країни продуктами харчування.  

Світовий досвід регулювання аграрного виробництва свідчить про 

необхідність таких дій, як: запобігання ризикам і нестабільності на аграрних 

ринках; підтримання рівня доходів сільськогосподарських товаровиробників; 

регулювання процесів з метою дотримання екологічної та продовольчої безпеки 

в країні. Тому, дослідження процесів, пов’язаних із публічним управлінням 

господарської діяльності підприємств АПС є актуальним. 

Мета та завдання дослідження. Метою дипломного дослідження є 

вивчення та обґрунтування взаємозв’язку основних складових системи 

публічного управління АПС України, виокремлення її особливостей та 

обґрунтування напрямів удосконалення.  

Із наведеної мети дослідження випливають наступні завдання:  

̶ здійснити теоретичне обґрунтування системи управління АПС, зокрема її 

структурних елементів;  

̶ дослідити зарубіжний досвід здійснення публічного управління  

господарської діяльності підприємств АПС;  

̶ обґрунтувати напрями оптимізації системи управління АПС України;  

̶ з’ясувати перспективи впровадження комплексних механізмів в АПС. 

Об’єктом дослідження є процеси публічного управління 

агропромисловим сектором України. 

 Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм 

вдосконалення структури публічного управління АПС України. 

Методи дослідження. Для написання дипломної роботи було 

використано загальнонаукові методи і прийоми дослідження, зокрема: 



історичний, діалектичний, абстрактно-логічні методи, а також метод аналізу та 

синтезу, аналогії і співставлення і інші економіко-статистичні прийоми. 

Структура та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота містить вступ, 

три змістових розділи, висновки та список використаних джерел. Загальний 

обсяг дипломної роботи становить 000 сторінок, до складу якого входить 11 

рисунків та 3 таблиць. 

 

 



РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ 

 

1.1. Сутність механізмів публічного управління агропромисловим 

               сектором 

      На сьогоднішньому етапі функціонування та розвитку публічного 

управління агропромисловим сектором України мають місце динамічні 

зміни, які передусім пов’язані і випливають із процесів трансформації форм 

власності і господарювання - формування багатоукладної економіки на селі.  

 При цьому в аграрному секторі економіки України було передбачено 

низку заходів, реалізація яких спрямовувалася на забезпечення оперативної 

адаптації усіх суб’єктів до умов ринкової економіки. Зокрема, періодично 

уточнювалися та обґрунтовувалися структура та функції як профільного 

Міністерства, так і обласних та районних органів управління АПС, 

пропонувалися заходи щодо збільшення асигнувань для підтримки та 

розвитку сільськогосподарських товаровиробників. Проте вказані вище та 

інші заходи поки що не забезпечили бажаного результату.  

 Досі відсутній ефективний механізм щодо здійснення управління 

господарської діяльності сільськогосподарських та переробних підприємств; 

залишається в занедбаному стані матеріально-технічне забезпечення 

підприємств АПС; має місце монополізація міжгалузевих економічних 

відносин, що загалом негативно позначається на економічному та 

соціальному станах господарюючих суб’єктів, тощо. Окрім цього, в 

занедбаному стані залишається вертикаль державного управління АПС, що 

негативно позначається на роботі обласних і районних управлінь 

агропромислового розвитку, і як наслідок – відсутність єдиної державної 

агропродовольчої політики.  

 В умовах нерозвиненості системи маркетингової підтримки органів 

державного управління АПС має місце заниження відпускних цін на 



агропродовольчу продукцію, де основну частину прибутку отримують  

посередники, а не товаровиробники. Відтак агропромислове виробництво 

характеризуються низькими показниками рівня рентабельності.  

 Отож, вважаємо, що такий стан АПК загалом зумовлений не тільки під 

впливом нестабільності національної економічної системи, динамічних змін 

політичної ситуації в країні, але й послабленням вектора державного 

регулювання.  

 Відтак державний вплив на функціонування та розвиток АПС є бажаним, 

зважаючи на досвід аналогічних трансформаційних процесів зарубіжних 

країн. За таких умов актуалізується необхідність пошуку науково-

обґрунтованих підходів щодо підвищення ефективності публічного 

управління АПС задля раціонального і збалансованого використання 

природних та інших ресурсів і загалом позитивної динаміки розвитку галузі.  

 Сьогодні далеко недосконалими є адміністративна, фінансова, 

інноваційна, інформаційна, маркетингова, та інші види державної підтримки 

АПС України, що гальмують позитивні зрушення. У свою чергу, 

ефективність системи управління АПС на загальнодержавному рівні 

обумовлюється досконалістю обраної стратегії здійснення діяльності 

відповідних органів та служб. Водночас під стратегією державного 

управління АПС слід розуміти базові положення управлінської діяльності, 

спроможні забезпечити високі показники ефективності та 

конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі.  

 Функціонування та розвиток АПС України на засадах ринкової економіки 

насамперед залежить від якісних характеристик системи управління, а 

ефективні рішення потребують залучення висококваліфікованих 

спеціалістів. Швидка адаптація структурних елементів АПС до динамічних 

змін ринкового середовища можлива на основі професіоналізації системи 

управління, а саме розробленні ефективної мотиваційної системи, 

використання дієвих важелів у процесі прийняття оптимальних 

управлінських рішень та формування ефективних механізмів для їх 



реалізації.  

 Так структурними елементами агропромислового сектору України є 

сукупність пов’язаних між собою підприємств, предметом діяльності яких є 

виробництво, переробка та збут продукції сільського господарства, 

включаючи обслуговуючі підприємства. Мета здійснення господарської 

діяльності підприємств АПС полягає у забезпеченні населення - продуктами 

харчування, а промисловість – сировиною. АПС характеризується складною 

галузевою структурою і включає такі сфери: Сільське господарство 

(виробництво рослинницької та тваринницької продукції). Промисловість, 

що забезпечує переробку сільськогосподарської сировини. Сюди належать 

галузі харчової та легкої промисловості, тісно взаємопов’язані із сільським 

господарством.  

 Підприємства, що здійснюють виробництво засобів виробництва для 

галузі сільського господарства та безпосередньо пов’язаних галузей 

промисловості (виробництво сільськогосподарської техніки, машин, 

устаткування, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, спеціальних 

препаратів, тари і ін.). Підприємства, які спеціалізуються на заготівлі, 

транспортуванні та збуті продукції сільського господарства. Вказані 

підприємства відіграють важливе значення у структурі АПС. Установи та 

організації, предметом діяльності яких є підготовка, перепідготовка і 

забезпечення підвищення кваліфікації кадрів. Сюди слід також віднести 

установи та організації, що забезпечують виконання науководослідних і 

проектних робіт.  

 На рис. 1.1 наведено типову галузеву структуру АПС, зокрема її 

структурні елементи та взаємозв’язки між ними. Для динамічного розвитку 

галузі АПС важливе значення має територіальне розташування окремих 

галузей та їх сукупності. Так як економічно виправданим є територіально 

близьке розташування підприємств сільського господарства та підприємств 

переробної промисловості. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1.1 – Типова галузева структура агропромислового сектору 

 

         Відтак, саме територіальна структура АПС характеризує його внутрішню 

будову, відстежуючи при цьому виробничі процеси господарюючих суб’єктів в 

межах географічно обумовлених територіях (районах, областей, регіонах, 

країни загалом). Оптимізації територіальної структури АПС найбільшою мірою 

сприяють показники економічного і соціального ефекту, а також заходи, 

пов’язані із вдосконаленням системи управління.  
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 Система публічного управління АПС формується на загальнодержавному 

рівні, беручи при цьому до уваги специфічні особливості функціонування та 

розвитку даної галузі. Нині систему управління АПС представляє Міністерство 

аграрної політики та продовольства України, функції, завдання та компетенції 

якого прописані у Положенні про вказане Міністерство.  

 Зокрема, Міністерство аграрної політики та продовольства здійснює 

державну регуляторну політику аграрного сектора, підприємств переробної та 

іншої промисловості, безпосередньо пов’язаних із сільським господарством. 

Відтак, у відповідності до Положення про міністерство аграрної політики та 

продовольства України, до основних завдань належить наступне:  

- формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, 

задля розвитку агропромислового комплексу та забезпечення на 

належному рівні продовольчої безпеки країни;  

- формування та забезпечення державної політики у таких сферах: 

сільському господарстві, тваринництві, садівництві, насінництві, 

розсадництві, виноградарстві, харчовій та переробній промисловості, а 

також інженерно-технічного забезпечення АПC та 

сільськогосподарського машинобудування, дорадчої діяльності в 

сільському господарстві; 

- формування та забезпечення державної політики у галузях рибного 

господарства і рибної промисловості, використання, охорони і 

відтворення водних ресурсів, регулювання рибальства, ветеринарної 

медицини, безпечності харчових продуктів, кормів, у сферах карантину і 

захисту рослин, з охорони прав на сорти рослин;  

- формування та забезпечення державної політики з питань, що стосуються 

земельних відносин, топографічної, геодезичної та картографічної 

діяльності, лісового та мисливського господарства, якості та безпеки 

продукції сільського господарства, насіння та посадкового матеріалу, 

біологічної та генетичної безпеки у рослинництві і тваринництві, 

родючості сільськогосподарських земель.  



     На основі проведених досліджень на рис. 1.2 сформовано типову 

структуру управління АПC України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рисунок 1.2 - Типова структура публічного управління АПС України 

 

 Структурні елементи системи управління АПС України, представлені на 

рис. 1.2 вказують на їх тісний взаємозв’язок. Так керівника – Міністра 

Міністерства аграрної політики та продовольства України призначає на посаду 

Верховна Рада України. Відтак Міністру підпорядковуються: перший 

заступник, інші заступники, та усі працівники наявних ієрархічних рівнів, а 

також Колегія, Науково-технічна рада. Відповідно, Департамент 

агропромислового розвитку підпорядковується обласній державній 

адміністрації та Міністерству аграрної політики та продовольства України і є у 

подвійному підпорядкуванні.  

 До основних завдань Департаменту агропромислового розвитку належать 

наступні:  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Міністерство аграрної політики 

та продовольства України 

Департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

Департамент агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

Обласні державні 

адміністрації 

Районні державні 

адміністрації 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА 



- участь та сприяння реалізації державної аграрної політики;  

- розробка та реалізація заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки 

регіону;  

- розробка і здійснення заходів з метою підтримки товаровиробників;  

-  сприяння розвитку конкурентного середовища в агропромисловому 

комплексі;  

-  формування сприятливих рівнозначних економічних, матеріально-

технічних і соціальних умов для функціонування підприємств АПС; • 

участь у процесі формування і реалізації соціальної політики на селі;  

-  участь у організації роботи, що стосується насінництва і розсадництва, 

сортовипробування, системи захисту рослин, племінної справи, науково-

кадрового забезпечення, стандартизації, охорони праці і дотримання 

правил техніки безпеки;  

-  забезпечення своєчасного виконання завдань, поставлених 

Міністерством аграрної політики та продовольства України.  

 Окрім наведеного вище, Департамент агропромислового розвитку  

наділений повноваженнями щодо забезпечення реалізації організаційної, 

координаційної та контрольної функцій на географічно обмеженій території.  

 Міністерство аграрної політики та продовольства України аналогічно  

забезпечує виконання наступних управлінських функцій: організування, 

координації і контролювання. Так функція організування презентується 

розробкою основних напрямів аграрної політики, організацією виробництва 

сільськогосподарської продукції, організацією державних закупівель 

сільськогосподарської продукції, формування сприятливих умов для 

можливості розвитку господарських структур усіх форм власності і 

господарювання.  

 Здійснення координування діяльності усіх органів, установ, організацій та  

господарюючих суб’єктів Міністерством аграрної політики і продовольства 

забезпечує реалізацію функції координації. Аналогічно функція контролювання 



презентується у здійсненні моніторингу усіх процесів та явищ, що відбуваються 

в межах чинної організаційної структури.  

 Проведені дослідження вказують на необхідність збереження цілісності  

системи публічного управління АПС України, забезпечення її єдності та 

ефективної взаємодії із зовнішнім середовищем задля удосконалення усіх 

структурних елементів. При цьому зауважимо, що організація дослідження 

системи управління здійснюється поетапно, включаючи:  

- постановка цілей та завдань дослідження;  

- аналіз існуючої системи управління: об’єктивна оцінка і порівняльний 

аналіз;  

- з’ясування наявності «вузьких місць» в управлінському процесі;  

- пошук позитивних і негативних аспектів управлінської діяльності;  

- відбір критеріїв, які оцінюють ефективність управління;  

- презентація рекомендацій задля оптимізації процесу управління.  

 Таким чином, за результатами проведених досліджень вважаємо, що  

система управління АПС України не є досконалою, про що свідчить стан галузі 

у розрізі агропромислових підприємств. Відповідно на часі внесення коректив, 

зокрема у контексті забезпечення на Законодавчому рівні розв’язання 

злободенних та затяжних процесів реформування аграрного сектора економіки 

України, а також актуальними є питання впорядкування структурних елементів 

системи публічного управління АПС України у відповідності до умов ринку та 

глобалізаційних викликів. 

 

1.2 Особливості та об’єктивна необхідність публічного управління 

агропромисловим сектором в Україні 

 В умовах ринкової економіки значний акцент необхідно робити на 

застосуванні нових принципів та відмову від неадекватних йому методів. Так, 

система директивного планування повинна перейти на програмноцільовий 

метод регулювання, який означає поєднання механізмів саморегулювання 

сільськогосподарського ринку та розвитку аграрного сектора. У цілому, 



держава впливає на принципи державного регулювання аграрного сектора 

регіону та змінює їх до рівня, який гарантує становлення 

конкурентноринкового механізму чи забезпечує його ефективне 

функціонування. 

 Основні положення сучасних теорій державного регулювання та 

необхідності їх здійснення в аграрному секторі викладені в працях відомих 

вітчизняних та закордонних вчених, таких як Р.А. Абдуллаєв, О.М. Варченко, 

В.П. Галушко, Б.М. Данилишин, М.Я. Дем'яненко, С.М. Кваша, І.І. Лукінов, 

Ю.О. Лупенко, А.П. Макаренко, М.Й. Малік, Л.О. Мармуль, О.М. Могильний, 

Л.В. Молдаван, І.Х. Османов, П.Т. Саблук, В.І. Топіха, О.М. Шпичак, М.Д. 

Янків та ін. 

 Аграрний протекціонізм є одним із важливіших принципів державного 

регулювання у цивілізованих країнах. В основі аграрного протекціонізму 

лежать кілька принципів: 

- збереження продовольчої безпеки країни;  

- підтримка зовнішнього торговельного балансу з обмеженням імпорту та 

субсидіюванням експорту;  

- збереження та розвиток вітчизняного сільського господарства як однієї з 

важливіших галузей економіки в цілому.  

 Принцип єдності економічних, екологічних та соціальних цілей 

передбачає орієнтацію заходів державного регулювання на вирішення 

економічних завдань з урахуванням моделі поведінки різних груп сільського 

населення, його сформовані цінності, соціальнопсихологічні та національні 

особливості.  

 Принцип програмноцільового регулювання здійснюється через методи 

впливу на конкуренцію, стримуючи негативні наслідки, які дозволяють 

узгоджувати інтереси, механізми та інструменти регулювання.  

 Поєднання індикативності та директивності. Директивні методи 

регулювання в умовах перехідної економіки поширюються в основному на 

підприємства державного сектора за необхідності у разі засухи, повені, 



екологічних катаклізмів; у міру руху принцип індикативності має стати 

переважаючим [4, с. 162—178]. 

 Особливості державного регулювання аграрного сектора економіки 

регіону формує механізм розвитку сільського господарства, який передбачає 

наявність взаємоузгоджених елементів, таких як:  

- нормативноправові важелі;  

- бюджетнофінансове 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 міжрегіонального та прикордонного співробітництва [5, с. 54]. 

Нормативно-правова база визначає права та обов'язки регіонів у  

фінансово-бюджетній сфері, повноваження в управлінні майном, участь у 

реалізації загальнодержавних і регіональних соціально-економічних програм, 

порядок створення та використання регіональних фондів, форми соціальної 

підтримки населення. Вплив держави на аграрну економіку регіонів 

здійснюється через фінансово-бюджетну систему шляхом:  

- прямого державного інвестування;  

- надання субсидій;  

- створення спеціальних фондів для фінансування регіональних програм;  

- залучення іноземних інвестицій; пільгового кредитування та 

оподаткування;  

- референцій та спрямування коштів державних позабюджетних фондів;  

- формування місцевих бюджетів.  

 Державні регіональні програми розробляються з метою активізації 

господарської діяльності та розвитку державних ринкових відносин у регіонах, 

забезпечення структурної перебудови агропромислових комплексів, вирішення 

проблем соціального характеру, пов'язаних із зайнятістю сільського населення, 

розвитком соціальної інфраструктури, ліквідації локальних соціально-



економічних криз а також створення умов для екологічної безпеки в регіоні 

тощо [2, с. 52—63]. 

 Базою прогнозування та програмування соціально-економічного розвитку 

АПС та сільського господарства регіону є: система досягнутих 

макроекономічних показників, державні соціальні стандарти і нормативи 

забезпеченості населення, національно-етнічні особливості регіону, 

характеристика розвитку соціальної інфраструктури, можливості потенційних 

інвесторів та інвестиційна привабливість регіону.  

 Аналогічну структуру мають програми соціально-економічного розвитку 

регіону, які обов'язково взаємоузгоджуються з проектом державного плану 

(програми) економічного і соціального розвитку України на відповідний рік. У 

цих програмах відображаються: аналіз та оцінка соціально-економічного 

розвитку за поточний період, основні проблеми розвитку регіону; основні 

показники економічного розвитку; зведений план доходів соціального 

розвитку; показники розвитку промисловості; показники розвитку аграрного 

сектора; капітальне будівництво; регіональна інфраструктура; трудові ресурси; 

охорона природи і раціональне використання природних ресурсів; рівень 

розвитку та економічна ефективність виробництва [5, с. 14—16].  

 Отже, державне регулювання аграрного сектора економіки полягає у 

тому, що держава шляхом застосування правових, адміністративних та 

економічних важелів регулює поведінку сільськогосподарського 

товаровиробника, визначає перспективи розвитку агарного сектора економіки, 

виконує спрямовуючу роль щодо реалізації довготривалих програм розвитку. 

Що ж до сільського господарства, то для обгрунтування об'єктивної 

необхідності державної підтримки слід зазначити низку специфічних причин 

його функціонування, які зумовлюють особливості державного регулювання 

аграрного сектора економіки на регіональному рівні.  

 По-перше, відсутність науково обгрунтованих системних підходів до 

розуміння суті й наслідків реалізації аграрної політики в державі та ігнорування 

ключових обмежень та взаємозалежних ринкових зв'язків. У зв'язку з цим 



агарна політика України нагадує набір стихійних заходів, спрямованих на 

вирішення короткотермінових проблем за рахунок бюджету, що не узгоджені 

між собою і часто діють зовсім у протилежному напрямі.  

 Наприклад, можна розглянути підтримку галузі тваринництва. Як відомо, 

в даній галузі м'ясо і молоко — найбільш дотаційні продукти. Коли у 90-х 

роках тваринництво зіткнулося з проблемою обмеженого збуту, уряд намагався 

усунути кризу запровадженням прямих дотацій на молоко і м'ясо. В результаті 

знижувались закупівельні ціни, прибутковість галузі, породжувався спад 

поголів'я і споживання тваринницької продукції. З часом ситуація ускладнилась 

запровадженням доплат за високовагову худобу.  

 Ця форма підтримки спрямована на протидію розвитку тваринництва: 

зниження ефективності виробництва, збереження старих технологій, 

підвищення затрат виробництва тощо. Міністерство аграрної політики при 

обгрунтуванні доплат за високовагову худобу керується наступними 

аргументами: з огляду на те, що збільшилися витрати на виробництво, 

необхідно збільшити й  

дотації [6, с. 16—18]. 

 По-друге, непрозорість механізмів розподілу та недоступність одержання 

бюджетних коштів для значної частини сільськогосподарських підприємств, 

фермерських господарств та дрібнотоварних господарств населення. Тобто 

більшість сільськогосподарських підприємств, які займались тваринництво 

недотримували дотацій чи доплат взагалі. Недоступними також залишаються 

одержання пільгових кредитів, особливо для фермерських господарств.  

 По-третє, неефективне використання вкладених бюджетних коштів, що 

визначається низькою їх віддачею та невідкладними кінцевими результатами 

діяльності сільськогосподарських підприємств. За висновками Рахункової 

палати України, на 11 бюджетних програм підтримки сільськогосподарських 

виробників було виділено в цілому майже 1,5 млрд грн. Найбільша частина цих 

коштів була направлена на фінансову підтримку виробництва продукції 



тваринництва та рослинництва — 425,2 млн грн., або 30,7% від загального 

обсягу коштів.  

 Однак це не вплинуло на підвищення ефективності сільського 

господарства, а у тваринництві, навпаки, відбулося зменшення поголів'я худоби 

як на підприємствах, так і у господарствах населення [7, с. 17]. Іншою 

особливістю відтворення є сезонний характер виробничих процесів, причому 

сезонні коливання можуть бути досить значними як в рослинництві, так і в 

тваринництві. Що стосується відтворення трудових ресурсів, то сезонний 

характер виробництва впливає на те, що протягом всього виробничого циклу, 

аж до визначення результатів діяльності організації, заробітна плата не може 

відповідати кількості і якості витраченої праці: виплати, які здійснюються в 

процесі виробництва, мають характер авансу.  

 В результаті працівник не одержує заслуженої оцінки свого внеску у 

виробництво, втрачає стимули до збільшення кількості і якості своєї праці. Щоб 

вийти з даної ситуації, держава повинна у найближчий час вирішити 

необхідність відповідності системи розподілу доходів вимогам підвищення 

ефективності праці та соціальної справедливості, забезпечення мінімуму 

державних соціальних гарантій населенню та індексації доходів у зв'язку з 

подорожчанням життєвих потреб, скорочення чисельності населення з 

доходами, нижчими від прожиткового мінімуму, зменшення рівня 

диференціації доходів різних верств населення [1, с. 18—20]. 

 По-четверте, залишається складною проблема технічного забезпечення 

сільського господарства, яке досягло критичної межі. Аграрні підприємства 

забезпечені основними сільськогосподарськими машинами лише на 40—58%, 

понад 90% з яких відпрацювали свій амортизаційний строк. При цьому щорічні 

темпи вибуття технічних засобів у 5—10 разів перевищують їх придбання. 

Збільшення завантаженості на техніку призводить до розтягування строків 

виконання технологічних операцій. Тільки через несвоєчасне виконання робіт 

сільське господарство країни щороку недобирає майже третину вирощеного 



врожаю, що становить 3—3,5, а втрати зерна оцінюються у 1,5—2 млрд дол. 

США [9, с. 16—23].  

