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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На державу покладено особливе завдання в сфері

регулювання аграрного виробництва, яке полягає у гар(

монізації функцій та обов'язків по відношенню до су(

спільства і бізнесу та забезпеченні взаємоузгодженого

функціонування суб'єктів аграрного виробництва та су(

спільства. Взаємодія держави,суспільства та бізнесу

відбувається через еволюцію або революцію, але за

будь(якого сценарію розвитку, державне регулювання

являє собою сукупність методів регулювання силами

органів влади, механізмів саморегулювання та спільно(

го регулювання. Співвідношення цих видів регулюван(

ня буде змінюватися відповідно до динаміки розвитку

національної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні, практичні та законодавчі аспекти дер(

жавного регулювання аграрної економіки досліджува(

лись у наукових працях Саблука П.Т., Лупенка Ю.О.,

Лузана Ю. Я., Воротіна В.Є., Мотренка В.Т., Гришовой

І.Ю., Наумова О.Б., Шестаковської Т.Л, Бабко В.М., За(

гурського О.М., Юрченка В.І., Плеханова Д.О. та інших

[1—10].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вирішення завдань цього дослідження передбачає

вивчення характеру впливу процесів державного регу(

лювання на розвиток аграрного сектору країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними формами виступають стимулювання та

обмеження. До інструментів фінансово(кредитного ре(
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гулювання розвитку аграрного виробництва належать:

податки, кредитування, цінове регулювання, бюджетне

фінансування та інвестиції. Також варто зазначити, що

у виборі фінансово(кредитних інструментів та рівня їх

впливу має бути закладений стимулюючий характер.

Саме в цьому разі фінансово(кредитне регулювання

спроможне відігравати суттєву роль у забезпеченні ста(

більного розвитку аграрного виробництва (рис. 1).

Аналіз сучасної практики господарювання дозволяє

виокремити три ключові комплексні сфери фінансово(

кредитного державного регулювання: фінансово(кре(

дитне державне регулювання в системі бюджетно(по(

даткової політики, фінансово(кредитне державне регу(

лювання в системі грошово(кредитної політики та фінан(

сово(кредитне державне регулювання у системі інвес(

тиційної політики. Кожна сфера фінансово(кредитного

державного регулювання має: свій об'єкт стимулюван(

ня; специфічні форми стимулювання, за допомогою

яких здійснюється заохочення суб'єктів аграрного ви(

робництва на основі розподілу фінансових ресурсів;

межі дії; принципи функціонування; певні ознаки, які

дають підставу оцінювати її ефективність.

Враховуючи обмеженість ресурсіввзагалі, і фінан(

сово(кредитних зокрема, держава повинна постійно

визначати, що важливо для розвитку аграрного вироб(

ництва на цей момент та у перспективі, які ресурси не(

обхідні для цього, як швидко вони дадуть позитивні ре(

зультати, які будуть отримані кінцеві ефекти функціо(

нування системи аграрного виробництва в сучасних

трансформаційних умовах.

За ринкових умов господарювання актуальності

набувають питання необхідності участі держави у на(

данні фінансової допомоги тим суб'єктам аграрного
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виробництва, в ефективній роботі яких вона зацікавле(

на в першу чергу, у контексті забезпечення продоволь(

чої безпеки країни. Держава може впливати на розви(

ток аграрного виробництва шляхом прямої участі —

через бюджетне фінансування загальнодержавних про(

грам і через кредитування за рахунок коштів бюджету,

тим самим здійснюючи міжгалузевий перерозподіл

фінансових ресурсів і стимулюючи певні види діяльності

відповідно до конкретної мети фінансово(кредитної

політики. При цьому важливим інструментом регулюван(

ня є державне кредитування [1].

Існує помітна різниця між бюджетним і банківським

кредитуванням. Так, банківські кредити скеровуються

здебільшого в сфери аграрного виробництва, де за(

безпечується відносно більший дохід при відповідному

терміні повернення. Бюджетні кредити, як правило, на(

Рис. 1.  Структура інструментів фінансово?кредитного механізму державного регулювання
розвитку аграрного виробництва

Джерело: систематизовано автором.
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Інструменти прямого фінансово-кредитного державного регулювання 

Прямі бюджетні асигнування та фінансування 

Субвенції  

Дотації  

Бюджетні 
інвестиції  

Бюджетне 

кредитування

Субсидіювання 
відсоткових ставок   

Лізинг в сільське господарство  

Інструменти саморегулювання розвитку аграрного виробництва 

Через механізм ціноутворення: 

застосування на окремі групи сільськогосподарської продукції різного роду цін (ринкова, 
контрольна, регульована, гарантована, захисна); використання механізму товарних та 

закупівельних інтервенцій; врахування паритету цін

Опосередкований вплив держави через формування фінансової інфраструктури: державна 
підтримка фінансово-кредитним установам; розвиток ринку страхування сільськогосподарських 
ризиків; формування комерційних фондів з підтримки аграрного виробництва (агрофондів, бізнес-

центрів, венчурних фірм, бізнес-інкубаторів, бізнес-ангелів тощо); залучення міжнародних 
організацій  

Застосування заходів кооперації: аутсорсинг; кооператив та агроконцерни; франчайзинг та 
консигнація; лізинг, венчурне фінансування 

Використання кредитного та інвестиційного механізмів: 
мікрокредитування; факторинг, форфейтинг, овердрафт, сезонна кредитна лінія, комерційне 

кредитування,  випуск цінних паперів; гранти, ф’ючерсні контракти 

Самофінансування: пошук резервів приросту прибутків; прискорена амортизація, 
ефективність власного капіталу тощо 

Інструменти поєднання державного фінансово-кредитного регулювання і 
ринкових стимулів  розвитку аграрного виробництва 

Через спеціальні механізми справляння 
ПДВ: акумуляція сум ПДВ; ПДВ з 

нульовою ставкою; ПДВ залишається у 
підприємства або спрямовується на виплату 

дотацій  

Через спеціальні режими та механізми 
оподаткування: спрощена система 

оподаткування; звільнення від сплати 
податків тощо 

Податковий кредит  

Податкові пільги та канікули 

Використання прискореного 
методу амортизації основних 

засобів    
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даються на пільгових умовах за строками й нормою про(

цента з метою створення умов для розвитку аграрного

виробництва відповідної території, чи збільшення ви(

робництва певних товарів. Вони є засобом підтримки

життєво важливих економічних структур у випадку ви(

никнення у них фінансових проблем, їх особливого ста(

новища на ринку, банкрутство яких призводить до по(

гіршення економічної ситуації в країні в цілому. При

цьому бюджетне кредитування повинно мати тимчасо(

вий характер, використовуватися з метою стимулюван(

ня розвитку виробництва у перспективних сферах, а не

перетворитись у довгострокову політику перерозподі(

лу фінансових ресурсів на користь окремих суб'єктів

аграрного виробництва [2].

Бюджетне кредитування, як правило, активно вико(

ристовується в період спаду ділової активності і є важ(

ливим інструментом антициклічної політики. Коли ви(

робнича діяльність повертається до свого нормального

ритму, обсяги державних позик на внутрішньому ринку

скорочуються. Бюджетному кредитуванню притаманна

більша гнучкість і оперативність порівняно з прямим

бюджетним фінансуванням [3].

Державою використовується й такий інструмент

регулювання розвитку аграрного виробництва як надан(

ня гарантій на кредити, що надаються суб'єктам госпо(

дарювання різними фінансовими установами. Воно

особливо важливе за умов обмеженості бюджетних

коштів — держава отримує можливість надавати під(

тримку підприємствам без використання бюджетних

коштів і несе відповідальність за гарантованими пози(

ками лише у випадках неплатоспроможності позичаль(

ника. Сучасний розвиток аграрного виробництва в Ук(

раїні потребує залучення значних кредитних ресурсів,

які можуть надати насамперед потужні міжнародні

фінансові установи. За умов нестабільної соціально(

економічної та політичної ситуації в країні характерною

вимогою кредитних договорів за участю міжнародних

фінансових установ є забезпечення наданих ресурсів

державними гарантіями. Серед вітчизняних фахівців

існує неоднозначне ставлення до надання державних

гарантій за кредитами. Це пов'язано з тим, що в Україні

спостерігається складна ситуація з поверненням кре(

дитів, отриманих під державні гарантії. Але це не озна(

чає, що застосування державних гарантій за кредитами

не є доцільним і не може сприяти розвитку національ(

ного аграрного виробництва.