 По-п'яте, сільське господарство і продовольчий ринок не є 

саморегульованими галузями економіки. Попит на продовольство 

характеризується низькою еластичністю по відношенню до ціни. Механізм 

ринкового ціноутворення не може повністю виконувати свою головну функцію 

— функцію регуляторів попиту і пропозиції. Наведені обставини об'єктивно 

зумовлюють необхідність забезпечення державою регулювання ринкових цін і 

в цілому доходів сільськогосподарських виробників у напрямі забезпечення 

рівноваги на продовольчому ринку. Якщо ринкові ціни знижуються до рівня, за 

якого стає неможливим прибуткове ведення господарської діяльності 

товаровиробників, держава повинна впливати не тільки на їх прибутковість, а й 

на джерела утворення доходів і канали та механізм їх розподілу.  

 Важливим напрямом непрямого регулювання цін і доходів 

сільськогосподарських виробників повинен стати державний захист 

вітчизняного аграрного виробника від імпорту дешевої (а часто — і неякісної) 

продукції з інших країн [8, с. 216—223].  

 Паралельно слід здійснювати протекціоністську політику щодо 

вітчизняних виробників, надати їм можливість на рівних умовах конкурувати із 

зарубіжними фірмами. Йдеться про вирівнювання умов функціонування на 

продовольчому ринку українських і зарубіжних товаровиробників. Для цього 

необхідно знизити податковий тиск на виробництво сільськогосподарської 

продукції вітчизняними товаровиробниками.  

 За досвідом Польщі та інших постсоціалістичних країн після розвалу 

соціалістичної системи і переходу до розвитку ринкових економічних 

взаємовідносин, податкова система в цих країнах в перші роки була дуже 

жорстокою. Поступово податковий тиск тут знижувався, даючи цим 

підприємствам можливість легше адаптуватися до нових умов господарювання. 

В Україні, на жаль, пішли цілком протилежним шляхом. Згідно відомого закону 



Лафера, чим жорстокіша в країні система оподаткування і чим ці податки вищі, 

тим менше надходжень здійснюється в казну держави.  

 Таким чином, в Україні вже давно назріла нагальна потреба 

законодавчого закріплення механізму еквівалентного обміну, спрямованого на 

забезпечення ефективного відтворювального процесу [9, с. 156—187].  

 Сільське господарство перебуває в нерівному становищі через диспаритет 

цін, тобто випереджаюче зростання цін на промислову продукцію відносно їх 

зростання на аграрну продукцію і відповідне погіршення умов відтворення й 

інвестування в сільському господарстві, прибуток галузі перерозподіляється в 

інші сфери економіки. Державне регулювання цін на сільськогосподарську 

продукцію — лише один з можливих шляхів вирішення проблеми.  

 Інший полягає в тому, щоб спеціалісти вивчали ринки і продавали 

інформацію, яка містить точні прогнози про зміни, які фермери і 

агробізнесмени могли використати для планування [3, с. 24—28]. Зараз 

відбувається процес створення єдиної системи цінового та ринкового 

моніторингу в аграрному секторі нашої країни. Один з перших регіональних 

центрів такої системи вже створено, і він функціонує при головному управлінні 

Херсонської обласної держадміністрації. На жаль, зібрана і належним чином 

опрацьована інформація поки що мало кому потрібна, а єдиний координуючий 

центр у Києві дотепер відсутній.  

 Для вирішення цього складного завдання слід прийняти спеціальну 

програму відновлення і підтримки паритету цін на сільськогосподарську і 

промислову продукцію. В ході її розробки потрібно:  

- виділити перелік продукції АПС, ціни на яку регулюються державними 

органами виконавчої влади;  

- встановити контроль за цінами на матеріально-технічні ресурси, що 

постачаються селу відповідно до вимог антимонопольного законодавства;  

- підготувати заходи, що сприятимуть встановленню еквівалентного 

обміну між сільськогосподарськими товаровиробниками й організаціями 

первинної переробки продукції, виробничо-технічного обслуговування і 



матеріально-технічного забезпечення, що мають домінуюче становище на 

ринку;  

- обгрунтувати механізми взаємодії державних органів влади з 

представниками організацій, що об'єднують сільськогосподарських 

товаровиробників. 

 Отже, наступна група причин обов'язкової присутності держави в 

аграрній  

сфері 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 зв'язку 

з відставанням розвитку об'єктів сільської соціальної інфраструктури, 

транспортної мережі тощо. Зараз стабілізація в аграрній сфері сама по собі не 

може відбутись. Сільське господарство здатне відродитися тільки при активній 

державній підтримці, саме вона повинна зайняти центральне місце в системі 

заходів по виходу сільського господарства з кризи. 

 Процеси реформування аграрного сектора економіки України тривають, 

починаючи із 1991 р., де здійснено роздержавлення та приватизацію 

сільськогосподарських земель, впроваджено механізм оренди землі, досі 

тривають роботи над втіленням завершального етапу реформи – запровадження 

ринку земель сільськогосподарського призначення. При цьому біля 12% 

валової доданої вартості створюється завдяки аграрному виробництву, і 

близько 30% експорту держави забезпечує агропродовольча продукція. Слід 



зазначити, що у зв’язку із анексією Автономної Республіки Крим, площа 

сільськогосподарських угідь зменшилася на 4%, а ріллі – на 3,8%. 

Агропромисловий комплекс тривалий період функціонує в умовах 

здійснення низки реформ, а також інших змін, що стосуються його внутрішніх 

та зовнішніх складових, що неоднозначно позначилося на його теперішньому 

стані та наявних соціально-економічних умов розвитку. Сучасні глобалізаційні 

виклики ставлять перед галуззю необхідність вирішення значної кількості 

завдань у обмежений термін. Це потребує наявності досконалої системи 

управління галуззю та інших умов і процесів. 

Саме тому, на сучасному етапі розвитку АПС України необхідно 

оптимізувати структуру управління, а також сформувати дієву аграрну 

політику, спроможну забезпечити сталий розвиток виробництва 

агропромислової продукції. Здійснений мною аналіз чинних програм і 

концепцій аграрної політики дозволяє констатувати, що економічний механізм 

функціонування АПС повинен формуватися виключно за участі держави 

(державного впливу). Це 

зумовлюється неспроможністю на даному етапі здійснювати саморегуляцію 

процесу виробництва продукції сільського господарства і нормального 

функціонування продовольчого ринку, недостатнім рівнем конкурентоздатності 

вітчизняних товаровиробників продукції АПС, тощо. 

Загалом під поняттям «управління» слід розуміти вплив на групу або ж 

колектив, задля досягнення поставленої мети і завдань, на основі реалізації 

таких заходів:  

- організування, що потребує наявності низки важелів та зворотного 

зв’язку;  

- управління персоналом; 

- прийняття та реалізація управлінських рішень;  

- раціональний розподіл наявних ресурсів; 

- інформаційне забезпечення,  

- своєчасне опрацювання інформації та інше.  



Усе наведене вище у сукупності та взаємозв’язку формує власне систему 

управління [12, с. 21]. 

Винятково важлива роль належить безпосередньо організації процесу 

управління, що у перспективі забезпечить успіх підприємства, організації чи 

системи. Так для отримання позитивних результатів необхідно привести в 

дію організовану систему (систему управління), шляхом впливу на останню 

керівного органу або окремої особи, рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1.3 – Принципи взаємодії суб’єкта та об’єкта публічного управління 

АПС України [5, с.193] 

 

 Для забезпечення ефективного процесу управління агропромисловим 

комплексом України, насамперед необхідно систематизувати, врегулювати, 

оптимізувати як діяльність так і управління агропромислових підприємств. 

Управління агропромисловим підприємством – це сукупність дій, виконуваних 

в певній послідовності, спрямованих на пошук оптимального варіанту 

вирішення існуючих проблем. Процес управління, зокрема його безперервність, 

вказують на циклічний характер. Доцільно виокремити наступні етапи 

управлінського циклу: 

- обґрунтування цілей проекту; 

Керуюча підсистема 

(суб’єкт управління)  

Керована підсистема 

(об’єкт управління)  



- прийняття управлінських рішень; 

- формування умов для реалізації прийнятого рішення; 

- моніторинг за реалізацією прийнятого рішення [13, с. 147]. 

    Загалом показник ефективності процесу управління підприємством слід 

оцінювати шляхом виявлення та відстеження змін основних показників, що 

характеризують діяльність підприємства, зокрема: реалізація планів, 

продуктивність праці, прибуток, валова продукція, динаміка витрат та ін. За 

умови зменшення вказаних показників у звітному році відносно базисного, 

окрім деяких видів витрат (зокрема збільшення адміністративних витрат), має 

місце зниження рівня ефективності процесу управління. 

Тому керівництво підприємства повинно забезпечити своєчасну оптимізацію 

системи управління агропромислових підприємств шляхом проведення 

попередньої діагностики стану останньої. Так основними етапами діагностики 

системи управління є наступні:  

- аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства;  

- дослідження стану інформаційної системи; аналіз системи управління 

підприємством; 

- дослідження відповідності діючої системи управління і мети 

підприємства; 

- дослідження стану соціально-психологічної взаємодії персоналу; 

- дослідження використовуваної методології управлінської діяльності; 

- здійснення аналізу витрат на управління;  

- моделювання майбутньої реструктуризації системи управління, рис. 1.4.  

Формування ефективної системи управління агропромисловим 

підприємством з позиції управлінської діяльності передбачає постійне внесення 

змін та коректив, що забезпечать також її оновлення у відповідності до змін 

зовнішнього середовища. 

Здійснення діагностики системи управління агропромисловим 

підприємством дає можливість з’ясувати її недоліки, а також виявити наявні 



резерви. При цьому процес діагностики паралельно супроводжується 

прогнозуванням розвитку організації, формуючи ряди динаміки, з’ясовуючи 

причини, що зумовлюють зміни, тощо. 
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Рисунок 1.4 – Етапи діагностики стану організаційної структури управління 

підприємством 

 

 Передусім здійснення кожного із етапів діагностики стану структури 

управління вимагає застосування наукових методів та прийомів або їх 

сукупності, зокрема: експертного методу, методу порівняння та аналогії, 

методу структуризації, методу організаційного моделювання, параметричного 

методу та ін. 

Так практичне застосування експертного методу забезпечує оперативне 

отримання результатів проведеного аналізу, і на цій основі – розробку 

рекомендацій для усунення недоліків системи управління. У процесі 

дослідження структури управління агропромислових підприємств експертний 

метод має широке застосування, що пояснюється недосконалістю кількісних 

методів аналізу та недоліками нормативно-правового забезпечення діяльності 

агропромислових підприємств. 

Метод порівняння та аналогії передбачає вдосконалення організації 

управлінського процесу шляхом використання ефективних методів та 

прийомів, що уже виправдали себе під час практичного застосування 

підприємств - аналогів (за розміром, видом господарської діяльності, типом 

виробництва, складністю виробництва продукції, тощо.). Даний метод сприяє 

розробці та вдосконаленню типових систем управління, зокрема встановленню 

норм керованості, оптимізації складу управлінських функцій, застосування 

відповідних формул для розрахунку оптимальної кількості чисельності 

працівників апарату управління. Метод порівняння та аналогії здебільшого 

використовують у практичній діяльності агропромислових підприємств та їх 

об’єднань, що дозволяє виокремити з їх числа групи однорідних підприємств та 



розробляти для них типові організаційні структури і інші рекомендації, 

пов’язані із удосконаленням процесу управління. 

У свою чергу суть методу структуризації полягає у розгляді підприємства 

як багатоцільової виробничо-господарської системи. Метод структуризації 

забезпечує групування мети і відповідно завдань підприємства за певними 

характеристиками (ознаками), які пізніше слугують для виокремлення видів 

діяльності та структури робіт, пов’язаних з управлінням. Адже групування за 

вищенаведеним планом забезпечує чітке виокремлення структурних підрозділів 

та орієнтування їхньої діяльності на досягнення обумовленої мети виробничо-

господарської діяльності.  

Метод організаційного моделювання базується на застосуванні 

відповідних уявлень про об’єкт та структуру управління. Загалом до методів 

організаційного моделювання належать методи, які потребують та 

використовують параметричні види залежності об’єкта та суб’єкта управління. 

Сутність методів організаційного моделювання полягає у встановленні зв’язків 

між основними параметрами системи управління та виробничо-технічними 

факторами, зокрема з’ясування напрямку дій та міцності наявних зв’язків. З 

числа сукупності методів організаційного моделювання є метод, який 

досліджує декомпозицію інформаційного забезпечення реалізації 

управлінських функцій та сприяє виявленню у виробничих процесах 

необхідності та доцільності управлінського впливу. 

Окрім цього, на основі здійсненого аналізу основних характеристик 

процесу управління визначають науково обґрунтовану та економічно доцільну 

кількість працівників, їх ієрархію безпосередньо у процесі реалізації 

управління, а також склад структурних підрозділів апарату управління. 

Застосування параметричного методу здійснюється для дослідження 

кількісних характеристик господарської діяльності підприємства, 

організаційної структури підприємства, тощо.  

Таким чином, у процесі формування структури управління підприємства 

або ж удосконалення чинної, доцільним є використання вищенаведених 



методів. При цьому вибір конкретних методів залежить від змісту вирішуваної 

проблеми, що стоїть перед підприємством, а також наявних ресурсів, 

кваліфікованих працівників (безпосередніх виконавців), міри обґрунтування 

нормативно-методичної бази, та інших умов. На практиці також доцільним є 

використання сукупності методів, які у процесі діагностики структури 

управління (наявної чи спроектованої) доповнюють один одного. 

Загалом процес формування ефективної системи управління в 

агропромислових підприємствах насамперед передбачає формування мети та 

завдань діяльності підприємства, визначення кількості підрозділів, їх складу,  

місця в ієрархічній структурі та ресурсного забезпечення, а також розробку 

регламентуючих діяльність підприємства, - документів, положень, процедур, 

тощо. Процес формування структури управління доцільно організовувати у три 

взаємопов’язаних етапи, що наочно зображені на рис. 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1.5 – Схема процесу формування організаійної структури публічного 

управління в агропромислових підприємствах 

 

 Таким чином, в сьогоднішніх складних та недалекоглядних умовах 

функціонування та розвитку агропромислових підприємств, безпосередньо 

пов’язаних із незавершеністю процесів реформування аграрного сектора та 

умовами економічної нестабільності, доцільно виокремити низку чинників, які 

прямо або опосередковано впливають на систему управління господарюючих 

суб’єктів, а саме: 
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Формування загальної 

системи управління 

Проектування наявності 

основних підрозділів і 

зв’язків 

Регламентація структури 

управління 



- культура здійснення управлінського процесу керівниками підприємств, а 

саме індивідуальний стиль управління, механізм прийняття  

управлінських рішень, рівень опанування та моніторинг функцій 

управління, гармонійність та професіоналізм персоналу підприємства; 

- фінансово-економічне становище підприємства, тобто організаційно-

правова форма господарювання, форма власності, конкурентне 

середовище, ринок споживачів, номенклатурний ряд вироблюваних 

товарів; 

- макросередовище та побутово-технічні умови здійснення господарської 

дільності підприємства, а саме місце знаходження підприємства, рівень 

розвитку культури населення (працівники підприємства, споживачі, 

конкуренти, ділові партнери і ін.), доступність до інформаційних джерел, 

життєво важливих для підприємства, технічна та технологічна 

забезпеченість підприємства, тощо; 

- специфічність виробничого процесу на підприємстві, тобто наявність 

устаткування (його технічні характеристики, інновайність), галузеві і 

специфічні особливості, розміри підприємства. 

    Мною також з’ясовано, що у процесі формування системи управління на 

підприємствах АПС часто не використовуються наукові обгрунтування та 

напрацювання, що пізніше трансформується у недоліки (надмірна 

формалізація; перенавантаженість керівників; недосконалість функціональних 

обов’язків керівників та працівників підприємства; невідповідність фахових 

знань і займаної посади) [11]. 

   У процесі формування системи управління підприємств АПС важливо 

передбачити наявність таких підрозділів, як економічних, фінансових та 

маркетингових, на керівників яких була б покладена відповідальність за кінцеві 

результати діяльності. Практика свідчить, що керівники окремих 

агропромислових підприємств свідомо не допускають формування таких 

підрозділів задля конфіндеційності інформації щодо руху фінансових ресурсів. 



Здійснення чіткого розподілу та розмежування управлінських функцій 

спроможне забезпечити формування раціональної системи ієрархії, а також 

дублювання завдань та виконання паралельних робіт. Робота у підрозділах буде 

ефективною за умови чітко обумовлених функцій, визначених пріоритетів та 

чіткого керівництва. 

Переважна більшість вітчизняних учених-аграрників ефективною 

вважають таку систему управління, в межах якої в найкоротші терміни 

можливо досягнути поставленої мети із найменшими витратими ресурсного 

забезпечення.  

Відтак, на основі проведених нами досліджень вважаємо за необхідне 

виокремити наступні етапи оптимізації структури управління: зменшення 

витрат підприємства на утримання управлінського апарату; сприяння 

підвищенню якісних характеристик системи управління; поступова матеріальна 

мотивація апарату управління з метою оптимізації власне структури, тощо. 

Таким чином, від ефективності, раціональності та досконалості системи 

публічного управління агропромислових підприємств залежать кінцеві 

результати їх господарської діяльності. Адже ефективність підприємства в 

цілому репрезентують ряд результативних показників, а також отримання 

максимального рівня соціального і економічного ефектів у співвідношенні 

затрачених ресурсів. 

 

1.3 Форми та методи публічного управління агропромисловим  

сектором 

 Аграрне виробництво в Україні як і в більшості країн світу поставлене в 

нерівні умови стосовно інших галузей економіки. Його розвиток залежить від 

якості землі, природно-кліматичних умов, сезонності виробництва, технології 

тощо. Це зумовлює не тільки необхідність державного регулювання, але й 

прямої державної підтримки. 

 Питання державного регулювання аграрного сектора економіки в період 

реформування, структурної перебудови досліджувалися у працях С.М. Кваші 



[14], І.Г. Кириленко [15], М.Х. Корецького [16], С.В. Майстро [17], Г.В. 

Черевко [19]. 

В силу об’єктивних обставин розвиток аграрного виробництва потребує 

всебічного аналізу необхідності та специфіки здійснення його державного 

регулювання. Необхідно встановити систему елементів і важелів впливу на 

сферу діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Узагальнення досвіду діяльності американського президента Ф.Д. 

Рузвельта щодо виходу з Великої Депресії у США, яка тривала протягом 1929-

1932 рр., може бути прикладом для всього світу в тому як держава здатна 

правильно розв’язувати питання регулювання ринкової економіки на 

макрорівнях. Професор Г.В. Черевко зазначає, що, якого б «ринкового» рівня 

не була економіка, лише держава, концентруючи у своїх руках і державні, і 

приватні ресурси, може розв’язувати глобальні економічні проблеми на 

макрорівнях, чітко функціонуючи за розробленими та скоординованими 

загальнодержавними та регіональними програмами економічного і соціального 

розвитку, ставлячи реальні завдання і вирішуючи їх із залученням на 

мікрорівнях усіх суб’єктів ринкового і життєвого середовища [18 с. 34]. 

На підставі цього вчений робить висновок, що тільки та держава може 

мати успіх у розвитку своєї національної, політичної та економічної 

незалежності, уряд якої чітко усвідомлює, що успіх держави загалом залежить 

від рівня життя не тільки кожного підприємства, яке функціонує в державі, але 

й від рівня життя кожного громадянина. 

Активна роль усіх суб’єктів ринкових економічних взаємовідносин з 

проблеми виведення країни з кризового стану абсолютно не заперечується, але 

організуюча і координуюча роль у цьому процесі закономірно має належати 

державі. Зрозуміло, що чим далі, тим важче це буде зробити в Україні, де за 

даними різних джерел, частка тіньової економіки перевищила 60% і продовжує 

зростати [18, с. 35]. 

Україна враховуючи свою специфіку, цілком успішно може використати 

методи, застосовані у свій час у США для виводу країни зі стану Великої 



Депресії. Насамперед, таким методом є застосування методів державного 

регулювання діяльності приватних і комерційних банків та спрямування їх на 

фінансування пріоритетних напрямків економіки (без такого заходу в потрібних 

масштабах не буде фінансування й інвестування сільського господарства та й 

всього агропромислового комплексу) [18, с. 35–36].  

Не можна оминути увагою важливе зауваження професора Г.В. Черевка 

щодо американської практики: чому американський уряд зумів у час адекватної 

ситуації зрозуміти причини виникнення кризи та відповідним чином 

реалізувати усі можливі шляхи виведення такої великої країни, як США, з 

економічної кризи, використавши для цього всі можливі шляхи й 

скоординувавши їх виконання на федеральному і регіональному рівнях, а наш 

уряд уже впродовж двох десятиліть не в стані цього зробити. Основна причина 

вбачається в тому, що у США для того, щоб стати членом уряду, потрібно мати 

як мінімум відповідну професійну і політичну підготовку (не кажучи вже про 

загальний рівень інтелектуальності, вихованості та етичної підготовки), а також 

пройти практику пов’язану з урядовою діяльністю.  

Професор І.Г. Кириленко відзначає, що ринкове господарство повинне 

обмежуватися юридичними законами й іншими нормативними актами. Для них 

встановлені «правила економічної гри», «коридор свободи», який обмежений 

господарським правом. Без цього економічна свобода неминуче призвела б 

якщо не до хаосу та анархії, то до далеко не цивілізованих відносин між 

суб’єктами ринку [15, с. 234].  

В сучасних моделях економіки ринкового типу значущість 

господарського права суттєво зросла. Тут позначилась дія багатьох чинників, 

зокрема:  

− зростання економічної діяльності держави потребує юридичного 

обґрунтування, тобто прийняття правових актів, які впорядковують економічну 

діяльність самої держави;  

− все більша частина власне ринкових відносин купівлі-продажу готових 

товарів, які набули юридичної форми, витісняється торгівлею за замовленнями, 



становленням ринкових зв’язків партнерів через господарський договір 

(контракт). Ці ж зв’язки практично завжди набувають правової форми, тобто 

юридичного договору;  

− економічні відносини роботодавця з людиною, яка бажає одержати 

робоче місце (потенційним робітником), також набувають правової форми 

трудового договору або контракту про працевлаштування. Це ж стосується 

колективних договорів, які укладаються між профспілками та підприємцями. В 

останні роки намітилась тенденція до зростання кількості трудових договорів, 

які укладаються індивідуально, що веде до зниження значущості колективних 

договорів;  

− ускладнилися економічні відносини власностіта господарювання, 

відбувається «дифузія» індивідуальної приватної власності, сформувалось 

багато видів та підвидів приватно-колективних форм власності, відбувається 

взаємопереплетіння власності, господарювання та управління. Все це потребує 

правової організації відносин власності та господарювання, які все більше 

ускладнюються;  

− останнє за порядком, а не за значущістю – це необхідність підвищення 

науковості господарського права, організації ефективної його реалізації. 

Потрібна однозначність тлумачень кожного «правила гри», конкретна 

адресність. Тоді спрощуються механізми їх доведення до виконавців. Проте у 

будь-якому випадку при максимально можливій обґрунтованості 

господарського права потрібен постійний контроль державних інститутів за 

його суворим дотриманням.  

Держава як правовий суб’єкт регулює господарську діяльність з метою її 

«цивілізації», визначає коло прав і обов’язків усіх суб’єктів економіки, правил і 

норм їхніх взаємовідносин, функціонування банківської та страхової діяльності, 

забезпечує «конкурентний порядок», регулює зовнішньоекономічні зв’язки. 

Держава в контексті правового інституту – це арбітр вищої інстанції в 

економічних відносинах суспільства [15, с. 235].  



З прийняттям ряду правових актів Верховною Радою України, Указів 

Президента, урядових Постанов, при відсутності закону про аграрну реформу в 

Україні розпочалися аграрні реформування. Вони охопили всі складові: 

земельну сферу, реформування відносин власності та господарювання, 

міжгосподарських і зовнішньоекономічних відносин.  

Загалом було розроблено і впроваджено у життя десятки законів, указів та 

нормативно-правових документів, що були спрямовані на реформування 

аграрних відносин. Найбільш вагомі з них: Указ Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора 

економіки» від 3 грудня 1999 р., Земельний Кодекс України від 25 грудня 2001 

р., укази Президента України «Про заходи щодо забезпечення формування та 

функціонування аграрного ринку» від 6 червня 2000 р., Закон України «Про 

стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 рр.» № 

2238-III від 28 січня 2001 р., Закон України «Про основні засади державної 

аграрної політики на період до 2015 р.» № 2982-IV від 18 жовтня 2005 р. 

Прийнято ряд правових нормативних актів щодо правового визначення функцій 

виконавчих органів АПС, насамперед, Указ Президента України №500/2011 від 

23 квітня 2011 р., яким було затверджено положення «Про Міністерство 

аграрної політики та продовольства України», основними завданнями якого 

було визначено формування та забезпечення реалізації зокрема: державної 

аграрної політики, яка спрямована на розвиток агропромислового комплексу та 

забезпечення продовольчої безпеки держави; державної політики у сферах 

сільського господарства, тваринництва, садівництва, насінництва, 

розсадництва, виноградарства, харчової та переробної промисловості, 

сільськогосподарського машинобудування, сільськогосподарської дорадчої 

діяльності; державної політики з питань земельних відносин.  

Держава повинна пом’якшувати негативні дії ринкового механізму, та по 

можливості їх усувати. Крім того, держава бере на себе соціально-економічні 

функції, які взагалі не можуть бути організовані на ринкових принципах, всі 



інші регулятивні функції щодо національної економіки – прерогатива ринку 

[15, с. 266].  

Визначені ним напрями і важелі економічної діяльності представлені на 

рис. 1.6.  Встановлення оптимального співвідношення ринку і держави як 

регуляторів економіки ускладнюється низкою чинників: 

− може наступити так зване «фіаско уряду» (політика уряду призведе до 

неефективного використання ресурсів);  

− може відбутися послаблення конкуренції на внутрішньому і 

зовнішньому ринках;  

− руйнують економіку високі податки через зниження економічної 

активності приватних підприємств.  

Державний механізм піблічного управління економікою не спроможний 

автоматично усувати недоліки ринкового механізму. Часто спрацьовує 

психологія чиновників, що намагаються використовувати державні установи у 

власних інтересах, які ставлять вище за державні.  

Оптимальне співвідношення впливів ринку і держави не є сталою 

величиною. Воно динамічне, постійно змінюється під впливом багатьох 

соціально-економічних чинників. Надмірне, часто неефективне, втручання 

держави в економічні та соціальні процеси призводить до загострення 

соціально-економічних суперечностей в суспільстві.  

Масштаби економічної діяльності держави, конкретні форми, механізми 

та методи цього процесу суттєво різняться в окремих країнах. Прикладом, де 

знайдена і підтримується рівновага між ринком і державою, в тому числі й в 

сільському господарстві, можуть бути США, країни Західної Європи, а також 

Японія і Південна Корея.  

Функціонування ринкового механізму не потребує витрат на утримання 

особливого апарату управління. Він діє в автоматичному режимі, безкоштовно.  

Економічна ж діяльність держави є свідомим регулюванням виробництва, 

яке потребує чимало витрат на утримання працівників апарату державних 

органів. Вони можуть бути більшими, ніж втрати від спонтанного ринкового 



регулювання. Обидва регулятори не безмежні у своїх можливостях. Якщо між 

ними розподілити сфери впливу та регулювання таким чином, щоб держава 

виконувала лише функції, які ринок виконує з більшими втратами й менш 

ефективно, то жодного протистояння цих механізмів не буде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Публічні корпорації 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ У 

РИНКОВІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРСТВА 

Державне регулювання 

економіки 

Господарська діяльність 

держави 

Грошово-кредитна політика держави Бюджетні підприємства 

Державні корпорації 

Змішані корпорації 

Регулювання державних цін і ринку 

та захист конкуренції 

Структурна політика держави 

Бюджетно-податкова політика 

держави 

Господарське право 

Соціальна політика 

Охорона довкілля 

ЕЛЕМЕНТИ І ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ  ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 

Економічні важелі Адміністративні методи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Напрями і важелі економічної діяльності держави 

 Регулювання економіки потребує чималих витрат, суспільство повинне 

ставити питання про їх окупність, про ефективність економічної діяльності 

держави. Оцінка ефективності держави (економічної діяльності її установ), 

вимагає комплексного підходу і використання багатьох критеріїв. Ця проблема 

в економічній літературі поки що не знайшла свого вирішення в 

методологічному аспекті. Набагато простіше визначити ефективність роботи 

фірми, корпорації тощо. Спеціалісти з менеджменту стверджують, що 

ефективність економіки лише на третину обумовлюється інвестиціями в 

устаткування та техніку. Все інше залежить від інтелектуального потенціалу, 

зокрема від кваліфікації керівників і спеціалістів, рівня їх професійної 

компетенції, вміння передбачати та приймати обґрунтовані рішення. Але 

виділити з усіх чинників внесок управлінців у результати виробництва досить 

складно.  

 Певною мірою щодо ефективності економічної політики можна 

застосовувати формулу «витрати – результати», що у свою чергу залежить від 

форм власності та господарювання, від управління підприємством.  

 Професор І.Г. Кириленко вважає, що ефективність економічної та 

соціальної політики (діяльності) держави у загальному вигляді характеризують 

три головних критерії: ефективність національної економіки, її стабільність, 



справедливість [15, с. 277]. Саме справедливість дозволяє державі 

забезпечувати й підтримувати на належному рівні соціальну стабільність у 

країні. На жаль, усі сучасні моделі економіки не можуть бути ефективними при 

«неефективній» державі.  

 У розвинутих країнах значну економічну роль відіграють місцеві органи 

влади. Вони розв’язують проблеми соціального забезпечення, охорони 

навколишнього природного середовища, створення належної інфраструктури 

ринку. Тому центральні органи влади повинні стимулювати включення 

місцевих установ влади в розробку та здійснення на місцях централізованих 

проектів, програм, що підвищить ефективність їх реалізації.  

 В умовах ринкової економіки, особливо перехідної, держава бере на себе 

витрати щодо фінансування ефективного розвитку економіки. Неспроможність 

ринку за допомогою ринкових механізмів забезпечити оптимальний розподіл 

ресурсів і є основною причиною державної підтримки підприємств у ринковій 

економіці.  

 Сільське господарство як ризикова галузь відчуває потребу у державній 

фінансовій підтримці найбільше. Тому державна підтримка сільського 

господарства, та державний протекціонізм у цій галузі має багатоплановий 

характер, проявляється як система політико-правових, організаційних, 

економічних, фінансових, екологічних та інших дій, пов’язаних з внутрішнім і 

зовнішньоекономічним розвитком галузей аграрної сфери.  

 Державна підтримка сільського господарства включає низку 

інструментів, які зображені на рис.  1.7. 
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Рисунок 1.7 – Інструменти державного регулювання 

 

 Глибока фінансова криза, яку переживає сільське господарство 

ускладнює проблему нестачі коштів в агроформуваннях. Виділяється два етапи 

в еволюції політики державної підтримки сільського господарства в Україні з 

часу проголошення незалежності.  

У період 1991–1999 рр. системна фінансова допомога агроформуванням 

не проводилась, втручання держави було несистемним і некомплексним.  

Другий етап розпочався з 2000 року та продовжується й зараз. Державна 

влада намагається перейти до політики створення сприятливих економічних 

умов розвитку сільського господарства, підвищити рівень 

конкурентоспроможності національних товаровиробників на внутрішньому та 

світовому аграрних ринках. Але цього не дозволяє зробити фінансова криза, 

нестача коштів.  

Органам державного управління потрібно докласти максимум зусиль для 

розробки відповідного механізму, який би дозволив використовувати кошти, 

що виділяються з державного бюджету з максимальним ефектом.  

Що стосується методів державної підтримки, то вони здійснюються 

методом прямої та непрямої підтримки, рис. 1.8.  

Реалізація прямої державної фінансової підтримки розвитку сільського 

господарства здійснюється в межах державних, регіональних і галузевих 



цільових програм. Вона може здійснюватися на безповоротній, безвідсотковій 

поворотній і платній поворотній основі залежно від напрямів державної 

фінансової підтримки розвитку сільського господарства.  

Державна цільова програма – це комплекс взаємопов’язаних завдань і 

заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку 

держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних 

одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету та 

узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним 

забезпеченням.  

Вимоги до державної цільової програми передбачені Законом України від 

23 березня 2000 р. № 1602 «Про державне прогнозування та розроблення 

програми економічного і соціального розвитку України». Відповідно до Закону 

формується взаємоузгоджена та комплексна система заходів забезпечення 

програми. Обов’язково визначається термін дії програми та її реалізації, 

фінансове та ресурсне її забезпечення, механізм управління й контролю за 

ходом виконання програми [18]. 
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Рисунок 1.8 – Методи державної підтримки сільського господарства в Україні 

  

 Розробниками державних програм є органи державної влади. Вони також 

затверджують програмні документи, механізми та порядки, організовують 

звітність та контроль, забезпечення виконання програми.  

 На першому етапі здійснюється прогнозування державної програми, її 

необхідність, доцільність, обґрунтованість, цілеспрямованість.  

 На другому – розробляють механізм реалізації програми, здійснюють 

аналіз її прогнозної ефективності, в основу кладуть фінансування діяльності в 

необхідному розмірі.  

 Найдосконаліша програма за її обґрунтованістю та метою без державного 

регулювання і застосування відповідних механізмів розв’язати проблеми галузі 

нездатна. Кожній країні світу притаманна своя система підтримки розвитку 

сільського господарства, яка залежить від фінансового стану галузі, мети її 

розвитку та можливостей держави. В Україні у зв’язку з обмеженістю 

бюджетних ресурсів широко використовується державна підтримка сільського 

господарства непрямими методами. Найбільшого поширення як складова 

непрямого фінансування галузі набуло пільгове оподаткування, розробляються 

та впроваджуються засоби ринкового регулювання цін. 

 Механізм державної підтримки вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств має бути спрямований на досягнення стабілізації виробництва з 

поступовим нарощуванням його обсягів та зростанням внутрішнього валового 

продукту сільського господарства, забезпечення виробництва 

конкурентоспроможної продукції. 

 



РОЗДІЛ 2 

МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ СЕКТОРОМ 

 

2.1. Характеристика сучасного стану  та рівня розвитку публічного  

       управління агропромисловим сектором  України 

Сільськогосподарська галузь для Української держави завжди була 

однією з пріоритетних сфер як зовнішньоекономічного, так і 

внутрішньоекономічного розвитку країни, адже питання організації 

виробництва й підтримки продовольчого забезпечення для окремої держави 

актуальні в усі часи. Від цього залежить не тільки життєздатність і 

самодостатність країни й суспільства, а й безліч найрізноманітніших напрямів 

людської діяльності.  

Україна – це країна з потужним агропромисловим потенціалом та 

величезними перспективами розвитку сільського господарства. Вона володіє 

сприятливими кліматичними умовами і якісними земельними ресурсами, 

наявність яких свідчить про можливість ефективного розвитку 

сільськогосподарського виробництва.  

Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю української 

національної економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу 

незалежність нашої держави, дає значній частині сільського населення робочі 

місця. З його базовою складовою, сільським господарством 

системоутворюючим в національній економіці, формує засади збереження 

суверенності держави – продовольчу та у визначених межах економічну, 

екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно 

пов’язаних галузей національної економіки та формує соціально-економічні 

основи розвитку сільських територій.  

Окрім стабільного забезпечення населення країни якісним, безпечним, 

доступним продовольством, аграрний сектор України безперечно спроможний 

на вагомий внесок у вирішення світової проблеми голоду.  



Подальше входження до світового економічного простору, посилення 

процесів глобалізації, лібералізації торгівлі вимагають адаптації до нових та 

постійно змінних умов, а відповідно – подальшого удосконалення аграрної 

політики.  

Український аграрний сектор з потенціалом виробництва, що значно 

перевищує потреби внутрішнього ринку, є ланкою, що з одного боку може 

стати локомотивом розвитку національної економіки та її ефективної інтеграції 

в світовий економічний простір, а з іншого – зростання доходів, задіяного в 

аграрній економіці сільського населення, що складає понад третину всього 

населення країни, дати мультиплікативний ефект у розвитку інших галузей 

національної економіки [27].  

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки держави, здатного 

задовольнити потреби внутрішнього ринку та забезпечити провідні позиції на 

світовому ринку сільськогосподарської продукції та продовольства на основі 

закріплення його багатоукладності, що на даному етапі розвитку вимагає 

пріоритету формування різних категорій господарств, власники яких 

проживають у сільській місцевості, поєднують право на землю із працею на ній, 

а також – власні економічні інтереси із соціальною відповідальністю перед 

громадою.  

Стратегія визначає мету, стратегічні цілі, принципи розвитку аграрного 

сектору, орієнтири й пріоритетні напрями та розроблена у відповідності з 

Конституцією України та з урахуванням положень законів України «Про 

державну підтримку сільського господарства України», «Про основні засади 

державної аграрної політики України на період до 2022 року» та інших 

законодавчих та нормативно-правових актів, відповідно до яких здійснюється 

діяльність в аграрному секторі [27].  

Незважаючи на певні досягнення в розвитку аграрної сфери, в Україні ще 

багато питань чекають на вирішення. Для того щоб сільське господарство в 

нашій країні розвивалося і процвітало потрібні суттєві зміни у ціновій політиці.  



Сільському господарству потрібні стабільні ціни, орієнтуючись на які 

фермери могли б визначати оптимальний обсяг виробництва продукції. 

Ціновий механізм повинен стати головною ланкою постреформованого 

аграрного виробництва. Саме тому важливо проаналізувати сучасний стан та 

напрямки інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України.  

Важливу роль відіграє утворення у сільському господарстві кластерів. 

Кластерні локальні мережі територіально-виробничих систем є джерелами і 

факторами забезпечення високого рівня та якості життя населення, 

економічного зростання й сталого розвитку території. У центральних, 

південних і східних областях України формуються зерново-олійні кластери, які 

мають високу ефективність [21].  

У сьогоднішніх умовах військового протистояння й економічної кризи 

сільське господарство серед інших галузей демонструє позитивну тенденцію. 

Протягом останніх декількох місяців агропромисловість стала єдиною галуззю 

економіки в Україні, яка збільшила виробництво й експорт. У складних 

економічних умовах, незважаючи на всі труднощі і військову агресію, 

агропромисловий комплекс став єдиною галуззю української економіки, яка в 

останні місяці збільшила обсяги продовольчого виробництва та експорту.  

Ріст сільського господарства, виробництва українського продовольства 

становив 16 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середня 

урожайність зросла на 14 %, тому сільське господарство є основним і, на жаль, 

єдиним локомотивом підтримки економічної стабільності в Україні.  

Очікується значний обсяг надходження валюти в Україну, у тому числі 

через продаж продукції сільськогосподарського призначення. Зібраний урожай 

дає змогу, з одного боку, експортувати й заробити валюту, з іншого – 

забезпечити Україну якісним і стабільним за ціною зерном.  

На думку експертів, Україна зможе наростити свій експортний потенціал, 

зокрема й за рахунок сільськогосподарської продукції. Як відомо, положення 

асоціації з ЄС для України, які набрали чинності з 1 листопада 2014 р., уже 

дають позитивний результат. Одностороннє застосування пільг по взаємній 



торгівлі дало можливість вітчизняним товарам безперешкодно виходити на 

ринок ЄС.  

Незважаючи на загальну нестабільну ситуацію в Україні, у подальшій 

довгостроковій перспективі позитивний результат буде більш вагомим. 

Особливо це стосується сільськогосподарської продукції. Після скасування мит 

та інших бар’єрів, які сильно обмежували поставки, зернові швидко вийшли на 

європейський ринок. Більшість експертів вважають, що саме це стане першим 

кроком на шляху до економічного зростання України й більш глобальної 

інтегрованості у Євросоюз.  

Велику роботу також виконало й Міністерство аграрної політики 

України, яке виявилося найбільш динамічним у плані змін. Представники 

МінАПК довго, але ефективно працювали над створенням уніфікованої бази 

законодавства, яка буде солідарна з нормами ЄС. Вихід на новий і глобальний, 

за своїми масштабами, ринок дасть змогу українським товарам досягти більш 

високої конкурентоспроможності в плані якості. При тому що 

сільськогосподарська продукція має унікальний «вічний» попит.  

Попит на сільськогосподарську продукцію на світовому ринку високий, і 

Україна має шанси посісти важливе місце на цьому ринку. Уже сьогодні темпи 

експорту зерна з України з початку поточного маркетингового сезону 

вражають.  

Експерти звертають увагу ще на деякі проблеми, зокрема це стосується 

регулювання ринку. Україна останні десятиліття є впевненим чистим 

експортером зерна, нарощуючи його експортний потенціал. Це означає, що 

формування внутрішніх цін на зерно у нас відбувається великою мірою 

виходячи з ситуації на світових ринках. Останнім часом у світі, зважаючи на 

зростання валових зборів, залишки основних зернових культур неухильно 

збільшуються, що, у свою чергу, позначається як на внутрішніх цінах зернових 

культур, так і на прибутках виробників.  



Ще одна проблема – втрати зерна під час збирання врожаю, які 

спричинені дефіцитом транспортних засобів і несвоєчасним вивезенням 

продукції з полів.  

На думку експертів, уряд України досяг значних результатів у роботі, що 

проводиться з дерегуляції аграрного ринку. Однак цей процес необхідно 

продовжувати. Так, оптимізації потребує логістика перевезення аграрних 

вантажів, потрібне створення ефективної системи хеджування ризиків, 

удосконалення процедури сертифікації насіннєвого матеріалу тощо [28].  

Щодо земельних відносин, в Україні ще не в повній мірі вирішені 

питання щодо формування ринку землі:  

- не визначено місце землі в системі економічного обігу;  

- не створено належних умов для реалізації громадянами права власності  

на землю;  

- потребує удосконалення інфраструктура ринку землі.  

Необхідно звернути увагу на розвиток фермерських господарств. 

Держава повинна запровадити заходи, які б сприяли збільшенню кількості 

такого виду господарств, адже за даними статистики, в Україні спостерігається 

тенденція до зменшення кількості фермерств.  

Найважливішою проблемою у створенні фермерських господарств є 

відсутність стартового капіталу, на основі якого можна було б побудувати 

ефективно функціонуюче виробництво. Цю проблему можна усунути шляхом 

надання підприємцям вигідних кредитів. Потрібно забезпечити гарантії збуту 

всієї виготовленої сільськогосподарської продукції за вигідними цінами; 

створити умови за яких фермерські господарства матимуть можливість 

змінювати свою технічну базу на сучаснішу [23].  

Сьогодні фінансово-економічна підтримка аграрного сектора 

здійснюється переважно через комплекс програм, кожна з яких має на меті 

підвищення ефективності виробництва та дохідності товаровиробника. При 

цьому, через брак коштів Державного бюджету України, ця підтримка на 80 % 



здійснюється за рахунок сприятливої податкової політики, що є непрямою 

формою субсидіювання галузі.  

Відомо, що сільське господарство є специфічною галуззю економіки. Це 

проявляється в тому, що, на відміну від багатьох інших галузей економіки, 

результати його діяльності значно залежать від природно-кліматичних умов.  

Тому одним із важливих напрямків розвитку сільськогосподарського 

виробництва є зменшення ризиків від природно-кліматичних умов та 

забезпечення подальшого розвитку аграрного сектора шляхом удосконалення 

системи захисту господарств [26].  

Значним бар’єром для успішного розвитку і функціонування аграрного 

сектору в Україні є недосконалість нормативно-правових актів щодо аграрної 

політики держави. Тому їх необхідно переглянути і сформувати правову базу, 

яка б захищала інтереси виробників сільськогосподарської продукції.  

Особливістю функціонування організаційно-правового механізму 

підтримки розвитку аграрного сектора сьогодні в Україні є те, що, з одного 

боку, відсутнє в повному обсязі фінансове забезпечення законів, що 

приймаються, а з іншого – невиконання вже прийнятих законів та інших 

нормативно-правових актів, тобто низька виконавча дисципліна в державних 

органах влади [23].  

Значну роль повинна відігравати інноваційна діяльність. Пріоритетним 

напрямом інноваційної діяльності в аграрному секторі є впровадження 

найбільш перспективних агротехнологій і на цій основі підвищення 

продуктивності виробництва з метою зниження витрат на одиницю продукції та 

зміцнення її конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому ринках.  

Серед напрямків інноваційного розвитку аграрного сектора слід 

визначити такі:  

- створення та впровадження у виробництво високопродуктивних сортів і 

гібридів сільськогосподарських культур, нових порід тварин і птиці;  

- стимулювання агроекологічної діяльності, зокрема розвитку 

альтернативного органічного агровиробництва;  



- формування високоосвічених професійних кадрів [23].  

     Отже, незважаючи на проблеми, які притаманні сучасному етапу 

розвитку сільськогосподарського виробництва, Україна повинна розвивати 

виробничі потужності сільського господарства, щоб у найближчі декілька років 

наша сільськогосподарська продукція могла вийти на світовий ринок і 

конкурувати з продукцією інших розвинутих країн світу. 

 

 

 

 

2.2.  Особливості реалізації механізмів публічного управління  

        агропромисловим сектором 

На даний час можна виділити наступні основні напрями впливу держави 

на економіку, зокрема на аграрний сектор: ціноутворення, оподаткування, 

кредитування, державне субсидування. Перехід до ринкової економіки в АПК є 

стратегічним підходом в системі механізму державного впливу на аграрне 

виробництво. 