Отже, від доступу суб'єктів аграрного виробництва

до кредитних ресурсів залежить можливість збільшен(

ня обсягів виробництва, а отже, і забезпечення продо(

вольчої безпеки держави; раціонального використання

внутрішніх фінансових ресурсів; забезпечення безпе(

рервності, а отже, і прискорення відтворювального про(

цесу. Під кредитними відносинами суб'єктів аграрного

виробництва слід розуміти економічні відносини, які

виникають у процесі кредитування аграрного виробниц(

тва та спрямовані на забезпечення потреб товаровироб(

ників у кредитних ресурсах на умовах, що враховують

базові принципи кредитування та об'єктивні вимоги

аграрної сфери щодо обгрунтованості строку, обсягу,

вартості кредиту, своєчасності його надходження, по(

рядку погашення та сплати відсотків за користування

ним [3].

Кредитування суб'єктів аграрного виробництва зде(

більшого базується на таких самих принципах, що й

інших галузей національної економіки, але має й певні

специфічні особливості. Одні з цих особливостей ма(

ють сталий характер (сезонність сільськогосподарсько(

го виробництва, підвищена потреба аграрних під(

приємств в основному капіталі тощо), інші — зумовлені

сучасним станом господарської діяльності суб'єктів аг(

рарного виробництва (незадовільний фінансовий стан

більшості підприємств, значний фізичний і моральний

знос основних засобів тощо) [6].

Податкова система, виступаючи складовою держав(

ної фінансової політики, є також дієвим інструментом

фінансово(кредитного регулювання розвитку аграрно(

го виробництва. Податкова політика визначається й про(

вадиться державою в залежності від економічної си(

туації у країні, потреб державного бюджету, перспек(

тив розвитку національної економіки. Застосування дер(

жавою таких фінансових інструментів, як податки може

позитивно або негативно впливати на аграрне виробниц(

тво, стимулювати або гальмувати його розвиток [8].

Податкові інструменти є найбільш поширеними се(

ред непрямих методів фінансового регулювання розвит(

ку аграрного виробництва у всьому світі завдяки своїм

характеристикам: універсальності, безумовності та все(

охоплюваності. Виконуючи одночасно фіскальну та ре(

гулювальні функції, податки забезпечують одну з фун(

даментальних передумов функціонування категорії

фінансів у її практичній реалізації — розподіл та пере(

розподіл. Саме через це податкові інструменти досить

ефективно діють щодо управління процесами розвитку

аграрного виробництва, оскільки останні обов'язково

мають опосередковуватися ефективним перерозподі(

лом ресурсів [5].

Ключовим стимулюючим механізмом системи опо(

даткування в аграрному виробництві було використан(

ня спеціального режиму оподаткування податку на до(

дану вартість (ПДВ). Так, за період 2005—2015 рр. об(

сяг державної підтримки за рахунок спеціального ре(

жиму справляння ПДВ збільшився з 3,8 млрд грн. до

майже 20 млрд грн. Спеціальний режим ПДВ надавав

сільськогосподарським виробникам право залишати в

себе ПДВ, отриманий від продажу їхньої продукції, для

компенсації сум ПДВ сплаченого при закупівлі засобів

виробництва та для інших виробничих цілей. З одного

боку, це надавало виробникам додатковий оборотний

капітал. З іншого боку, ця підтримка сприяла великим

та ефективним підприємствам, що не зовсім раціональ(

но з точки зору державної політики [5].

Іншим податком, який стягувався з сільськогоспо(

дарських виробників, був фіксований сільськогоспо(

дарський податок (з 1.01.2015 р. єдиний податок четвер(

тої групи спрощеної системи оподаткування). Він вклю(

чає податок на прибуток і податок на землю та сплачуєть(

ся у вигляді відсотку від нормативної грошової оцінки

земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Фінсований сільськогосподарський податок — це пода(

ток, який сплачують аграрні підприємства, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за попе(

редній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує

75 % загального обсягу виробництва. Об'єктом оподат(

кування є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіно(
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жатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель

водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водо(

сховищ), що перебувають у власності сільськогоспо(

дарського товаровиробника або надані йому у користу(

вання, у т. ч. на умовах оренди, а базою оподаткування

— нормативна грошова оцінка 1 га відповідних сільгос(

пугідь або земель водного фонду [5]. За період 2005—

2015 рр. розмір пільг завдяки використанню фіксовано(

го сільськогосподарського подітку постійно збільшував(

ся і склав у 2015 р. майже 4 млрд грн., тоді як у 2005 р. їх

величина становила лише 1,4 млрд грн. Цей податок є

зручним для суб'єктів аграрного виробництва та не ство(

рює суттєве податкове навантаження на них, оскільки не

вимагає ретельного ведення бухгалтерського обліку.