Теоретичні й загальнометодологічні проблеми державного регулювання 

економіки перехідного періоду знайшли відображення у працях вітчизняних і 

зарубіжних учених: Л. Абалкіна, Л. Бальцеровича, А. Богомолова, А. 

Гальчинського, В. Гейця, С. Дорогунцова, Б. Кваснюка, М. Корецького, І. 

Лукінова, О. Могильного, С. Мочерного, М. Павловського, Б. Панасюка, Ю. 

Пахомова, П. Саблука, Д. Сакса, П. Самуельсона, Д. Стігліца, В. Юрчишина та 

інших.  

Недостатньо висвітленими залишаються питання комплексного 

дослідження проблеми державного регулювання аграрного виробництва з 

урахуванням зміни внутрішніх і зовнішніх чинників, концептуального 

забезпечення цього процесу після завершення трансформаційного періоду 

відновлення агроресурсного потенціалу країни. 



У загальному методологічному плані особливості управління АПС 

визначаються двома чинниками. По-перше, галузевими особливостями 

сільськогосподарського виробництва, що полягають в його сезонності, 

залежності від погодних умов, територіальній протяжності, в нюансах 

спеціалізації і поєднанні галузей.  

По-друге, особливими соціальноекономічними умовами, в яких сільське 

господарство опинилося в ході проведення реформ. У функціях і діяльності 

управлінських органів АПС повинна відбиватися необхідність активного 

цільового впливу на різні сторони процесу виробництва, а також розвиток 

ринкових відносин з урахуванням специфіки сільського господарства: 

обгрунтування диференціальної ренти, визначення ціни землі, орендної плати, 

податку на землю, розвиток різних секторів багатоукладної економіки.  

Система державного регулювання має бути механізмом поєднання 

прогнозування, забезпеченням виконання розроблених програм і системи 

захисту сільськогосподарських товаровиробників і вітчизняних продовольчих 

та сировинних ринків рис. 2.1. В умовах ринку державне регулювання набуває 

принципово нових рис.  

По-перше, мова йде про переважно економічні методи регулювання, а не 

адміністративні.  

По-друге, мається на увазі перехід на індикативні методи регулювання, 

що дають право вибору пропонованих умов і програм.  

По-третє, потрібен перехід на демократичні принципи ухвалення рішень 

про регулювання на основі згоди сторін. Загальна схема державного 

регулювання сільськогосподарського виробництва і реалізації продукції 

представлена у вигляді трьох блоків: блок I — програмний, блок 2 — механізм 

стабілізації, блок 3 — забезпечення механізму стеження. 

Таким чином, державне регулювання передбачає визначення цілей і 

планування їх реалізації, тобто прогноз  і розробку програм  і аграрного 

бюджету. На їх основі повинна здійснюватися політика стабілізації і розвитку, 

що включає цінові, податкові і фінансово-кредитні важелі.  



Разом з тим, формується система стеження, яка стримується 

нерозвиненістю інформаційного ринку. На базі систем стеження і аналізу 

соціально-економічної ситуації розробляються і приймаються законодавчі 

рішення й інші нормативні акти. 
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Рисунок 2.1. - Механізм державного регулювання агропродовольчої сфери 

економіки 

 Поняття "державне регулювання аграрної галузі" ми розглядаємо як 

складний механізм впливу на доходи сільськогосподарських виробників, 

структуру сільськогосподарського виробництва, агропродовольчий ринок, 

соціальну структуру сіла, міжгалузеві і міжгосподарські відносини.  

 Державне регулювання, спрямоване, перш за все, на подолання аграрних 

криз, також включає надання підтримки дрібним сільськогосподарським 

підприємствам в умовах жорсткої конкурентної боротьби з могутнім капіталом 

агробізнесу. Як інструменти державного регулювання можна виділити [32]:  

- формування аграрних цін, цінове регулювання;  

- протекціонізм;  

- кредитно-фінансова підтримка;  

- податкове регулювання;  

- державне управління галуззю і ринками.  

 Державне регулювання може здійснюватися з двох сторін — економічної 

і правової.  

 Правові основи державного регулювання включають закони, що 

регламентують функції і повноваження урядових і міжурядових органів, 

професійних і громадських організацій.  

 Економічні ж нормативи — це нормативи по ставках і порядку 

оподаткування, норми і терміни амортизації основного капіталу, порядок 

бюджетного фінансування, інше.  

 Природно, що в різних країнах свої особливості, але загальні принципи 

державного регулювання залишаються незмінними: державне регулювання цін 

на сільськогосподарську продукцію і доходів сільськогосподарських 

виробників, бюджетне фінансування, кредитування, оподаткування, 

стабілізація ринку сільськогосподарської продукції.  

 Коротко розглянувши теоретичні і методологічні аспекти державного 

регулювання, можна сказати, що поняття "ринок", або "ринковий механізм" є 



економічною абстракцією, моделлю, яка в реальному житті не існує, тому 

публічне управліня та регулювання — це об'єктивна умова існування сучасної 

економіки. Однак ступінь впливу і способи регулювання в різних секторах 

економіки помітно відрізняються.  

 Агропромисловий комплекс — галузь, що має специфічні умови, які 

вимагають детальнішого розгляду проблем державного втручання в економіку. 

Теоретичний аналіз і досвід розвинених країн переконливо свідчать про 

необхідність державного регулювання цього сектора економіки. Проте даний 

аналіз не дозволяє судити про міру і форми втручання.  

 Сучасний стан економіки можна характеризувати як перехідний, отже, 

принципи і організація публічного управління економіки в цілому і 

агропромислового сектора зокрема зазнали значних змін. Отже, актуальним, на 

мій погляд, залишається вивчення цих змін в умовах реформування.  

 Не може викликати великих сумнівів той факт, що ринковий механізм 

господарювання, що склався в країні, є надзвичайно складним. Його елементи, 

всі без винятку, знаходяться між собою в такому взаємозв'язку, що органи 

державного управління вже не в змозі охопити всі сфери діяльності, всі 

взаємозалежності. Тому, і це, на мою думку, цілком закономірно, держава, для 

того, щоб не втратити контроль над продуктивними силами суспільства, 

вибирає одну, але суттєву функцію управління — регулювання.  

 А зумовлено це тим, що перехідний період до цивілізованих ринкових 

відносин має досить болючий характер (зростання цін, падіння обсягів 

виробництва, фінансові неплатежі, відсутність бюджету, відповідного задачам 

розвитку країни), і регулюючий вплив держави полягає в планомірності і 

узгодженості дій суб'єктів господарювання. Могильний О.М. в своїй роботі 

звернув увагу саме на подібний регулюючий процес. Зокрема, він зазначав: 

"Аби проникнення регулюючої свідомої ролі держави в підрозділ народного 

господарства здійснювалося найменш болюче, необхідна планомірність і 

узгодженість дій органів влади.  



 Потрібно, щоб був центральний мозок всього управління економічним 

життям країни. Потрібно, щоб він висував плани дій і погоджував дії окремих 

галузей управління. Лише тоді народне господарство може бути більш менш 

організовано і пройнято єдиною керівною волею. Лише тоді можна чекати і 

більш нормальної течії економічного життя країни" [31].  

 Подібна точка зору стала вихідною для багатьох учених-економістів, що 

зробили зусилля для обгрунтування системи регулювання ринкових відносин. 

Зокрема, Юрчишин В.В., продовжуючи ідею про регульовані ринкові 

відносини, акцентував на необхідності "правильної комбінації" державного 

регулювання і ініціативи, що спирається на зацікавленість окремих підприємств 

[33].  

 Останніми роками стає все більш очевидно, що науково обгрунтована 

політика держави щодо суб'єктів ринкових відносин — одна з основних задач 

розвитку агропромислової галузі. Причому це завдання передбачає, з одного 

боку, певні функції держави і органів територіального управління з 

регулювання діяльності суб'єктів агропромислового комплексу; з іншого — 

введення нових ринкових форм господарювання і землеволодіння, з третього, 

розробку оригінальних технології виробництва і переробки 

сільськогосподарської продукції.  

 Слід відзначити, що сучасне сільське господарство, базуючись на 

міжгалузевій системі, охоплює, хоча і не міцними зв'язками, окрім власне 

сільськогосподарського виробництва, суміжні з ним галузі економіки, які 

поставляють йому, по-перше, засоби виробництва; по-друге, переробляють 

сільськогосподарську сировину і доводять продукти харчування до 

споживання.  

 Ця система називається продовольчим комплексом. Всі елементи в цій 

системі в ідеалі повинні перебувати у взаємозв'язку і взаємодії, 

взаємообумовлюючи розвиток один одного. Тому, на мій погляд, продовольчий 

комплекс слід розглядати як взаємодію сільського господарства і пов'язаних з 

ним галузей економіки від виробництва сільськогосподарської техніки до 



реалізації продуктів харчування, від яких залежать технології, що 

використовуються в сільському господарстві, спеціалізація і концентрація 

виробництва на сільськогосподарських підприємствах, характер і рівень 

зайнятості, інші найважливіші аспекти організації виробництва.  

 Формування виробничого комплексу об'єктивно по в'язане, перш за все, 

з переходом сільського господарства до машинної стадії виробництва в умовах 

НТР, яка значно поглибила і розширила технологічні і економічні зв'язки 

сільського господарства з іншими галузями національної економіки. Практично 

всі галузі національної економіки прямо або побічно беруть участь у 

функціонуванні продовольчого комплексу, структура якого включає три сфери 

(виробництво засобів виробництва для сільського господарства; власне сільське 

господарство; переробка і доведення готового продовольства до споживача).  

 Отже, матеріальною основою формування продовольчого комплексу є 

процес виробничо-технологічної кооперації сільського господарства, що 

безперервно розширюється, з іншими галузями національної економіки. У 

теперішній час сільськогосподарський виробник, як правило, не доводить до 

повної готовності для споживання всю свою продукцію, сільське господарство 

не може обійтися лише власними засобами виробництва.  

 Становище сільського господарства в продовольчому комплексі 

характеризується відносинами залежності від корпорації як в сфері торгівлі, так 

і у сфері виробництва. Ця залежність сільського господарства від суміжних 

галузей економіки реалізується в тому, що фермерський продукт на шляху до 

кінцевого споживача, "вбираючи" в себе засоби виробництва, вироблені в 

машинобудуванні, хімічній і комбікормовій промисловості, потім надійде до 

переробки на підприємства харчової промисловості й реалізується 

підприємствами торгівельної господарської діяльності.  

 Залежність може бути виражена в такій послідовності:  

 — виробництво засобів виробництва для сільського господарства;  

 — матеріально-технічне постачання і обслуговування;  

— фермерське господарство з виробництва сільськогосподарської   



     продукції;  

 — промислова переробка сільськогосподарської продукції;  

 — зберігання і реалізація в оптовій і роздрібній торгівлі.  

 Важливість інтеграційних зв'язків сільського господарства з 

промисловістю і торгівлею була оцінена Джоном Н. Девісом, який вважав, що 

агробізнес означає суму всіх фермерських операцій плюс виробництво і 

розподіл продукції, необхідної для постачання фермерських господарств, плюс 

суму операцій, що здійснюються у зв'язку з транспортуванням, зберіганням, 

переробкою і розподілом сільськогосподарської продукції.  

 Агробізнес означає загальну суму всіх операцій, залучених у виробництво 

і розподіл харчових продуктів і волокна. Надалі теорія агробізнесу була 

розроблена Д. Девісом, Р. Гольбергом, Е. Роєм та іншими. Надане ними 

трактування агробізнесу в дещо конкретизованому вигляді набуло (правда, 

значно пізніше, лише в 70х роках) досить значного поширення серед 

економістів аграріїв у нашій країні, тільки названий він був по-іншому — 

"аграрнопромисловий комплекс" (АПК) (на відміну від еквівалентного йому і 

загальновизнаного світовою теорією і практикою ринкових відносин терміну 

"агробізнес") [29].  

 Як економічна категорія агробізнес виражає специфічні виробничі 

відносини в ринковій економіці щодо виробництва сільськогосподарської 

продукції, її переробки в промисловості і доведення до кінцевого споживача 

для максимізації доходу через задоволення попиту на дану продукцію.  

 У трактуванні агробізнесу як категорії ринкової економіки ми бачимо, 

перш за все, її сутнісну відмінність від категорії агропромислового комплексу, 

який був "сформований" у нас лише на папері: констатація факту його 

створення пройшла в 70і роки майже через сотню монографій, але АПК як нова 

відтворювальна міжгалузева система так і не був сформований в рамках всієї 

країни, незважаючи на об'єктивну необхідність, викликану вступом аграрного 

виробництва до стадії індивідуального розвитку.  



 Аграрне виробництво на даному рівні розвитку суспільства ще не 

перетворилося на елемент, ланку суспільної мети виробництва життєвих 

засобів; відтворювальна система аграрного виробництва ще не перейшла у 

відтворювальну систему агропромислового виробництва продуктів харчування 

і інших товарів із сільськогосподарської сировини.  

 У ряді країн, наприклад, в США, під впливом найрізноманітніших 

чинників сформувався гігантський комплекс агробізнесу на базі аграрного, 

торгового і промислового капіталу. Він складається з наступних груп галузей:  

— виробництво і постачання сільського господарства матеріально-

технічними засобами і послугами (техніка, добрива, насіння, будівельні 

матеріали і так далі) — виробництво сільськогосподарської продукції, 

тобто власне сільське господарство (рослинництво і тваринництво);  

— зберігання, транспортування і переробка сільськогосподарської 

продукції в підготовці для споживання товару, оптова і роздрібна 

торгівля продуктами харчування і іншими товарами, виготовленими з 

сільськогосподарської сировини [29].  

 У середині 90х років у агропромисловому комплексі стали проявлятися 

перші результати проведення в країні економічних і політичних реформ. Все 

частіше можна констатувати факти того, що органи державного, а часто і 

територіального управління, усуні від реальних ринкових процесів у 

агропромисловій сфері, тоді як держава, без сумніву, є суб'єктом цих процесів, 

причому безпосереднім і регулюючим.  

 Проте цьому положенню є і свої пояснення. Стан, в якому знаходяться 

різні господарюючі суб'єкти в нашому аграрному секторі, накладає негативний 

відбиток на всю систему відносин. Насправді, господарюючі суб'єкти при 

всеосяжному раніше регулюванні позбулися елементарних економічних прав у 

виробництві і обміні сільськогосподарської продукції, тому намагаються 

позбавитися від будь-якої участі у взаєминах з вертикальними структурами 

управління.  



 Адже до недавнього часу через державну мережу реалізовувалося 

близько 70% кінцевої продукції всього сільського господарства. Держава 

виступала в ролі основного покупця і продавця сільськогосподарських товарів, 

основного фондовласника та інвестора.  

 В умовах ринкових відносин, переважання ринкових принципів 

господарювання в агропромисловому комплексі можна говорити про 

підвищення комерційного ризику, про невизначеність ситуації збуту 

сільськогосподарської продукції в споживчій сфері, іноді за тисячі кілометрів 

від місця її виробництва.  

 Основними напрямами регулюючого впливу на розвиток 

агропромислового комплексу можна визначити наступні:  

— регулювання попиту і пропозиції;  

— стимулювання науковотехнічних розробок і індустріалізації   

     агропромислового господарства;  

— створення територіальної соціальної інфраструктури;  

— формування системи інформаційного забезпечення суб'єктів  

     господарювання;  

— сертифікація сільськогосподарської продукції і т.п.  

 У теорії аграрних відносин передових країн державне регулювання 

розуміється як логічний і історичний рівень розвитку сільського господарства і 

відносин між різними власниками і власниками землі [25, с. 265]. І з такою 

думкою не можна не погодитися.  

 Розширення цих відносин веде до утворення асоціацій і індивідуальних 

селянських господарств, еволюції управління, сприяє посиленню тенденцій до 

зростання державного регулювання. Це становище, мабуть, найвиразніше 

представлене в розвинених країнах Заходу, з індустріально розвиненою 

сільськогосподарською галуззю.  

 Так, між державними органами управління і виробниками 

сільськогосподарської продукції склалися стійкі відносини, які виявляються 

наступним чином. За органами державного управління закріплені такі 



регулюючі функції, як обслуговування, технічна допомога, інвестиції і 

кредитування, аудиторський контроль, пільгове оподаткування, а всі 

безпосередні функції виконуються суб'єктами господарювання 

агропромислового комплексу.  

 Найбільш активне державне регулювання здійснюється в країнах з 

відсталим агропромисловим комплексом. Про міру відставання можна судити 

не лише по темпах виробництва тієї або іншої продукції, але і по 

представництву цієї продукції на зовнішньому або внутрішньому ринках. Для 

агропромислового комплексу України і окремих регіонів характерна втрата 

цього представництва з 80—90% на початку 80х років до 20% в середині 90х.  

 В Україні в 90х роках намітилися контури перетворення колгоспів і 

радгоспів у орендні, колективні й індивідуальні фермерські господарства, які 

також піддаються державному регулюванню, зокрема за допомогою 

забезпечення сільськогосподарських виробників матеріальними, фінансовими і 

технологічними ресурсами, посадочними матеріалами, пунктами зберігання і 

переробки продукції.  

 На яких же принципах будується система державного регулювання 

агропромислового комплексу? Ученими пропонується достатньо розгалужена 

класифікація принципів державного регулювання в залежності від обраного 

критерію. Для забезпечення виконання державною сукупності регуляторних 

функцій щодо аграрних товаровиробників необхідне, в першу чергу, 

дотримання наступних принципів:  

— принцип цілеспрямованості означає відповідність елементів системи  

     визначеній меті. Цілеспрямованість надає регулюванню активного  

     характеру, уможливлює перехід до стратегії економічного зростання;  

— принцип системності полягає у тому, що, економіку з одного боку,  

     розглядають як єдиний об'єкт регулювання, а з іншого, — як 

сукупність  

     порівняно самостійних підсистем. Системність передбачає певну   

     черговість у виконанні заходів державного регулювання стосовно  



     окремих об'єктів регулювання;  

— принцип адекватності характеризує максимальне наближення  

     теоретичної моделі механізмів державного регулювання  

      агропродовольчої сфери до об'єктивних закономірностей і тенденцій  

      розвитку економіки. Запобігання втрати адекватності досягається  

     через уточнення мети при зміні обставин, орієнтацію на постійне  

     оновлення, урахування темпів розвитку керованих об'єктів при   

     формуванні управлінських рішень;  

— принцип альтернативності регулювання грунтується на потребі  

     прийняття альтернативних рішень у разі існування якісно різних  

     варіантів розвитку галузі. Головна проблема практичного втілення   

     цього принципу полягає у відокремленні тих варіантів розвитку, які  

     можуть бути здійсненими від тих, які неможливо реалізувати;  

— принцип об'єктивності полягає в тому, що нормативні документи  

     державного регулювання агропродовольчої сфери повинні розробляти  

     на основі статистичних даних, офіційних даних центральних і 

місцевих  

     органів виконавчої влади, результатах наукових досліджень;  

— принцип науковості забезпечує постійне удосконалення методології та  

     використання світового досвіду в галузі регулювання 

агропродовольчої  

     сфери економіки.  

 Якщо взяти до уваги ту обставину, що ринкові відносини припускають 

прямі й непрямі принципи регулювання, то їх можна об'єднати в загальні, 

зумовлені природою виникнення економічних відносин, і приватні, такі, що 

відображають ситуативний підхід до управління. Загальні принципи ми 

підрозділяємо на формаційні, цивілізовані, науково обгрунтовані та приватні.  

 Формаційні принципи регулювання агропромислової галузі передбачають 

наявність організаційно-правових форм господарювання з різними цілями і 

завданнями, положенням на товарному ринку, ставленням до власності на 



землю і тому подібне, що зумовлює, певною мірою, межі правової і 

економічної самостійності суб'єктів господарювання, в деяких випадках 

регулюючий вплив з боку держави, наприклад, на промислову структуру, 

побудовану у вигляді сільхозконцерну із замкнутим виробничим циклом 

достатньою мірою обмежено і може здійснюватися у вигляді заходів підтримки 

(інвестиції, кредити) і організації закупівлі в держрезерв вироблених товарів.  

 Часто конкретні форми державного регулювання ототожнюються з його 

методами або з видами економічної політики. У довідковій літературі формою 

(лат. forma — зовнішнє окреслення, вираження будь-якого змісту) державного 

регулювання економіки розуміють конкретні засоби впорядкування державою 

процесів економічного розвитку.  

 Форми державного регулювання економіки у вигляді його засобів і 

методів формують інструментарій впливу держави на соціально-економічні 

процеси. Вибір форм державного регулювання, їхнє поєднання і використання 

— об'єктивно зумовлений процес, пов'язаний із цілями економічної політики 

держави. Набір цих форм може бути однаковим у різних країнах, але їхнє 

поєднання, пріоритетність, спрямованість використання залежать від соціально-

економічної специфіки періоду розвитку країни. Практика засвідчує, що форми 

державного регулювання мають адміністративний і економічний характер [30].  

 В Україні у процесі трансформації економічної системи можна 

виокремити декілька форм державного регулювання. У плановій економіці 

здійснювалося директивне планування, в ринкових умовах доцільно 

застосовувати індикативне планування, стратегічне планування, 

програмування, прогнозування і державні замовлення.  

 Цивілізовані принципи державного регулювання агропромислової галузі 

пов'язані з наявністю устояних процедур управлінського впливу, заснованих на 

досвіді передових або розвинених агропромислових країн. Цей досвід дозволяє 

йти не по дорозі "спроб і помилок", а цивілізованим способом, що скорочує 

можливості ризику, невизначеності ситуації, економічних локальних криз.  



 Науково обгрунтовані принципи регулювання агропромислової галузі 

ніби вбирають в себе два попередні принципи або грунтуються на них. По суті, 

мова йде про встановлення спеціальних співвідношень між промисловою і 

сільськогосподарською сферою, транспортними комунікаціями, системою 

інформаційного і стратегічного забезпечення.  

 Приватні принципи регулювання агропромислового комплексу пов'язані з 

оперативним управлінським впливом на процедури взаємин між органами 

державного і територіального управління, з одного боку, і суб'єктами 

господарювання — з іншого. Це стосується, перш за все, відповідальності 

виробників за якість виробленої продукції, своєчасності платежів за оренду 

землі, сплату податків за використання земель, виконання нормативних вимог 

землеволодіння і землекористування.  

 Сюди ж доцільно віднести і принцип соціальної захищеності селянських 

господарств ринкового типу. Необхідність в цьому виникає при політичній і 

економічній нестабільності держави, падінні ринкових цін, обумовленою 

зовнішньою конкуренцією, загрозі розорення господарств. 

 Отже, поняття "публічне управління аграрної галузі" розглядається як 

складний механізм впливу на доходи сільськогосподарських виробників, 

структуру сільськогосподарського виробництва, агропродовольчий ринок, 

соціальну структуру села, міжгалузеві і міжгосподарські відносини. Цілком 

закономірно, що держава, для того, щоб не втратити контроль над 

продуктивними силами суспільства, вибирає регулюючий вплив, що полягає в 

планомірності й узгодженості дій суб'єктів господарювання.  

 Варто відзначити, що в умовах перехідного періоду принципи і 

організація державного регулювання зазнали значних змін. По-перше, саме 

поняття "публічне управління" сформувалося відносно недавно. Поняття 

"агропромисловий сектор" стало ближче традиційному в західній економічній 

літературі поняттю "агробізнес".  

 По-друге, змінилися цілі й пріоритети державного регулювання. Прямі й 

непрямі принципи регулювання можна об'єднати в загальні, зумовлені 



природою виникнення економічних відносин, і приватні, такі, що відображають 

ситуативний підхід до управління.  

 А найголовніше — змінилися форми здійснення публічного управління 

АПС. Проте не варто забувати, що сліпе копіювання західного зразка в Україні 

ніколи не приносило очікуваних результатів. 

 

 

 2.3.  Досвід державного регулювання  публічного управління  

                  агропромисловим сектором в  країнах з розвиненою економікою 

 На засадах функціонування підприємств АПК в умовах ринку, державна 

регуляторна політика є необхідною та надзвичайно важливою. Система 

державного регулювання діяльності агропромислових підприємств в різних 

країнах світу є багатогранна і охоплює регулювання економічних, соціальних і 

інших відносин. Досвід економічно розвинутих зарубіжних країн свідчить про 

тенденцію вагомості економічної ролі держави, особливо під час 

загальнонаціональних кризових періодів, коли необхідно діяти у відповідності 

до чинного Законодавства і в умовах обмеженої кількості ресурсів.  

 Регуляторна політика являє собою напрям державної політики, який 

направлений на удосконалення правового врегулювання господарських 

відносин, а також адміністративних відносин між відповідними органами 

державної влади і господарюючими суб’єктами, а також відстежує прийняття 

ефективних регуляторних актів, сприяє зменшенню втручання держави у 

діяльність існуючих підприємств та нівелюванню перешкод для 

господарюючих суб’єктів, які здійснюють діяльність в межах, порядку та 

спосіб, що не суперечить Конституції та Законам України.  

 До найважливіших інструментів державної регуляторної політики 

належить податкова, цінова, закупівельна, страхова, кредитна і 

зовнішньоекономічна політика. Регулювання діяльності агропромислових 

підприємств являє собою складну систему заходів правового, економічного, 

організаційного, соціального та адміністративного характеру. 



 Регулювання ринково-орієнтованих аграрних відносин характеризується 

специфічними особливостями, зокрема: 

- відмінність та вплив природно-кліматичних факторів, які зумовлюють 

необхідність формування системи правового врегулювання, захисту та 

страхування сільськогосподарських товаровиробників (стихійні 25 явища, 

інші ризики);  

- нестабільна цінова політика на продукцію сільського господарства, що 

зумовлюється природними умовами, економічними умовами та ринковою 

кон’юктурою;  

- тривалість циклу виробництва сільськогосподарської продукції, що 

негативно позначається на інвестиційній привабливості.  

 Державне регулювання господарської діяльності агропромислових 

підприємств відіграє надзвичайно важливу роль, зокрема у контексті створення 

нормальних умов для життя усіх громадян країни, а також забезпечення 

продовольчої безпеки. Сьогодні для агропромислових підприємств 

актуальними та злободенними є наступні проблеми, вирішення яких потребує 

державної підтримки та стимулювання:  

- забезпеченість матеріальними, фінансовими, висококваліфікованими 

трудовими та іншими ресурсами;  

- низький рівень оснащеності технічними засобами та устаткуванням, 

слабка система мотивації персоналу;  

- порушення міжгалузевих зв’язків, низький рівень соціального 

забезпечення та розвитку інфраструктури сільських населених пунктів.  

 Адже основна мета державної регуляторної політики полягає у 

формуванні ефективних галузей ринкової економіки, зокрема стабілізації 

виробництва агропромислової продукції; завершення аграрної реформи, в тому 

числі і земельної; формування ефективних ринкових взаємовідносин 

господарюючих суб’єктів; розвиток підприємництва.  

 Державна регуляторна політика розвитку агропромислових підприємств в 

умовах кризового стану всієї економічної системи країни, створює сприятливі 



умови для здійснення ґрунтовних перетворень правового, економічного та 

соціального характеру. Станом на сьогоднішній день в агропромисловому 

комплексі тривають трансформаційні процеси форм власності і 

господарювання, проводиться робота над удосконаленням чинного 

Законодавства, зокрема що стосуються врегулювання діяльності 26 

агропромислових підприємств, розглядається та широко обговорюється в 

наукових колах доцільність функціонування в Україні таких структур як 

аграрні холдинги. Саме тому на часі пошук якісно нових високоефективних 

підходів щодо розвитку агропромислових підприємств.  

 Державна підтримка аграрного сектора економіки України є надзвичайно 

малою, навіть у порівнянні з іншими видами економічної діяльності, не 

проводячи уже аналогій із зарубіжними країнами. Також негативно впливає на 

конкурентоспроможність агропромислової продукції і високі відсотки кредитів, 

порівняно із економічно розвинутими країнами табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1. - Середньозважені ставки за кредитами по окремих країнах, % 

Назва країни Ставка, % Назва країни Ставка, % 

Японія 1,5 Польща 8,7 

Австрія 2,5 Молдова 13,3 

Німеччина 3,1 Аргентина 14,1 

Франція 3,4 Україна 18,4 

США 3,3 Гондурас 18,5 

Велика Британія 4,2 Грузія 22,1 

Італія 5,2 Білорусь 19,5 

Китай 6,0 Уганда 26,3 

 

 Декларуючи пріоритетним в країні розвиток аграрного сектора, необхідно 

працювати над зміцненням позиції на світовому аграрному ринку задля 

забезпечення формування сталого розвитку країни загалом. При цьому 

необхідно брати до уваги особливості функціонування та участі у ринках 

такого формату. Проведені дослідження вказують, що у економічно розвинутих 



країнах світу основними напрямами державної підтримки виробництва 

сільськогосподарської продукції є наступні:  

- підтримка дрібних товаровиробників, які займаються виробництвом 

екологічно чистої продукції, а також підприємств-новачків, сімейних 

ферм і кооперативів (об’єднань);  

- підтримка товарного виробництва сільськогосподарської продукції та 

підвищення конкурентоспроможності дрібних господарств;  

- забезпечення раціонального використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення;  

- встановлення цін та їх підтримка на деякі види продукції аграрного 

сектора;  

- забезпечення розвитку аграрної науки;  

- впровадження інноваційних розробок, зокрема екологобезпечних 

технологій виробництва продукції сільського господарства, технологій та 

систем обробітку ґрунту [12; с. 38].  

 Досвід економічно розвинутих зарубіжних країн свідчить про 

необхідність державного регулювання розвитку публічного управління 

підприємств АПС, оскільки дана галузь потребує цілеспрямованої державної 

політики, зокрема у контексті здійснення перерозподілу частини національного 

доходу для підтримки і розвитку насамперед сільськогосподарських 

товаровиробників. Також аналіз свідчить, що сучасна ринкова економіка – це 

економіка насамперед регульованого і соціально-орієнтованого господарства, 

де власне використовуються різні моделі господарювання.  

  У зарубіжних країнах державне управління АПС реалізовується на основі 

застосування механізму, що формується із важелів та стимулів, підкріплених 

нормативно-правовим забезпеченням, а саме: пільгове оподаткування; пільгове 

кредитування; державні дотації, компенсації, субсидії; формування 

сприятливого інвестиційного клімату; регламентація граничного рівня цін, 

якісних характеристик продукції; здійснення природоохоронних та інших 

заходів.  



 Практика державного регулювання агропромислового сектору в країнах 

Європейського Союзу та США свідчить про якісно нові форми взаємодії 

держави і господарюючих суб’єктів табл. 2.2. 

 

 

Таблиця 2.2. - Перелік заходів державного регулювання розвитку аграрного 

сектора країн Європейського Союзу та США 

 

Країни 

Заходи державного регулювання аграрного сектора 

економіки: 

ринкового спрямування спрямовані на структурні 

зрушення 

 

 

 

 

 

 

Країни ЄС 

- компенсація за 1 га  

  посівних площ, виведених з   

  обігу;  

- використання квот по  

  молоку, м’ясу, цукру;  

- підтримка цін на 

маслинову  

  олію і тверді сорти  

  пшениці;  

- компенсація за проведення  

  екологічно чистого  

  виробництва;  

- дотування участі фермерів  

  в системах контролю якості   

  харчових продуктів. 

- спільне фінансування  

  програм розвитку найбільш  

  слабких і нужденних  

  територій;  

- організація вільних  

  економічних зон для  

  залучення інвестицій;  

- гранти для програм  

  розвитку сільських районів; 

- дія програм розвитку  

  органічного виробництва. 

 

 

 

 

 

 

США 

- компенсації за 1 га 

посівних  

  площ, виведених з обігу;  

- підтримка цін для  

  стабілізації доходів  

  фермерів;  

- підтримка методів  

- пільгове кредитування  

  виробництва окремих видів  

  продукції;  

- різні форми сприяння  

  експорту;  

- надання фінансової  

  допомоги у вигляді  



  раціонального та  

  екологобезпечного  

  обробітку ґрунту, що  

  мінімізують вплив на  

  навколишнє середовище за  

  допомогою 

компенсаційних  

  виплат 

  інвестиційних надбавок;  

- організація вільних  

  економічних зон для  

  залучення інвестицій 

 

 Мається на увазі пряме вирішення проблем економічного характеру через 

створення ефективних, відкритих і прозорих інструментів регулювання 

(підтримка або обмеження попиту, пропозиції) .  

 Для прикладу аграрна політика країн Європейського Союзу направлена 

на підтримку доходів сільськогосподарських товаровиробників у обсягах, 

достатніх для здійснення розширеного відтворення; забезпечення населення 

продуктами харчування, і сировиною - переробну та легку промисловості; 

здатністю впливати на світовий продовольчий ринок.   

 Так бюджетні витрати в країнах Європейського Союзу на розвиток 

аграрного сектора в середньому за один рік приблизно становлять 70 % від 

кінцевої вартості сільськогосподарської продукції, де 30 - 35 % асигнувань 

спрямовуються на програми щодо підтримки сталих цін на внутрішньому 

ринку, 20 – 25 % становлять програми підтримки розвитку аграрного сектора і 

3 – 5 % - витрати на реалізацію регіональних структурних програм.  

 Особлива роль аграрної політики країн Європейського Союзу належить 

реалізації продуктових програм, мета яких полягає у використанні різного роду 

механізмів для забезпечення підтримки виробників, що спеціалізуються на 

виробництві певних видів сільськогосподарської продукції. Зокрема 

європейські сільськогосподарські товаровиробники отримують так звані 

«субсидії» за умови вирощування високоякісних сортів зернових культур, рису 

у відповідно до затверджених квот. Виробники молока, що здійснюють 

виробництво в межах встановлених квот отримують дотації, що становлять біля 



50 % від ціни. У країнах ЄС на субсидії щорічно виділяють майже 40 % від 

загального бюджету, де 2/3 – це виплати у розрахунку на земельну площу та 

наявне поголів’я тварин. Особливу актуальність дістали субсидії, спрямовані на 

підтримку якісних характеристик сільськогосподарських угідь [12; с. 38].  

 У країнах Європейського Союзу політика ціноутворення на аграрну 

продукцію характеризується певними особливостями, які відстежують різного 

роду кризові умови (надвиробництво сільськогосподарської продукції) та 

відповідно до цього спеціальна комісія визначає потребу та вид необхідної 

підтримки. Ціни періодично контролюють та регулюють за такими категоріями: 

бажані ціни, які в свою чергу поділяються на орієнтовані та індикативні. 

Індикативні ціни застосовуються для такої продукції: молока, цукру, зернових, 

соняшника, маслинової олії, а орієнтовані для ВРХ та вина.  

 У європейських країнах зростає попит на органічну продукцію, завдяки її 

якісним характеристикам. Ціни на органічну продукцію на 20-30 % вищі, а 30 в 

Україні більшість виробленої продукції можна вважати органічною, вона може 

стати постійними експортером цієї продукції на ринку країн ЄС [71; с. 327].  

 У багатьох країнах світу важливим чинником, що сприяє розвитку 

органічного виробництва, є державна підтримка, зокрема ефективно діючі 

Законодавство та Стандарти для органічного сектору економіки. Органічне 

законодавство є у Тунісі, а в країнах Азії широко розвинута мережа 

різноманітних каналів збуту (спеціальні органічні базари, відділи 

супермаркетів, невеликі роздрібні магазини, багаторівневий прямий продаж та 

Інтернет магазини). У США продукція органічного сільськогосподарського 

виробництва реалізується на місцевих фермерських ринках, діють спеціальні 

«органічні» ресторани і кафе, а у звичайних ресторанах пропонують страви з 

органічних продуктів [71; с. 163].  

 Закон України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини» набрав чинності від 9 січня 2014 

року [48]. Даний Закон врегульовує питання щодо вирощування екологічно 

чистої продукції із максимальним використанням властивостей природи, 



підвищення родючості ґрунтів, очищення вод від хімікатів, оздоровлення 

людей. Відтак дія вказаного Закону є обмеженою у зв’язку із необхідністю 

прийняття низки підзаконних нормативно-правових актів. Питання державної 

підтримки даний Закон не деталізує, а перенаправляє до Закону України «Про 

державну підтримку сільського господарства України», у якому не має будь-

якої інформації про органічне сільськогосподарське виробництво. Вважаємо, 

що саме у Законі мали б міститися конкретні положення щодо умов, 

доцільності та переваг здійснення органічного агровиробництва в Україні.  

 Таким чином, у економічно розвинених зарубіжних країнах аграрні 

підприємства є важливими суб’єктами економіки та отримують належну 

державну підтримку, що сприяє їх розвитку та забезпеченню продовольчої 

безпеки країни загалом. З метою зміцнення позицій української продукції на  

світовому ринку необхідно враховувати особливості конкурентної ситуації на 

цьому ринку і, зокрема, проводити активну державну підтримку підприємств 

АПС. 

 Агропромисловий комплекс тривалий період функціонує в умовах 

здійснення низки реформ, а також інших змін, що стосуються його внутрішніх 

та зовнішніх складових, що неоднозначно позначилося на його теперішньому 

стані та наявних соціально-економічних умов розвитку. Сучасні глобалізаційні 

виклики ставлять перед галуззю необхідність вирішення значної кількості 

завдань у обмежений термін. Це потребує наявності досконалої системи 

управління галуззю та інших умов і процесів. Саме тому, на сучасному етапі 

розвитку АПС України необхідно оптимізувати структуру управління, а також 

сформувати дієву аграрну політику, спроможну забезпечити сталий розвиток 

виробництва агропромислової продукції.  

 Функціонування та розвиток АПС України на засадах ринкової економіки 

насамперед залежить від якісних характеристик системи управління, а 

ефективні рішення потребують залучення висококваліфікованих спеціалістів. 

Швидка адаптація структурних елементів АПС до динамічних змін ринкового 

середовища можлива на основі професіоналізації системи управління, а саме 



розробленні ефективної мотиваційної системи, використання дієвих важелів у 

процесі прийняття оптимальних управлінських рішень та формування 

ефективних механізмів для їх реалізації.  

 Нинішній стан АПС зумовлений не тільки під впливом нестабільності 

національної економічної системи, динамічних змін політичної ситуації в 

країні, але й послабленням вектора державного регулювання. Відтак державний 

вплив на функціонування та розвиток АПС є бажаним, зважаючи на досвід 

аналогічних трансформаційних процесів зарубіжних країн. За таких умов 

актуалізується необхідність пошуку науково-обґрунтованих підходів щодо 

підвищення ефективності управління АПС задля раціонального і 

збалансованого використання природних та інших ресурсів, - і загалом 

позитивної динаміки розвитку галузі.  

 Агропромисловий комплекс України характеризується складною 

галузевою структурою і включає такі сфери: сільське господарство; 

промисловість, що забезпечує переробку сільськогосподарської сировини; 

підприємства, що здійснюють виробництво засобів виробництва для галузі 

сільського господарства та безпосередньо пов’язаних галузей промисловості; 

підприємства, які спеціалізуються на заготівлі, транспортуванні та збуті 

продукції сільського господарства; установи та організації, предметом 

діяльності яких є підготовка, перепідготовка і забезпечення підвищення 

кваліфікації кадрів.  

 Система управління АПС формується на загальнодержавному рівні, 

беручи при цьому до уваги специфічні особливості функціонування та розвитку 

даної галузі. Нині систему управління АПС представляє Міністерство аграрної 

політики та продовольства України, функції, завдання та компетенції якого 

прописані у Положенні про вказане Міністерство. Зокрема, Міністерство 

аграрної політики та продовольства здійснює державну регуляторну політику 

аграрного сектора, підприємств переробної та іншої промисловості, 

безпосередньо пов’язаних із сільським господарством.  



 На засадах функціонування підприємств АПС в умовах ринку, державна 

регуляторна політика є необхідною та надзвичайно важливою. Система 

державного регулювання діяльності агропромислових підприємств в різних 

країнах світу є багатогранна і охоплює регулювання економічних, соціальних і 

інших відносин. До найважливіших інструментів державної регуляторної 

політики належить податкова, цінова, закупівельна, страхова, кредитна і 

зовнішньоекономічна політика. Регулювання діяльності агропромислових 

підприємств являє собою складну систему заходів правового, економічного, 

організаційного, соціального та адміністративного характеру. Досвід 

економічно розвинутих зарубіжних країн свідчить про тенденцію вагомості 

економічної ролі держави, особливо під час загальнонаціональних кризових 

періодів, коли необхідно діяти у відповідності до чинного Законодавства і в 

умовах обмеженої кількості ресурсів. 

 



РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО 

ПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВИМ СЕКТОРОМ 

УКРАЇНИ 

 

 3.1. Шляхи  удосконалення публічного управління  

         агропромисловим сектором 

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

ефективне функціонування аграрного сектора, є наявність механізму 

регулювання відбуваються в ньому. Механізм регулювання включає в себе 

ринковий механізм, а також механізм державного регулювання» [33].  

Механізми ринкового саморегулювання та державного регулювання 

мають принципово функціональні відмінності. Вони тісно пов'язані між собою і 

мають єдину спрямованість на досягнення сталого, ефективного рівноважного 

соціально-економічного розвитку. Ринковий механізм не в змозі дозволити всю 

сукупність проблем економічного зростання. У кінцевому рахунку, він 

залежить від характеру, принципів і пріоритетів використання як ринкових 

інструментів, так і всієї системи державного економічного та адміністративного 

регулювання.  

Активна стимулююча і регулююча роль ринкового механізму 

реалізується більш результативно при його підпорядкуванні адекватним 

законам ринку гнучкою системою державного регулювання.  

Для публіного управління АПС ця гнучкість важлива у зв'язку з його 

специфікою: просторової роззосередженістюю, різноманіттям умов 

виробництва, серйозно різняться в окремих регіонах, і сезонністю, 

необхідністю оперативної реалізації швидкопсувної продукції, особливо 

малорентабельної.  

Державне регулювання публіного управління обов'язково має бути 

присутнім в ринковій економіці. Не може бути ефективним 

сільськогосподарське виробництво, побудоване і функціонуюче тільки з 



урахуванням ринкових принципів. Сільське господарство залишається для 

держави пріоритетною галуззю, оскільки є основою, насамперед, 

продовольчого забезпечення населення [24]. Ця проблема має не тільки 

економічний, а й соціальний, і політичний аспекти.  

Сільське господарство є однією з небагатьох галузей економіки як в 

розвинених, так і в країнах, що розвиваються, які схильні посиленому 

державному регулюванню. Це пояснюється рядом обставин.  

По-перше, з позицій держави сільськогосподарський ринок вважається 

одним з пріоритетних, оскільки його стан визначає вирішення таких державних 

завдань, як забезпечення продовольчої безпеки країни та соціальної 

захищеності населення.  

По-друге, ірраціональний характер ринкових відносин у сільському 

господарстві породжує специфічні для цієї сфери економіки «провали ринку»: 

диспаритет цін на агропродукцію та спожиті у агровиробництві ресурси 

промислового походження («ножиці цін»), фермерська проблема, 

непередбачувані коливання цін і т. п . [13].  

В.М. Баутін і А.Г. Зельднер вважають, що державний вплив на сільське 

господарство та інші сфери АПС ефективно, якщо воно базується на наступних 

принципах:  

- товаровиробники, в основному, здійснюють відтворення на засадах   

  самофінансування за рахунок власних накопичень, а конкретні державні  

  заходи щодо їх підтримки і регулювання є додатковими;  

- ринкові методи і інструменти, що застосовуються диференційовано на  

  основі програмно-цільового підходу, повинні стимулювати  

  товаровиробників до інтенсифікації виробництва і підвищення його  

  ефективності [31, 6].  

Є. Чирков вважає, що сучасна концепція державного регулювання 

базується на наступних принципах: по-перше, сільгосптоваровиробники 

працюють на самофінансуванні, заходи підтримки є додатковими для 

забезпечення нормальних умов господарювання,  по-друге, регулюючі важелі 



та інструменти повинні орієнтувати товаровиробників на більш ефективне 

господарювання, і їх необхідно застосовувати суворо диференційовано [14].  

Однак ці принципи вказують лише на його масштаби і орієнтацію.  

Вважається, що ключовими напрямами державного регулювання публічного 

управління в АПС на сьогодні, відповідно до етапу реформ повинні стати 

наступні, рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. - Основні напрямки вдосконалення державного регулювання 

публічного управління в аграрному секторі економіки 

Нині загальне визнання отримало положення, згідно з яким аграрній 

сфері України відведено роль незаперечного лідера національної економіки та 

важливого гравця на світовому просторі [24].  

Основні напрями вдосконалення державного 

регулювання в аграрному секторі 

 
- Удосконалення ринкового економічного механізму, що включає підвищення 

ефективності функціонування агропродовольчого ринку, розвиток ринкової 

інфраструктури, ринкова модернізація внутрішньогосподарського механізму; 

 

 
- Проведення структурних, інституціональних реформ на селі, припускаючи 

структурні перетворення, моніторинг банкрутства, оптимальний розмір 

господарств, розвиток усіх форм кооперації, створення агропромислових 

інтегрованих об'єднань вертикального і горизонтального типів; 

 

 

 

- Завершення формування ринку сільськогосподарських земель, створення 

земельного кадастру, ефективного цінового механізму продажів, державний 

контроль і охорона родючості ґрунтів;  

 

 

 

 

- Реформування бюджетної і податкової політики держави, спрямоване на 

фінансування окремих галузей сільського господарства, зменшення бази 

оподаткування, скорочення кількості податків, надання податкових пільг;  

 
 

 

 

 

- Формування ефективної системи зовнішньоекономічних відносин, 

спрямованої на стимулювання експортерів продукції, сприяння розвитку 

конкурентних переваг національного АПК;  

 
 
 

 

 

 

- Розвиток соціальної сфери села, подолання бідності, відновлення системи 

середньої та професійної освіти, охорони здоров'я, культурного і побутового 

обслуговування населення;  

 
 
 
 

 

 

 



Загалом, регулювання здійснюється у кожній сфері життєдіяльності 

людини, проте не слід плутати його з адміністративним втручанням у ринковий 

процес. Але теорія конкурентного ринку дає підстави вважати, що 

адміністрування в регулюванні також може мати місце, особливо стосовно 

монополізму в ціноутворенні й у формуванні каналів збуту продукції. Саме два 

останні негативні явища найбільше дошкуляють вітчизняному сільському 

господарству.  

Проблеми розвитку та регулювання аграрного ринку мають переважно 

інституціональний характер, адже національна економіка визнана ринковою. 

Серед них основними вважаємо:  

- монополізм на ринках продовольства й затратний характер ціноутворення 

на продукцію, споживану сільським господарством, що уособлюють 

диспаритет цін й нееквівалентність міжгалузевого обміну;  

- зростання виробничих витрат і зниження цінової 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції;  

- дисфункціональність ринкової інфраструктури;  

- недосконалість ринкового механізму регулювання й саморегулювання, 

не-ефективність створених державою інститутів сприяння 

функціонуванню ринку в аграрній сфері.  

Науковий пошук у даному напрямі дослідження дає змогу викласти певні 

бачення щодо причин і наслідків наведених вище проблем.  

Перша проблема — ціноутворення і ринок. Проблема ціноутворення 

акумулює основні питання дохідності (прибутковості) виробництв. Показовим 

у цьому плані виявився 20019 рік, в якому ціни, а отже й прибутковість 

реалізованої продукції, знизилися (яскравий приклад — зернові.) при зростанні 

собівартості. Ринок виявився неспроможним запропонувати виробнику ціну 

(зерна), яка б забезпечила вагомий прибуток.  

Нерозв'язаною залишається проблема формування інформаційного поля у 

ціновому сегменті (моніторинг і поширення інформації). Поглиблюється 

диспаритет цін, безпосередній виробник не має доступу до організованих 



каналів збуту продукції, не одержуючи справедливу ринкову ціну. Щодо 

аграрного товаровиробника проявляється така особливість – ціни на 

сільськогосподарську продукцію-сировину формуються ринком, конкуренцією, 

а на продовольчі товари – затратним методом. Загальна проблема – механізм 

ціноутворення на ринку аграрних продуктів незбалансований, а держава 

неспроможна поки що регуляторними заходами ліквідувати передумови втрат.  

Інакше кажучи, для сільськогосподарських товаровиробників ринок є 

високо-конкурентним, а для підприємств-споживачів сільськогосподарської 

продукції-сировини і постачальників матеріально-технічних ресурсів – 

монополізованим у функціонуванні цінового механізму. У результаті 

інвестиційна привабливість сільського господарства залишається низькою.  

Друга проблема – зростання виробничих витрат і зниження цінової 

конку-рентоспроможності сільськогосподарської продукції, що зумовлює 

збитковість виробництва. Першопричиною її існування є диспаритет цін і 

порушення еквівалентності обміну (диспаритет на рівні близько 7 разів), 

сільськогосподарські товаровиробники фактично вимушені працювати в 

умовах обмеженості фінансових можливостей щодо відтворення вкладених у 

виробництво активів. Ринок неспроможний сформувати ціну на 

сільськогосподарську продукцію, рівень якої був би достатній для відтворення 

вкладених у виробництво активів. Адже ціноутворення на 

сільськогосподарську продукцію не забезпечує прибутковості авансованого 

капіталу, адекватної середньому рівню по економіці держави, тому потрібна 

державна підтримка.  

Усе це поряд із техніко-технологічною відсталістю більшості 

агровиробників є причиною зниження конкурентоспроможності 

сільськогосподарської галузі.  

Третя проблема – дисфункціональність ринкової інфраструктури. 

Сформована інфраструктура аграрного ринку виявилася неефективною, а 

безпосередні виробники сільськогосподарської продукції не мають доступу до  



організованих каналів збуту. Інфраструктура аграрного ринку в Україні поки 

що не відіграє структуроутворювальної ролі щодо регулювання товаропотоків, 

забезпечення ринкового ціноутворення, а головне – формування ефективних 

каналів збуту, полегшуючи рух продукції від виробника до споживача та 

обмежуючи прояви монополізму.  

Інституційне забезпечення інфраструктурної ланки аграрного ринку 

наслідує чимало проблем, серед яких відсутність ефективного, 

функціонального інституту біржової торгівлі. Наявність великої як для України 

кількості бірж поки що не принесла позитивного результату для аграріїв, 

біржова торгівля мінімальна за обсягами. Обслуговуюча кооперація практично 

не розвивається, не створено достатньої кількості оптових ринків 

сільськогосподарської продукції.  

Четверта проблема — недосконалість ринку, механізму його регулювання 

і саморегулювання. Нині важко заперечувати той факт, що аграрний ринок в 

Україні виявився найбільш інституціонально нестійким, особливо щодо 

типології конкурентних ознак і методології функціонування, регулювання та 

саморегулювання. Причина в тому, що в аграрній економіці з найбільшими 

проблемами проходить утвердження інститутів ринку, особливо на мікрорівні. 

На неналежному рівні втілюються сформовані наукою науково-методологічні 

засади цього процесу та підтверджені досвідом передових економік практичні 

механізми ринкової взаємодії в частині дій об'єктивних економічних законів і 

ролі держави у регулюванні ринку.  

Тому формування зрозумілих, взаємовигідних для учасників ринку й 

держави "правил гри" є надзвичайно важливою проблемою.  

При визначенні прогнозів розвитку АПС за основу беруться матеріально-

речові фактори виробництва, що цілком виправдано. Разом з тим не можна не 

враховувати, що зміни в державній політиці в галузі АПС часом важливіше, ніж 

рівень забезпеченості галузі ресурсами. Для підтвердження цього наведу кілька 

аргументів. Так, до початку поточних реформ у сільському господарстві 

України ресурси були в надлишку. Однак, незважаючи на це, в галузі не 



вдалося зберегти навіть просте відтворення, а ресурсна база щорічно лише 

погіршується.  

Отже, наявність необхідної ресурсної бази не гарантує розвиток галузі. 

Догляд держави від оптимізації міжгалузевих пропорцій, виконання інших 

своїх функцій у галузі економіки, стимулювання імпорту продовольства, часта 

зміна правил гри, створення інших перешкод розвитку вітчизняного АПС може 

призвести до банкрутства галузі незалежно від рівня її оснащеності ресурсами.  

І навпаки, прояв реальної турботи про сільськогосподарських 

товаровиробниках, наприклад, забезпечення їм доступу до ринків збуту, 

здійснення гарантованих закупівель за обгрунтованими цінами хоча б 50-70% 

зерна, реальний захист прав власності, здійснення інших заходів, що створюють 

перспективи та більшу визначеність в економіці , дозволить суттєво збільшити 

обсяги виробництва при тих же ресурсах.  

Все це свідчить про те, що в методах прогнозу розвитку АПС, особливо 

розрахованих на 2-3 роки і більше, доцільно враховувати зміни в системі 

державного управління економікою.  

Поки ці зміни не призвели до поліпшення умов господарювання. З цього 

випливає, що в управлінні економікою України жодних позитивних змін не 

відбувається. Значить, в найближчій перспективі прогнози в АПС не можуть 

бути оптимістичними.  

Зараз на всіх рівнях активно обговорюються стратегії розвитку АПС. 

Субсидування в рамках проекту «Розвиток АПС» процентних ставок за 

кредитами, отриманими на будівництво і модернізацію тваринницьких 

комплексів, також не гарантує розвиток галузі. У Україні давно і добре 

відпрацьована практика відведення інвестиційних ресурсів з АПК в інші, більш 

вигідні сектора економіки. Побічно про це свідчить збільшення обсягів квот на 

ввезення до України м'яса з-за кордону.  

Однак цей та інші резерви розвитку АПС не використовуються, 

незважаючи на наявність відповідних наукових рекомендацій. Причина такого 



становища - неефективність державного управління економікою, викликана 

його низькою якістю і невідповідністю вимогам ринку.  

Дослідження показують, що для розвитку АПС необхідно здійснити 

демократизацію державного управління, демонополізацію економіки, мати 

стійкі і ефективні інститути влади, здатні забезпечити захист особи і прав 

власності. Правильне здійснення цих процесів має привести до розвитку 

місцевого самоврядування на селі, створення багатоукладної економіки і 

прийнятних умов господарювання для всіх типів формувань АПС, включаючи 

малі.  

Багатоукладна економіка, хоча і з явними перекосами, в Україні вже 

створена. У зв'язку з цим зростання ефективності та конкурентоспроможності 

АПс країни гальмується двома чинниками: недостатнім розвитком місцевого 

самоврядування та відсутністю прийнятних умов господарювання.  

На жаль, роль місцевого самоврядування у розвитку АПС і сільських 

територій багатьма в Україні недооцінюється. Тим часом, саме рівень розвитку 

місцевого самоврядування є головним показником демократизації суспільно-

економічних відносин. Не вдаючись у подробиці, зазначу, що справи в даній 

області в Україні йдуть гірше, ніж наприкінці 19-го століття.  

Розробку прогнозів публічного управління АПС доцільно здійснювати не 

тільки з урахуванням ресурсної бази, а й змін у системі державного управління 

економікою і територіями, в тому числі умов господарювання та рівня розвитку 

місцевого самоврядування. 

 

 

 

 

  

3.2  Поліпшення механізмів публічного управління розвитком  

       агропромислового сектору  економіки   з  урахуванням   вимог      

       міжнародних стандартів 



Будучи стратегічно важливим для державної продовольчої політики, 

аграрний сектор України виступає об’єктом реформувань у процесі 

удосконалення механізмів державного управління, оскільки базовою складовою 

даного економічного інституту є сільськогосподарське виробництво разом із 

соціальною сільською інфраструктурою. З цих причин розробка механізмів 

державного управління оптимізацією аграрного сектору забезпечить сталий 

розвиток значної кількості економічних галузей України і що найголовніше – 

ефективний розвиток соціальної інфраструктури села та створить фундамент 

належного економічного рівня його мешканців. 

Останнім часом інтеграційні процеси, лібералізація торговельних 

режимів, підвищення відкритості економіки сприяє дедалі більшому 

проникненню дії світових цін та інших складових світової кон'юнктури на 

внутрішні сільськогосподарські ринки. Тому з посиленням впливу світової 

кон'юнктури на внутрішній ринок особливо важливим є питання підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських товарів як для 

продажу на внутрішньому українському ринку, так і на зовнішніх ринках. Крім 

цього, слід зазначити той факт, що зниження середнього рівня митного 

обкладання по галузі ще не дає підстав для твердження, що реальний захист 

внутрішнього ринку відповідно зменшився [38, с. 171]. 

Водночас, погоджуємось із ученими у тому, що сама по собі 

інтенсифікація експортних потоків, що не супроводжується раціоналізацією 

їхньої структури, не дозволяє досягти бажаного ефекту від розширення 

експортних поставок. Більше того, посилення залежності агропродовольчої 

діяльності від ситуації, що складається на світових продовольчих ринках, 

негативно позначається на сталості розвитку галузі, збільшує її вразливість 

відносно непередбачуваних коливань світової кон’юнктури. Ця проблема 

особливо гостро стоїть перед вітчизняним АПС, оскільки його експорт має 

переважно сировинну орієнтацію, а отже, суттєво залежить від частих змін 

світового попиту і цін на сільськогосподарську сировину і продукти первинної 

переробки [222, с. 125]. 



Задля створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі за 

допомогою широкої регуляторної адаптації Україна та ЄС домовились про 

значну лібералізацію ставок ввізного мита на товари. За підрахунками деяких 

фахівців 83,1% сільськогосподарської продукції України ввозитиметься до 

ЄС без мита відразу після підписання Угоди.  

Ще для 2 % сільськогосподарської продукції українського походження 

мито знижуватиметься до нуля протягом 10 років, починаючи з дати набуття 

чинності Угодою, а на решту 14,9% сільськогосподарських товарів (найбільш 

чутливі товарні позиції) ЄС встановлює тарифні квоти з нульовою ставкою в 

рамках квоти або ненульовою ставкою за межами квоти [195]. Як результат, 

очікується, що Україна зможе додатково отримати 383 млн. євро експортних 

надходжень, таблиця 3.1 [194]. 

У той же час, експерти наголошують на тому, що встановлені в Угоді 

квоти є застарілими, оскільки формувалися у 2015 р., тому не віддзеркалюють 

дійсні експортні потужності виробників, наприклад, м'яса птиці. У зв'язку з цим 

такі квоти будуть швидко вичерпані, що призведе до застосування мита. Згідно 

з Угодою вивізні мита, що на даний час діють в Україні, повинні поступово 

анулюватись відповідно до узгодженого графіку.  

Таким чином, уряд України буде мати обмежені можливості впливу на 

внутрішній ринок сільськогосподарської продукції шляхом підвищення розміру 

вивізного (експортного) мита. Вплив лібералізації торгівлі буде асиметричним, 

оскільки зобов'язання України щодо зменшення ставок мит буде виконуватися 

поступово протягом 10 років у той час як аналогічний процес для ЄС буде 

менш тривалим [194]. 

 

 

 

 

Таблиця  3.1 - Умови тарифного регулювання експорту до

 ЄС деяких сільськогосподарських товарів 



 

 

Продукція 

 

 

Діючі ставки 

ввізного мита 

Умови Угоди 

Квота імпорту в ЄС Ставка 

ввізного мита 

в межах квоти 
імпорту в ЄС 

Ставка 

ввізного 

мита понад 

квоту 
імпорту в 

ЄС 

Пшениця від 95 до 148 

євро за 1 тону 

950 тис. тон на рік з 

поступовим збільшенням 

протягом 5 років до 1 млн. 

тон на рік 

0 євро за 1 тону від 95 до 148 

євро за 1 тону 

Насіння рапсу 0% Не передбачено жодних 

імпортних квот 

Не 

застосовується 

0% 

Кукурудза до 94 євро за 1 

тону 

400 тис. тон на рік з 

поступовим збільшенням 

протягом 5 років до 650 тис. 

тон на рік 

0 євро за 1 тону до 94 євро за 

1 тону 

Соняшникова 

олія 

6,4% Не передбачено жодних 

імпортних квот 

Не 

застосовується 

6,4% 

Свинина до 86,9 євро за 

100 кг 

20 тис. тон на рік + 
додаткова квота в розмірі 20 

тис. тон на рік1 

0 євро за 100 кг до 86,9 євро 
за 100 кг 

М’ясо 

свійської 

птиці 

від 18,7 до 102,4 

євро за 100 кг 

16 тис. тон на рік з 

поступовим збільшенням 

протягом 5 років до 20 тис.т. 

на рік + додаткова квота в 

розмірі 20 тис. тон на рік1 

0 євро за 100 кг від 18,7 до 
102,4 євро за 

100 кг 

Яйця 

(імпортовані 

не для 

інкубації) 

30,4 євро за 100 

кг 

1, 5 тис. тон на рік з 

поступовим збільшенням 

протягом 5 років до 3 тис. 

тон на рік + додаткова квота 

в розмірі 3 тис. тон на рік 

0 євро за 100 кг 30,4 євро за 
100 кг 

 

Проте, дослідники зауважують, що початкові умови для створення ЗВТ 

між ЄС та Україною є несиметричними щодо сільського господарства України. 

Для ЄС характерна наявність великої кількості специфічних та комбінованих 

ставок увізного мита, тоді як в Україні ставки ввізного мита переважно 

адвалерні. На відміну від України ЄС використовує складну структуру 

комбінованих ставок увізного мита та систему вхідних цін. Крім того, ЄС 

використовує експортні субсидії та спеціальні захисні заходи для 

сільськогосподарських товарів, на застосування котрих Україна не має права. 

Ринки сільськогосподарських товарів є найбільш захищеними в ЄС .  



Діюча середня ставка ввізного мита на сільськогосподарські товари 

становить в ЄС 13,7%, тоді як в Україні -9,2%. Найвищий рівень тарифного 

захисту має ринок молока та молочних продуктів ЄС, де середній тариф у 2017 

р. становив 54,7%, тоді як в Україні – лише 10%. У результаті застосування 

тарифних квот максимальні тарифи на продукцію тваринного походження в ЄС 

перевищують 200 %. ЄС підтримує тарифні квоти на 4,8% тарифних ліній, в 

основному це сільськогосподарські продукти. Тарифні квоти введені для 15,1% 

тарифних ліній сільськогосподарських продуктів. Україна ж використовує 

тарифну квоту лише на цукор з тростини імпортним тарифом 50% понад 

тарифну квоту [152, с. 16]. 

У цьому процесі О.С. Головачова констатує, що розрахунок ефективних 

ставок імпортних тарифів засвідчує, що ситуація в сфері захисту внутрішнього 

ринку сільськогосподарської продукції хоча і зазнає змін в кращу сторону, 

однак, залишаються товарні групи з неефективною тарифною ставкою - і ринки 

їхні не захищені, що не сприяє конкурентоспроможності вітчизняного 

виробника за ціновими параметрами [38, с. 172]. 

Отже, встановлення квот і тарифів між Україною і ЄС мають тимчасовий 

обмежувальний характер і перехідне значення, проте один з важливих напрямів 

оптимізації вітчизняного аграрного ринку полягає у нетарифному регулюванні. 

Окрім тарифів, торгівлі сільськогосподарською продукцією між 

Європейським Союзом і Україною перешкоджають також так звані нетарифні 

заходи регулювання торгівлі. Ці нетарифні заходи (НТЗ) включають широкий 

спектр адміністративних заходів і регуляторних норм, які можуть обмежити 

імпорт, зробивши його дорожчим, або навіть унеможливити торгівлю певними 

товарами. Ці заходи можуть включати квоти і заборони, ліцензії, бюрократичні 

зволікання через митне адміністрування, державну торгівлю, субсидії, технічні 

бар'єри в торгівлі, санітарні і фіто-санітарні заходи, правила походження та 

багато інших НТЗ. 

Оскільки нетарифні заходи ніколи не вдасться скасувати повністю, вони 

вважаються протекціоністськими у разі неможливості виправдати їх 



застосування, наприклад, провалами ринку (через інформаційну асиметрію або 

зовнішні ефекти). Як члени СОТ, Україна та Європейський Союз не повинні 

застосовувати будь-які нетарифні заходи, що суперечать правилам СОТ. 

Україна застосовує низку нетарифних заходів, включаючи ліцензування, 

технічні бар'єри в торгівлі (ТБТ) та санітарні та фіто-санітарні заходи (СФС) 

заходи, експортні обмеження, дозволи тощо.  

В Україні ліцензуванню підлягають експорт та імпорт спиртів, 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів, м'яса птиці та супутніх товарів, жирів 

свиней та птиці. Для деяких продуктів вимагається окреме затвердження 

ліцензій Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, що 

підпадає під категорію неавтоматичного ліцензування і розглядається як 

базовий нетарифний торговельний бар'єр. Сільськогосподарська продукція, що 

потрапляє на митну територію України, має пройти санітарно- 

епідеміологічний контроль. Державний санітарно-епідеміологічний контроль 

не є обов'язковим для певних товарів з десяти груп за класифікацією УКТЗЕД. 

Також стандарти відіграють важливу роль у торгівлі 

сільськогосподарською та харчовою продукцією. Як член СОТ, Україна має 

базувати своє національне законодавство на Угодах про ТБТ і СФЗ, а також 

гармонізувати свої національні стандарти і технічні регламенти з відповідними 

міжнародними стандартами. Тим не менш, до цих пір СФЗ і - меншою мірою - 

ТБТ називаються серед основних торговельних перешкод. 

Таким чином, ми вважаємо, що механізми оптимізації експортного 

потенціалу аграрного ринку України повинен базуватися у першу чергу на 

гармонізації національного законодавства із нормами і стандартами ЄС. У 

цьому контексті підтримуємо думку фахівців про те, що Україна повинна 

максимально наблизити національне законодавство у сферах сільського 

господарства і СФЗ до законодавства ЄС. До цього моменту Україна і ЄС 

повинні пройти наступні ключові процедури: 

- скасування дозволів на імпорт - Україна та ЄС скасують 

необхідність отримання дозволу для імпорту, а також запровадять 



загальні умови імпорту, в т.ч. Сторони повідомлятимуть один одного про 

свої СФЗ щодо імпорту товарів, моделі офіційних сертифікатів, 

декларацій та комерційних документів (пункти 1 і 3 статті 69 Угоди); 

- створення Підкомітету з управління СФЗ, який контролюватиме 

імплементацію Угоди щодо СФЗ (стаття 74 Угоди); 

- розроблення стратегії - не пізніше, ніж протягом 3 місяців з дати 

повного вступу у дію Угоди Україна надасть Підкомітету з управління 

СФЗ комплексну стратегію імплементації Угоди щодо СФЗ (пункт 4 

статті 64 Угоди); 

- процедура визнання - Україна та ЄС повинні визнати статус 

стосовно хвороб тварин, інфекцій тварин та шкідників, а також пройти 

процедуру визнання регіоналізації/зонування, зон, вільних від шкідливих 

організмів, та зон, що охороняються від шкідників (стаття 65 Угоди); 

- схвалення переробних потужностей - до визнання 

еквівалентності, як це передбачено статтею 66 Угоди, країна-імпортер має 

попередньо схвалити переробні підприємства, що знаходяться на 

території країни- експортера і планують ввозити в країну-імпортера 

продукти тваринного походження, без проведення попередніх інспекцій 

окремих підприємств. Таке схвалення здійснюється на прохання країни-

експортера, що супроводжується відповідними гарантіями країни-

експортера (пункт 5 статті 69 Угоди); 

- визнання еквівалентності, тобто визнання країною-імпортером 

СФЗ, які застосовуються у країні-експортері як таких, що еквівалентні 

заходам, котрі вживає імпортер, що дозволить зменшити кількість 

прикордонних перевірок та спростити отримання сертифікатів (стаття 66 

Угоди) [194]. 

Зазначені гармонізаційні заходи є потрібними для оптимізації 

експортного потенціалу вітчизняного аграрного сектору, оскільки за 

визначенням вчених, за невідповідності вітчизняної агропродовольчої 

продукції стандартам ЄС преференційний режим торгівлі у межах ЗВТ та 



дозволені нульові ввізні мита не будуть використані українськими 

виробниками для розширення асортименту експорту агропродовольчої 

продукції в ЄС, натомість імпорт з ЄС сільськогосподарської та продовольчої 

продукції, яка вже відповідає всім технічним регламентам, буде 

безперешкодно надходити в Україну, створюючи тиск на вітчизняного 

виробника на внутрішньому ринку.  

Крім цього, через неузгодженість відповідних стандартів якості на 

український ринок зможе потрапити низькоякісна продукція, що не знаходить 

збуту на ринку ЄС [152, с. 17]. 

Отже, на наше переконання, стандартизація агропродовольчої продукції 

є ключовим елементом механізму оптимізації експортного потенціалу 

аграрного сектору України. 

Підтвердженням даної позиції виступають погляди дослідників, які 

зауважують, що суттєвим обмежуючим чинником для розвитку вітчизняного 

агропродовольчого експорту виступає низька якість продукції. Зокрема, в 

останні роки, згідно з офіційними матеріалами Держспоживстандарту України, 

бракується і знімається з реалізації більше 50% перевірених м'ясо- і 

риботоварів, плодоовочевої продукції; майже кожна друга тонна перевірених 

хлібобулочних, макаронних і кондитерських виробів, борошна та круп, цукру, 

масложирової продукції, чаю та кави, безалкогольних напоїв і мінеральних 

вод, яєць курячих; більше третини перевірених молочних продуктів, соків та 

соковмісних напоїв, продуктів дитячого харчування; близько 30% тютюнових 

виробів і алкогольних напоїв [154, с. 18]. 

У зв’язку із цим, слід зазначити, що з 2019 р. цілеспрямованої діяльності 

щодо перегляду застарілих вітчизняних стандартів та їхньої гармонізації з 

вимогами європейських і міжнародних документів, за винятком завершення 

розпочатих за окремими НД робіт, практично не проводилося. Вчені 

зауважують наступні тенденції даного процесу [152, с.22]: 

- рівень гармонізації національних НД із міжнародними (ISO) з 

урахуванням тих стандартів, що перебувають на затвердженні, стосовно 



агропродовольчого комплексу нині становить 63,2% (763 вітчизняних із 

1208 чинних міжнародних); 

- для забезпечення згідно з вимогами ЄС досягнення 80% рівня 

гармонізації бази стандартів АПС (із міжнародними НД) необхідно буде 

переглянути, узгодити та затвердити трохи більше 200 документів, а для 

досягнення 100% гармонізації – близько 450. Вартість робіт становитиме 

відповідно близько 5 млн. і 10 млн. грн.. (у цінах 2017 р. – з урахуванням 

індексу-дефлятора ВВП за 2011–2017 рр.); 

- для досягнення 100% гармонізації всіх національних стандартів, 

що відносяться до галузей агропродовольчого комплексу, з 

міжнародними та європейськими НД, необхідно буде переглянути і 

затвердити понад 1200 документів, а вартість робіт становитиме понад 27 

млн. грн.  

 Оскільки адаптація вітчизняної системи технічного регулювання до 

відповідної в ЄС відбувається за стандартною схемою (перегляд вітчизняних 

стандартів і гармонізація до вимог міжнародних і європейських НД – їхнє 

впровадження на практиці – заходи, що вживаються державою щодо 

забезпечення дотримання встановлених вимог – оцінювання ефективності 

досягнутих результатів) і, зважаючи на реальну ситуацію в агропродовольчій 

сфері, можна стверджувати, що є достатньо підстав для обумовлення певного 

перехідного періоду (2–5 років) та отримання технічної допомоги ЄС для 

прискореного вирішення окреслених проблем [152, с. 23]. 

За прогнозами дослідників, унаслідок впровадження гармонізаційних 

заходів, найбільше зросте експорт тютюнових виробів, зернових культур, м'яса 

та їстівних субпродуктів, а також різних харчових продуктів. Скасування 

експортних мит стимулюватиме експорт насіння олійних культур, причому 

виграш буде порівнюваним з впливом скорочення імпортних мит ЄС.  

Зниження українських ввізних мит призведе до близько 7% підвищення 

імпорту, переважно внаслідок зростання поставок напоїв, олій та жирів 

рослинного походження, м'яса та їстівних субпродуктів, олій та жирів 



тваринного походження, а також цукру. Лібералізація тарифів може також 

створити нові торговельні потоки товарів, торгівля якими між ЄС та Україною 

раніше не відбувалася. 

Для ефективної оптимізації експортного потенціалу агросектору 

необхідно запровадити у системі державного управління даним сектором 

відповідні організаційно-правові складові, які формують собою оптимізаційний 

державно-управлінський механізм рис. 3.2. 

На наше переконання, механізм державного управління щодо оптимізації 

експортного потенціалу аграрного сектору України має базуватись на 

наступних засадах: 

- гармонізація національного законодавства із нормами і 

стандартами ЄС у галузі торгівельної політики у контексті імплементації 

базових стандартів і принципів у законодавство України; 

- взаємна лібералізація митно-тарифних ставок між Україною та 

ЄС, побудована на паритетних скасуваннях мит і тарифів на принципах 

уникнення асиметричності; 

- затвердження національної системи стандартизації і сертифікації 

агропродовольчої продукції, побудованої на європейських принципах 

безпеки харчування НАССР та інших нормативних вимогах ЄС. 
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Рисунок 3.2 - Механізм оптимізації експортного потенціалу аграрного сектору 

Із зазначеного схематичного зображення механізму оптимізації 

експортного потенціалу аграрного сектору випливає, що законодавство України 

повинно стати адептом нормативних умов ЄС у наступних напрямах: 

- лібералізація митно-тарифних ставок між Україною та ЄС, коли 

українське законодавство встановлює безмитний режим та відмовляється 

від тарифів щодо аграрної продукції з ЄС; 

- Україна здійснює гармонізацію національного законодавства із 

нормами і стандартами ЄС у таких напрямах, як безпека харчування, 

безпека пакування, зберігання та перевезення продукції аграрного 

сектора; 

- національна система стандартизації і сертифікації 

агропродовольчої продукції адаптує власні вимоги до аналогічних норм у 

Європейському Союзі. 

Таким чином, зазначені елементи механізму оптимізації експортного 

потенціалу аграрного сектору України повинні значним чином прискорити 

інтеграційні процеси у сфері сільського господарства України і ЄС, а також 

суттєво збільшити експорт вітчизняної аграрної продукції у надзвичайно ємний 

європейський ринок.  

У той же час, реалізація зазначених положень створить передумови для 

насичення українського споживчого ринку аграрною продукцією з ЄС, яка 

створить суттєву конкуренцію вітчизняному виробництву. Враховуючи такі 

перспективи, важливою науковою задачею постає пошук державних механізмів 

стимулювання зменшення імпортозалежності на ринку споживання аграрної 

продукції в Україні. 

 

3.3 Формування  комплексного  механізму публічного управління  

      розвитком агропромислового сектору 

У сучасних геополітичних умовах важливим для України виступає 

посилення регулюючої ролі держави у стимулюванні експорту аграрної 



продукції з одночасним захистом внутрішнього ринку споживання продуктів 

сільського господарства. У цьому процесі найбільш вразливим елементом 

державного управління ми вважаємо синхронну лібералізацію ввозу 

сільськогосподарської продукції імпортного походження, оскільки європейські 

продукти, котрі виробляються у рамках необхідних стандартів, за своєю 

собівартістю можуть мати нижчу вартість, ніж українські.  

Такий економічний ефект, на наше переконання, пояснюється 

технологічною ефективністю виробництва аграрної продукції у ЄС, де 

налагодження стандартизованих процесів тривало при потужній державній 

підтримці, належному інвестуванню та аграрній спеціалізації, наслідком чого 

стала наявність високоякісної великої кількості продукції аграрного ринку, 

вартість якої порівняно невелика. 

За обсягами виробництва сільськогосподарської продукції та 

продуктивністю праці у сільському господарстві єврорегіон характеризується 

високим рівнем інтенсивності й товарності цієї галузі. Переважна більшість 

країни ЄС не тільки самодостатні аграрні країни, але й вагомі експортери 

агропродовольчої продукції. Взагалі європейський аграрний бізнес  це 

висококонкурентний сектор ринкової економіки, функціонування та розвиток 

якого гарантують продовольчу безпеку та соціальний добробут населення 

Європи.  

Ринкові реформи сільського господарства, що здійснюються в рамках 

САП ЄС, спрямовані на модернізацію продуктивних сил та інституційні зміни, 

адекватні сучасній моделі світового сільського господарства. За свідченням 

Т.О. Зінчук, засновуючись на перевагах економіки відкритого типу та активній 

державній підтримці, європейський агробізнес надає можливість 

сільськогосподарським товаровиробникам реалізовувати свій потенціал у 

виробництві високорентабельної продукції та досягати конкурентних переваг 

на зовнішньому ринку [73]. 

У сільському господарстві, риболовстві й лісництві країн Євросоюзу 

зайнято 13,6 млн. осіб, ще 5 млн. осіб – у сфері переробки 



сільськогосподарської продукції. Це становить 8,6% всіх зайнятих у ЄС. Разом 

ці галузі дають 4% валового внутрішнього продукту. Європейський Союз є 

найбільшим виробником продовольства й напоїв у світі [229, р. 2]. У ньому 

функціонує 13,7 млн. господарств, які здійснюють діяльність на 47% загальної 

території Союзу. У світовому експорті сільськогосподарської продукції та 

продовольчих товарів на ЄС припадає 17%, причому 67% загального експорту 

становлять товари високої доданої вартості й глибокої переробки [235, р. 10]. 

В ЄС зосереджено 962 млн. га площі сільськогосподарських угідь, що 

складає 20,7% світової площі та 134 млн. га ріллі, або 10% від загальної світової 

площі. На одну особу населення припадає близько 1,5 га земельних ресурсів 

сільськогосподарського призначення. Європа входить до країн з високим 

рівнем розораності земель: приблизно 30% (у країнах ЄС - 43%), що є 

результатом тривалого ведення аграрного виробництва та густоти населення. За 

результатами досліджень, резервів для розширення площі орних земель в 

Європі небагато - усього лише 6 млн. га [105, с. 44]. 

Саме тому, враховуючи наведений потенціал, найбільшою загрозою у 

процесі євроінтеграції для України є агроекономічний потенціал ЄС, котрий 

здатен витіснити національного агровиробника на внутрішньому ринку 

споживання в Україні. У цьому процесі важливо розглянути механізми 

державного управління захистом від імпортних інтервенцій відносно нових 

країн-членів ЄС із схожою з Україною агроінфраструктурою, якою є, на наш 

погляд, Польща. 

Конкурентну позицію польського сільськогосподарського виробництва на 

внутрішньому і зовнішньому ринках визначають середні та малі господарства. 

У Польщі нараховується 2 млн. приватних господарств, які займають 90 % усіх 

сільськогосподарських угідь і мають приблизно таку ж частку в загальному 

обсязі аграрного виробництва. Хоча на ферми з площею угідь понад 15 га 

припадає лише 9 % від загальної кількості господарств, при цьому вони 

охоплюють 45 % від загальної площі сільськогосподарських угідь.  

Понад половина сімейних аграрних господарств у Польщі виробляє 



продукцію для власного споживання [225]. На відміну від України, основу 

аграрного сектора Польщі складають мікрогосподарства, які обробляють по 5–

10 га землі. На відміну від Радянського Союзу, післявоєнний розвиток не 

супроводжувався масовою колективізацією і Польща була єдиною країною 

соціалістичного табору, де селяни масово не гуртувалися в колгоспах та 

радгоспах, а залишалися вільними хліборобами [156]. 

На 2013 рік середній розмір польських господарств складає близько 7 га. 

Великих господарств дуже мало (лише 9 % господарств обробляє площі понад 

100 га), однак існують суттєві регіональні відмінності. Якщо на заході Польщі 

вже є чимало господарств, які обробляють по 50–80 га, на півдні країни їх 

розміри не перевищують 3–4 га, а непоодинокими є господарства розміром до 1 

га.  

Проте парадокс полягає в тому, що саме південно-східні воєводства, де 

розташовані найдрібніші господарства, виробляють основну частину 

сільськогосподарської продукції країни. Серед польських господарств 

розвинена спеціалізація: наприклад, одні спеціалізуються на виробництві 

молока, інші – овочів. Вважається, що багатопрофільні господарства менш 

ефективні [74]. 

Держава здійснює довготермінову політику розвитку дрібних 

господарств, що також розглядається ефективним засобом самозайнятості 

населення та вирішення соціальних проблем сільської місцевості. Програми 

модернізації і реструктуризації селянських господарств тривають, включно з 

реагуванням на глобальні виклики – з врахуванням європейського досвіду 

[156]. 

Динамічному розвиткові аграрного сектора Польщі (щорічне зростання 

обсягів виробництва складає 20 %) сприяв вступ до ЄС. У контексті підготовки 

до цієї події було розроблено Програму активізації сільської місцевості, яка 

передбачала важливу роль спеціалізованих структур, що сприяли розвитку 

малого підприємництва у сільській місцевості, підвищенню рівня життя 

сільського населення та відродженню соціальної інфраструктури села, а також 



надавали фермерам інформацію про зміни правил функціонування сільського 

господарства після приєднання до ЄС [185, с. 206].  

За роки членства в ЄС польські фермери значно покращили своє 

фінансове становище. Оскільки багато з них уже не потребують кредитів на 

поповнення оборотних коштів, місцеві банки все частіше видають невеликі 

позики навіть відносно великим господарствам. Значну частину отриманих 

прибутків польські фермери інвестують у придбання земельних ділянок.  

Поточна вартість 1 га землі коливається у межах 20−25 тис. злотих (або 

5–6 тис. євро), що в 10–12 разів перевищує ціни двадцятирічної давнини, але 

навряд чи можливості зростання вартості землі вичерпано (наприклад, у 

Голландії гектар землі коштує близько 30 тис. євро). Рентабельність польського 

сільського господарства складає близько 40–50 %. Кожен гектар у середньому 

забезпечує прибуток у 750 – 1000 євро. При цьому субсидії ЄС з розрахунку на 

1 га складають близько 250 євро. Вважається, що за результатами сезону кожен 

фермер з урахуванням дотацій має заробляти не менше 10 тис. євро, що 

гарантуватиме належний рівень життя [74]. 

Враховуючи даний позитивний практичний досвід достатньо схожої за 

аграрною інфраструктурою держави, вважаємо, що механізми активізації 

виробництва сільськогосподарської продукції аграрного ринку України повинні 

бути уміщені також у рамках комплексної державної програми розвитку 

аграрного виробництва і сільських територій. Нерозривність цих двох об’єктів 

державного управління є очевидною, оскільки аграрний сектор економіки є 

матеріалоутворюючим чинником у розвитку сільської інфраструктури за 

рахунок базового значення сільського господарства. 

Для реалізації зазначених напрямів оптимізації важливим є розробка і 

впровадження державного механізму регулювання аграрного сектору і 

програми розвитку аграрного сектору в цілому. У цьому контексті суттєвих 

доопрацювань вимагає регуляторне законодавство, зокрема наразі чинна 

«Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 

року», ухвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 



2013 р. 

№ 806-р [184]. 

Дана Стратегія розроблювалась і ухвалювалась у відмінних від 

теперішніх реалій геополітичних умовах, що позначилося на її структурі, яка 

складається із основної частини, що вміщує преамбульні напрями державної 

політики у аграрній сфері, аналізу проблем розвитку аграрного сектору 

економіки, мети, стратегічних цілей та принципів, цільових орієнтирів 

реалізації Стратегії, окреслені пріоритетні напрями досягнення стратегічних 

цілей, механізм реалізації Стратегії, а також моніторинг та оцінка ефективності 

реалізації Стратегії.  

Навіть при побіжному аналізі даної Стратегії непропорційно скорочено 

окреслено механізм її реалізації, що має ключове значення, де встановлено, що 

дана стратегія реалізовуватиметься шляхом розроблення, ухвалення та 

виконання Державної програми розвитку аграрного сектору економіки на 

період до 2020 року, яка визначатиме шляхи та способи виконання завдань 

Стратегії за кожним із пріоритетних напрямів, міститиме перелік завдань і 

заходів, передбачатиме обсяги і джерела фінансування, очікувані результати 

(індикатори), строки та відповідальних виконавців із сторони Кабінету 

Міністрів України та партнерів із сторони учасників аграрного ринку, а також 

перелік відповідних проектів актів законодавства про внесення необхідних змін 

до Податкового кодексу України та інших законодавчих і підзаконних 

нормативно-правових актів.  

Таким чином, Стратегія передбачає ухвалення дублюючого нормативно- 

правового акту – Державної програми розвитку аграрного сектору економіки на 

період до 2022 року, яка має включити у свій зміст конкретні положення щодо 

розвитку аграрного сектору України. 

На наш погляд, даний підхід є невірним, оскільки розвиток аграрного 

сектору є частиною політичного курсу держави і напрями цього розвитку 

мають бути консолідовані у рамках одного нормативно-правового акту. Даний 

підхід підтверджується чинним наразі Законом України “Про основні засади 



державної аграрної політики на період до 2015 року” від 18.10.2005 року № 

2982-IV [64], який містить однакові за сутністю положення і урегульовує 

однорідні суспільні відносини. 

Також важливою для визначення перспектив розвитку аграрного сектору 

та сільського господарства України є Державна цільова програма розвитку 

українського села на період до 2015 року, затверджена Кабінетом Міністрів 

України 19 вересня 2007 р. [49]. Вона передбачає реалізацію положень Закону 

України “Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 

року”.  

До ключових законодавчих актів у сфері забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектора, які передбачають конкретні механізми її 

забезпечення, можна віднести Закон України “Про державну підтримку 

сільського господарства України” від 24 червня 2004 року. Він, зокрема, 

визначає основи державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій, 

страховій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо 

стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку 

аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення [107, с. 

29]. 

Ми погоджуємось із дослідниками у тому, що особливістю нормативно-

правового забезпечення державного регулювання аграрного сектора економіки 

на сьогодні є те, що, по-перше, перелічені та інші закони і нормативно-правові 

акти мають занадто загальний характер, не містять конкретних механізмів, за 

допомогою яких держава чітко впливала на процес функціонування аграрного 

сектора економіки, який гарантує продовольчу безпеку країни; по-друге, 

відсутність у повному обсязі фінансового забезпечення виконання заходів, що 

містяться в прийнятих законах; по-третє, має місце невиконання законів та 

інших нормативно-правових актів, тобто низька виконавча дисципліна [167].  

До даних особливостей ми додаємо також відсутність належного 

урахування євроінтеграційних перспектив аграрного ринку України, котрі 



вимагають з однієї сторони – гармонізації національного аграрного 

законодавства і стандартизації агровиробництва, а з іншої  захисних норм 

щодо імпортозаміщення національної аграрної продукції для ринку 

національних виробників. 

Враховуючи вищезазначене, існує об’єктивна необхідність розробки і 

прийняття відповідного законодавчого акту, у якому будуть консолідовані 

основні положення державної політики щодо розвитку аграрного ринку 

України. 

Ми вважаємо, що статус такого регуляторного акту має бути на рівні 

законодавчого акту – Закону України, оскільки це найбільш імперативний, 

після Конституції України, законодавчий акт і його положення мають 

обов’язковість для виконання, що при наявності конкретних механізмів його 

реалізації усуне низьку виконавчу дисципліну. 

На наше переконання, проект Закону України “Про розвиток аграрного 

сектору України” повинен складатися із наступних розділів: преамбула, Розділ 

1. Основи аграрної політики України; Розділ 2. Державна підтримка аграрного 

сектору; Розділ 3. Інтеграція українського аграрного сектору у Спільну Аграрну 

Політику Європейського Союзу; Розділ 4. Підтримка інноваційно-

інвестиційного розвитку аграрного сектору України; Розділ 5. Механізми 

забезпечення виконання закону; Розділ 6. Перехідні положення. 

У Преамбулі даного проекту Закону пропонується викласти цілі і 

завдання проекту даного Закону, які полягають у державному забезпеченні 

ефективного розвитку аграрного сектору України, належній організаційній і 

фінансовій підтримці підприємств аграрного сектору та забезпеченні 

приєднання даного сектору економіки України до Спільної Аграрної Політики 

Європейського Союзу. 

За структурою розподілу норм у проекті даного Закону Розділ 1. “Основи 

аграрної політики України” повинен містити норми, котрі характеризують 

визначення термінів Закону, де необхідно розтлумачити такі основоположні 

терміни, як “аграрний сектор України”, “конкурентоздатність аграрної 



продукції”, “податкові канікули”, “Спільна Аграрна Політика Європейського 

Союзу”, “імпортозаміщення”, а також інші суміжні суттєві для даної сфери 

суспільних відносин терміни, значення яких може тлумачитись подвійно чи 

неоднозначно. 

Наступним важливим розділом даного проекту Закону вважаємо Розділ 

2. “Державна підтримка аграрного сектору”. Цей розділ має встановлювати 

норми, котрі урегульовують відносини між державою та аграрними 

підприємствами.  

Основною проблемою розвитку вітчизняного аграрного сектору, 

враховуючи дослідження вчених та власні дослідження, вважаємо слабке мало 

відчутне для сектору державне фінансування, тому вважаємо за потрібне 

першою нормою даного розділу встановити право аграрних підприємств на 

отримання фінансової допомоги від держави.  

Це право має базуватись на відповідності аграрних підприємств 

державним інтересам щодо аграрного сектору, зокрема додатково 

підзаконними нормативно-правовими актами має встановлюватись система 

показників найбільш пріоритетних видів, форм та інших особливостей 

сільськогосподарських підприємств, які можуть претендувати на отримання 

фінансової допомоги. 

У даній нормі необхідно урахувати досвід країн ЄС, котрі здійснюють 

ефективну фінансову підтримку європейського агросектору. За поглядами 

дослідників, такі напрями уміщуються у наступному: 

- кредитні програми, що передбачають державні позики через 

кредитні організації, договори з комерційними банками про зниження 

позикового відсотка; 

- програми реалізації, спрямовані на збільшення обсягів продажу 

того чи іншого виду сільськогосподарської продукції; 

- програми міжнародної торгівлі, спрямовані, з одного боку, на 

зняття торговельних бар'єрів і регулювання експортно-імпортних 

поставок, з іншого на захист вітчизняних виробників через митно-



тарифне регулювання експортно-імпортних операцій; 

- програми регулювання обсягів сільськогосподарського 

виробництва з метою збалансування попиту та пропозиції товарів, 

наприклад, програми виведення земель з обігу через консервацію, 

скорочення посівних площ низки культур [220, с. 146]. 

 Враховуючи складність вирішення проблеми фінансової підтримки 

аграрного сектору у нормі даного Закону, вважаємо за доцільне обмежитись 

формулюванням наступного змісту: «Фінансова підтримка аграрного 

сектору здійснюється на основі конкурсного неупередженого відбору 

найбільш перспективних аграрних підприємств різних категорій за 

критеріями встановленими Кабінетом Міністрів України. Фінансування 

підприємств аграрного сектору, визначених за результатами конкурсного 

відбору здійснюється із спеціальних фондів Державного бюджету України, 

сформованих за поданням Міністерства аграрної політики України та 

Міністерства фінансів України згідно із процедурами, регламентованими 

Бюджетним кодексом України на наступний бюджетний рік із урахуванням 

зростання валового внутрішнього продукту України за розрахунками, 

затвердженими Кабінетом Міністрів України у період до затвердження 

обсягів бюджетних видатків на наступний бюджетний рік». 

Наступним важливим елементом механізму державного управління 

розвитком аграрного сектору України у Розділі 2. “Державна підтримка 

аграрного сектору” проекту Закону України “Про розвиток аграрного сектору 

України” є упровадження податкових канікул для новостворених аграрних 

підприємств, а також підприємств гірських територій, вільних економічних зон, 

а також тих підприємств, які впроваджують інновації у екологічно чисте 

виробництво.  

На мій погляд, особливо важливо надати податкові канікули також 

наступним категоріям сільськогосподарських підприємств: виробникам 

продукції, яка реалізується у порядку імпортозаміщення, а також виробникам 

продукції, яка реалізується на експорт у обсягах, які перебільшують 



споживання вітчизняним споживачем і реалізують продукцію закінченого циклу 

переробки.  

Це ініціює процес зменшення імпортної залежності в Україні, а також 

забезпечить стимулювання експорту надлишкової сільськогосподарської 

продукції, що надасть можливість тримати стабільні ціни на внутрішньому 

ринку споживання. 

Урегулювання зазначених вище відносин напряму пов’язане із 

реалізацією однієї із найважливіших зовнішньоекономічних стратегій України 

– інтеграції аграрного сектору у європейське співтовариство. Саме тому 

наступним розділом даного проекту Закону визначаємо Розділ 3. “Інтеграція 

українського аграрного сектору у Спільну Аграрну Політику”. У даному розділі 

необхідно встановити наступні норми, які відповідатимуть статтям проекту 

Закону: 

 Гармонізація аграрного законодавства; 

 Стандартизація і сертифікація виробництва; 

 Безпека харчування; 

 Захист національного виробника; 

 Політика імпортозаміщення; 

 Державне сприяння експорту. 

Гармонізація аграрного законодавства є базовим елементом механізму 

державного управління розвитком аграрного сектору. На наше переконання, 

гармонізація законодавства має здійснюватись шляхом імплементації норм 

законодавчих актів ЄС, котрі встановлюють ставки, мита і квоти для 

вітчизняних виробників.  

 Враховуючи об’ємність та нормативну різногалузевість, пропонуємо 

викласти дану статтю наступним змістом: 

«Гармонізація аграрного законодавства України і законодавчих актів зі 

сфери Спільної Аграрної Політики Європейського Союзу здійснюється шляхом 

імплементації норм САП ЄС у чинні нормативно-правові акти України, які 

регулюють експортні ставки, митні збори, імпортні квоти та інші супровідні 



фінансові зобов’язання резидентів ЄС у процесі імпортно-експортних операції 

у аграрній сфері.  

Визначення норм САП ЄС, котрі підлягають імплементації, здійснюється 

Кабінетом Міністрів України у шестимісячний термін після набуття чинності 

даного Закону». Такий порівняно невеликий термін дозволить оперативно і у 

той же час ґрунтовно і зважено розробити галузевим структурам пропозиції 

щодо імплементації норм САП ЄС, котрі відповідатимуть із однієї сторони – 

національним економічним інтересам, а з іншої сторони – вимогам САП ЄС. 

Для визнання якості вітчизняної експортної продукції у ЄС на 

законодавчому рівні потрібно впровадити стандартизацію і сертифікацію 

сільськогосподарського виробництва. Для цього пропонуємо імплементувати 

норми Постанови Європейського парламенту і Ради ЕС № 178/2002/ЕС, 

Постанови Європейського парламенту і Ради 852/2004, 853/2004, 854/2004 і 

882/2004, які містять всі регулюючі норми щодо стандартизації і сертифікації 

аграрної продукції, які містять: 

 визнання підприємств; 

 загальні вимоги до харчових продуктів, переробки і підприємств; 

 вимоги до складу і якості окремих категорій продуктів; 

 спеціальні вимоги до харчових добавок, генетично модифікованих  

         продуктів, нових видів харчових продуктів і заморожених харчових  

         продуктів; 

 дозволені забруднюючі речовини; 

 мікробіологічні вимоги; 

 дозволені добавки, штучні регулятори смаку та запаху; 

 гігієнічні вимоги до харчових продуктів; 

 вимоги до працівників, які працюють в галузі обробки і їх рівня  

                                                                                                                                                                                     підготовки; 

 матеріали і предмети, які контактують з продуктами; 

 вимоги до очистки, дезінфекції і засобів боротьби з шкідниками; 

 вимоги до води; 



 вимоги до маркування; 

 самостійний контроль виробника; 

 ввезення харчових продуктів у Європейський Союз; 

 державний нагляд і лабораторії, які аналізують проби; 

 винятки. 

Як наголошують вчені, всі постанови діють в країнах-членах ЄС напряму 

тобто без їх обговорення в законодавстві кожної окремої країни, однак вимоги 

директив повинні вноситися до внутрішніх нормативно- правових актів [132, с. 

3]. Саме тому пропонуємо впровадити норму щодо введення цих директив у 

національне законодавство шляхом визнання їх чинності на території України, 

про що зазначити у окремій статті пропонованого проекту Закону.  

Імплементація даних норм у законодавство України зумовлена, 

насамперед тим, що за свідченням дослідників, в Україні впровадження 

системи екологічного менеджменту у сільськогосподарських підприємствах не 

є обов’язковим та носить ініціативний характер, проте підтримується 

державою. В межах країни діючими є національні стандарти ДСТУ ISO 14001 

“Системи управління навколишнім середовищем.  

Склад і опис елементів керівні вказівки по їх застосуванню”, та ДСТУ 

ISO 14004 “Системи управління навколишнім середовищем. Загальні керівні 

вказівки по принципах управління, системах і засобах забезпечення”, які 

обґрунтовують порядок функціонування підприємств в умовах впровадження 

системи екологічного менеджменту. Важливою перешкодою у впровадженні 

даної системи менеджменту у сільськогосподарських підприємствах є 

необізнаність, нерозуміння важливості та невміння прорахувати ефективність 

впровадження цієї системи [201, с. 45]. 

Важливо розуміти, що перспективою впровадження системи 

екологічного менеджменту у підприємствах аграрного сектору є: 

 по-перше, розширення ринків збуту виробленої продукції, що є 

одним із найголовніших чинників економічної нестабільності галузі; 

 по-друге, доступ до кредитних ресурсів, які є необхідною умовою 



модернізації виробництва, впровадження ресурсоощадних екологічно 

безпечних та економічно ефективних технологій; 

 по-третє, підвищення рівня інвестиційної привабливості 

підприємств, що забезпечить додаткове вливання ресурсів у бізнес; 

 по-четверте – підвищення рівня конкурентоспроможності як 

виробленої продукції, за рахунок наявності сертифіката про її 

відповідність міжнародним вимогам, так і власне підприємства за 

рахунок зниження витрат на виробництво продукції та інше [201, с. 46]. 

 

 Я вважаю, що стандартизація і сертифікація аграрного виробництва не 

тільки позитивно вплине на експортний потенціал українського аграрного 

ринку, а й підвищить якість української сільськогосподарської продукції для 

внутрішнього споживчого ринку, що позитивно позначиться на безпеці 

харчування, проте дещо збільшить собівартість продукції на першому етапі 

впровадження даних вимог. У подальшому налагоджене виробництво не буде 

вимагати додаткового фінансування, що повинно стати стабілізуючим 

фактором ціноутворення аграрної продукції. 

На наше переконання, необхідним законодавчим закріпленням 

упровадження зазначених вище напрямів є процес підтримки інноваційно- 

інвестиційного розвитку аграрного сектору України, чому необхідно 

присвятити окремий розділ у проекті Закону: Розділ 4. “Підтримка інноваційно-

інвестиційного розвитку аграрного сектору України”.  

Структура розділу, на наш погляд, повинна складатись із статті, 

присвяченій стимулюванню програм залучень інвестицій та статті, яка 

встановлює порядок державної підтримки інновацій та технічного 

переоснащення сільськогосподарського виробництва. 

Стаття, котра встановлює порядок стимулювання інвестицій, повинна 

містити у своїй нормі право на звільнення від сплати ПДВ терміном на 1 рік 

підприємств, які здійснили не менше 50 % фінансування статутних фондів 

аграрних підприємств, визначених конкурсними заходами за критеріями, 



встановленими Кабінетом Міністрів України, відповідно норм, визначених 

Розділом 2. “Державна підтримка аграрного сектору”. Таке стимулювання 

надасть можливість інвесторам пришвидшити реінвестиційні процеси за 

рахунок збереження 20 % надходжень від господарської діяльності. 

Державна підтримка інновацій та технічного переоснащення 

сільськогосподарського виробництва є важливим інструментом оптимізації 

аграрного ринку, оскільки без упровадження новітніх технологій у 

виробництво неможливо досягти енергозаощаджень та інших виробничих 

витрат, а також неможливо досягти високої якості сільськогосподарської 

продукції, яка відповідатиме європейським стандартам. 

 Практика переконливо доводить, що розвиток сільськогосподарського 

виробництва, його конкурентоспроможність значною мірою формується у 

промислових галузях, на машинобудівних заводах, у науково-дослідних і 

проектно-конструкторських організаціях, на випробувальних полігонах.  

 Сільськогосподарське виробництво, сфера його наукового забезпечення 

повинні формувати організаційно-технологічні вимоги до промислових 

підприємств щодо виготовлення комплексів машин і знарядь відповідних 

параметрів [110]. Йдеться про розробку прогресивних ресурсоощадливих і 

економічних сучасних технологій на основі системи машин, що забезпечує 

завершення комплексної механізації виробництва сільськогосподарської 

продукції [212]. 

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо норму, яка встановлює порядок 

реалізації напрямів державної підтримки інновацій та технічного 

переоснащення сільськогосподарського виробництва викласти наступним 

змістом: “Державна підтримка інновацій та технічного переоснащення 

сільськогосподарського виробництва здійснюється шляхом встановлення 

податкових канікул для підприємств, які реалізують інноваційні проекти у 

даному виробництві.  

Кабінет Міністрів України перед поданням проекту річного бюджету 

визначає пріоритетні напрями інноваційної діяльності для підприємств, які 



реалізують у своєму виробництві такі напрями. Розміри зменшення податкових 

ставок та звільнення від сплати окремих податків для підприємств, визначених 

у частині другій даної статті, встановлюють Кабінетом Міністрів України”. 

Для підвищення виконавчої дисципліни норм даного проекту Закону 

пропонуємо впровадити механізми забезпечення виконання Закону, 

визначивши їх окремим Розділом 5. “Механізми забезпечення виконання 

Закону”. Розділ повинен у себе включити статті, котрі визначають 

повноваження виконавчих органів державної влади у реалізації даного проекту 

Закону, а також окреслити коло посадових осіб і встановити терміни реалізації 

положень проекту Закону. 

 До повноважень органів виконавчої влади ми відносимо підзаконні 

нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, 

їх розпорядницькі функції, а також доручення голів місцевих організацій. 

Терміни виконання програмних положень даного проекту Закону 

встановлюються Кабінетом Міністрів України і контроль за їх виконанням 

КМУ залишає за профільними міністерствами. 

У підсумку положення проекту Закону України “Про розвиток аграрного 

сектору” стосовно набуття чинності та приведення у відповідність підзаконних 

нормативно-правових актів потрібно вмістити у Розділі 6. “Перехідні 

положення”. 

На наше переконання, прийняття положень охарактеризованого проекту 

Закону України “Про розвиток аграрного сектору” повинно оптимізувати 

вирішення найбільш проблемних напрямів розвитку даного сектору економіки, 

а також пришвидшити інтеграцію його до європейських аграрних структур. 

У свою чергу, погоджуємось із С.В. Шерстюком у тому, що підписання у 

2014 р. Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, у тому 

числі її економічної частини, вимагають від України низки кроків, спрямованих 

на її виконання, серед них врахування й нормативно-правових актів ЄС, 

направлених на реалізацію Спільної аграрної політики. Адже зміни в 

сільському господарстві ЄС можуть впливати як на конкурентоспроможність 



вітчизняного сільськогосподарського виробництва, так і на ситуацію в усьому 

національному господарстві України, яке й так переживає не найкращі свої 

часи [215, с. 190]. 

Реалізація зазначених організаційно-правових основ механізму 

удосконалення аграрного сектору створить консолідовану нормативно- правову 

основу для державного управління даним сектором економіки України в 

умовах європейської інтеграції та закладе основи для системно- якісного 

розвитку сільського господарства в Україні загалом. 

Дослідження шляхів вдосконалення механізмів державного управління 

аграрним сектором України засвідчило наявність закономірностей розвитку 

аграрного сектору і дозволило дійти до висновків, рекомендацій і пропозицій, 

серед яких основне значення для дослідження займають викладені нижче. 

По-перше, механізми державного управління аграрним сектором в 

Україні можуть бути представлені як сукупність взаємозалежних елементів, які 

здійснюють регулюючу, оптимізаційну та контрольно-забезпечувальну функції 

відносно діяльності аграрних підприємств і господарств усіх форм власності 

щодо підвищення експортного потенціалу, конкурентоспроможності, 

рентабельності й прибутковості підприємств аграрного сектору.  

Необхідність реалізації напрямів децентралізації у сфері державного 

управління АПС полягає у зменшенні обсягу повноважень державних органів 

виконавчої влади, що досягається за рахунок перекладення частини цих 

повноважень на виконавчі органи місцевого самоврядування, конкретизації 

повноважень Аграрного фонду України та розробки комплексної стратегії 

кредитування вітчизняних аграрних підприємств. 

 Пріоритетні напрями вдосконалення державного управління аграрним 

сектором в Україні представлені необхідністю формування адаптаційної 

політики держави щодо вимог Європейського Союзу, які стосуються таких 

властивостей сільськогосподарської продукції, як стандарти виробництва, 

якість виробництва, пакування, перевезення та інших складових, пов’язаних із 

безпекою харчування.  



 Спираючись на це, автор прийшов до висновку про те, що державна 

політика щодо удосконалення аграрного ринку в Україні повинна бути 

представлена збільшенням експорту шляхом стандартизації та сертифікації 

сільськогосподарської продукції, а також державною підтримкою зменшення 

імпорто-залежності шляхом технічного переобладнання овочесховищ, а також 

іншими заходами, наведеними у розділі. 

По-друге, ідентифікація пріоритетних напрямів удосконалення 

державного управління аграрним сектором в Україні представлена двома 

основними векторами:  

- зовнішнім, який передбачає імплементацію норм і стандартів ЄС у 

національне законодавство в напрямі стандартизації та сертифікації 

виробництва, зберігання і транспортування аграрної продукції; 

- внутрішній, який полягає в розробці комплексної національної програми 

будівництва системи овочесховищ, що дасть змогу зменшити 

імпортозалежність української плодово-овочевої продукції незалежно від 

сезону збирання врожаю. 

 Механізми оптимізації експортного потенціалу аграрного сектору 

України засновуються на гармонізації національного законодавства із 

нормами і стандартами ЄС у галузі торгівельної політики у контексті 

імплементації базових стандартів і принципів у законодавство України; 

взаємній лібералізації митно-тарифних ставок між Україною та ЄС, яка 

побудована на паритетних скасуваннях мит і тарифів на принципах 

уникнення асиметричності; затвердженні національної системи 

стандартизації і сертифікації агропродовольчої продукції, побудованої на 

європейських принципах безпеки харчування НАССР та інших нормативних 

вимогах ЄС. 

 По-третє, для реалізації зазначених основ удосконалення механізмів 

державного управління аграрним сектором України автором у розділі 

сформовано і охарактеризовано положення проект Закону України «Про 

розвиток аграрного ринку України», обґрунтовано необхідність його 



прийняття. Структуру даного проекту Закону складають такі розділи, як: Розділ 

1. Основи аграрної політики України; Розділ 2. Державна підтримка аграрного 

сектору; Розділ 3. Інтеграція українського аграрного сектору у Спільну Аграрну 

Політику Європейського Союзу; Розділ 4. Підтримка інноваційно-

інвестиційного розвитку аграрного сектору України; Розділ 5. 

 Механізми забезпечення виконання закону; Розділ 6. Перехідні 

положення. Проект закону розроблявся із урахуванням критичного огляду 

чинного законодавства, вітчизняної динаміки розвитку аграрного сектору, 

вимог норм ЄС, а також з урахуванням позитивних зарубіжних практик 

розвитку аграрного сектору. 

Таким чином, реалізація схарактеризованого і обґрунтованого 

оптимізаційного механізму державного управління аграрним сектором України 

дозволить створити ефективне організаційне і правове підґрунтя розвитку 

сектору, сільського господарства.  

Важливим позитивним наслідком очікується суттєве збільшення 

експортного потенціалу аграрного сектору України, зменшення сезонної 

імпортозалежності споживчого ринку України на продукцію 

сільськогосподарського виробництва, а також дозволить пришвидшити 

виконання положень Економчної частини Угоди про асоціацію України та 

Європейського Союзу і надасть реальний імпульс європейській інтеграції одній 

з базових галузей економіки України – аграрному сектору. 

 



ВИСНОВКИ 

 

Агропромисловий сектор України характеризується складною галузевою 

структурою і включає такі сфери:  

- сільське господарство;  

- промисловість, що забезпечує переробку сільськогосподарської 

сировини; 

- підприємства, що здійснюють виробництво засобів виробництва для 

галузі 

сільського господарства та безпосередньо пов’язаних галузей  

промисловості; 

- підприємства, які спеціалізуються на заготівлі, транспортуванні та збуті 

продукції сільського господарства;  

     -   установи та організації, предметом діяльності яких є підготовка,  

          перепідготовка і забезпечення підвищення кваліфікації кадрів. 

Сучасні глобалізаційні виклики ставлять перед галуззю необхідність 

вирішення значної кількості завдань у обмежений термін. Це потребує 

наявності досконалої системи управління галуззю та інших умов і процесів.  

Саме тому, на сучасному етапі розвитку АПС України необхідно 

оптимізувати структуру публічного управління, а також сформувати дієву 

аграрну політику, спроможну забезпечити сталий розвиток виробництва 

агропромислової продукції.  

Нині систему управління АПС представляє Міністерство аграрної 

політики та продовольства України, функції, завдання та компетенції якого 

прописані у Положенні про вказане Міністерство. Зокрема, Міністерство 

аграрної політики та продовольства здійснює державну регуляторну політику 

аграрного сектора, підприємств переробної та іншої промисловості, 

безпосередньо пов’язаних із сільським господарством. 

Нинішній стан АПС зумовлений не тільки під впливом нестабільності 

національної економічної системи, динамічних змін політичної ситуації в 



країні, але й послабленням вектора державного регулювання. Відтак державний 

вплив на функціонування та розвиток АПС є бажаним, зважаючи на досвід 

аналогічних трансформаційних процесів зарубіжних країн. За таких умов 

актуалізується необхідність пошуку науково-обґрунтованих підходів щодо 

підвищення ефективності управління АПС задля раціонального і 

збалансованого використання природних та інших ресурсів і загалом 

позитивної динаміки розвитку галузі. 

Сьогодні виокремилися проблеми, що стосуються не тільки залучення 

трудових ресурсів до процесу виробництва сільськогосподарської продукції, 

але й ефективного їх використання, сприяння підвищення потенціалу, розвитку 

та вдосконалення. За період 2019 – 2020 рр. середньооблікова кількість 

штатних працівників, зайнятих у сільському господарстві, мисливстві, лісовому 

господарстві, рибальстві та рибництві зменшилася на 9%, в тому числі у 

сільському господарстві на 10,7 %. Натомість у промисловості відстежується 

зростання кількості штатних працівників на 13,2 %, що вважаємо позитивним 

явищем. 

Мною було з’ясовано, що на ефективність розвитку та публічного 

управління АПС впливає відсутність системного та комплексного підходу щодо 

реалізації економічних та інших реформ, а також у прийнятті нормативно-

правового забезпечення. Особливу увагу сьогодні необхідно приділяти 

вивченню та застосуванню зарубіжного досвіду здійснення публічного 

управління АПС, з метою використання ефективних інструментів менеджменту 

та усунення застарілих вітчизняних стереотипів реалізації управління. 

Чинна система управління потребує удосконалення на усіх ієрархічних 

рівнях, починаючи від низової ланки – агропромислових підприємств, і 

закінчуючи центральним органом управління – Міністерства аграрної політики 

і продовольства. Сьогодні необхідно оптимізувати чинну систему управління 

АПС регіонів, зокрема у контексті використання сучасного інформаційного 

забезпечення, основаного на передових технологіях, які функціонують на 



принципі відкритості та використовують єдиний для усіх користувачів простір 

(інформаційний, адресний, і т. д.). 

Для відновлення позицій України на світових аграрних ринках, необхідно 

застосовувати комплексний підхід, зокрема інноваційну модель розвитку, яка 

зорієнтована на формування організаційних, економічних, правових та 

соціальних умов, які спроможні забезпечити ефективне відтворення, 

використання та розвиток наукового і технічного потенціалу нашої країни 

шляхом впровадження екологічно безпечних та ресурсозберігаючих технологій 

вітчизняного та зарубіжного походження. 

Подальший розвиток АПС повинен здійснюватися на основі 

впровадження систем комплексної автоматизації та механізації, використанні 

робототехніки, що забезпечить його оновлення та наближення якості продукції 

до світових стандартів. Так у рослинництві користуються попитом інновації, 

пов’язані із селекційною роботою, генною інженерією, генетично-

модифікованими організмами, розвитком системи органічного землеробства, 

систем краплинного зрошення, використанням космічних технологій у 

сільському господарстві та розвитку нанотехнологій.  

Дослідженнями з’ясовано, що надзвичайно повільними темпами 

активізується розвиток галузі тваринництва, що створює умови для його 

модернізації на основі використання інновацій. Відтак використання 

енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій в агропромислових 

підприємствах насамперед сприятиме підвищенню ефективності виробництва. 

Для подальшого розвитку публічного управління агропромисловим 

сектором України необхідно усунити недоліки в законодавстві нашої країни, 

щодо стратегії і тактики державного управління аграрним сектором. Разом з 

тим необхідно спрямувати запровадження європейських стандартів, пов’язаних 

з розвитком аграрного сектору України, оптимізацією механізмів державного 

управління аграрним сектором та отриманням максимального соціально-

економічного ефекту від запровадження нових консолідованих підходів у 

державному управлінні секторами економіки України, підвищенням якості 



аграрної продукії, конкурентоспроможності українських аграрних 

товаровиробників і стандартів якості життя в сільських населених пунктах.  

 

 