Втім, використання фіксованого сільськогосподарсько(

го подітку було особливо вигідними для високорента(

бельних підприємств з інтенсивним виробництвом, що не

потребує значних земельних ресурсів [3].

Отже, бюджетно(податкова політика безпосеред(

ньо впливає на темпи і пропорції розвитку сільськогос(

подарського виробництва, поліпшення умов праці і жит(

тя сільського населення. І хоча нині обсяг асигнувань

на фінансування аграрного виробництва, і перш за все

сільського господарства, скорочується, проте держава

продовжує надавати йому суттєву фінансову допомогу,

виходячи із своїх можливостей.

Система цінового регулювання розвитку аграрного

виробництва характеризується складною структурою,

у зв'язку з чим її оптимальне функціонування грунтуєть(

ся на прийнятті великої сукупності політичних рішень

щодо встановлення рівнів підтримки, квот виробницт(

ва, співвідношення цінових і нецінових заходів, що ре(

гулюються, а також співвідношення каналів цінової

підтримки. Узагальнення світового досвіду дає мож(

ливість ідентифікувати два таких канали: позичкова

ставка й цільова ціна, які виконують принципово різні

економічні функції [9].

На нашу думку, відсутність ефективного механізму

державного регулювання розвитку аграрного виробниц(

тва і низька відтворювальна здатність цін на продукцію

фактично спричинили неконкурентний, анти відтворю(

вальний тип виробництва із стереотипом деградації про(

дуктивних сил. У сучасних умовах на особливу увагу

заслуговує такий інструмент фінансово(кредитного ме(

ханізму державного регулювання аграрного виробниц(

тва як ціноутворення. Зокрема цінове регулювання як

інструмент цінової політики у комплексі з підтримкою

доходів виробників та купівельної спроможності спо(

живачів здійснюються у всьому світі і забезпечують

відповідний ефект [4]. Перспектива ціноутворення по(

лягає у виведенні мінімальних закупівельних цін на

рівень еквівалентності обміну. В цьому аспекті Ю.С. Ко(

валенко вважає, що мінімальна ціна виступає економіч(

ним інструментом реалізації державної протекціоністсь(

кої політики в частині регулювання аграрного ринку та

підтримки доходів аграрних виробників [7].

На основі Закону України "Про державну підтрим(

ку сільського господарства України" №1877(15 від 24

червня 2004 р. [8] держава здійснює регулювання цін

на певні види продукції шляхом встановлення мінімаль(

них і максимальних цін. Коли фактична ринкова ціна пе(

ребуває між мінімальним і максимальним значенням, на

ринку відбувається процес вільного ціноутворення без

будь(якого втручання з боку держави. Коли ціна стає

на 5—20% вищою за встановлений максимальний або

нижчою від мінімально встановленого рівня. Держава

в особі Аграрного фонду вдається до товарних або

фінансових інтервенцій. Якщо фактична ціна більш ніж

на 20% перевищує максимально встановлений рівень

або є меншою мінімально встановленого рівня. Аграр(

ний фонд припиняє торги та організованому ринку і вво(

дить адміністративне регулювання цін [8].

Закон також передбачає деякі пільги та стимулю(

вання відносно певних напрямів аграрного виробницт(

ва, наприклад, виробникам зерна надається кредитна

підтримка в рамках режиму кредитної субсидії, її суть

полягає в субсидуванні частини плати за використання

короткострокових і середньострокових кредитів, основ(

на сума якого використовується за цільовим призначен(

ням на потреби аграрного виробництва.

За концепцією ціноутворення в умовах переходу до

ринку [9], при визначенні основних принципів формуван(

ня цінового механізму державного регулювання розвитку

аграрного виробництва слід виходити з того, що найбільш

адекватною для умов України є так звана соціально(оріє(

нтована модель ринкової економіки з досить значною пи(

томою вагою державного сектора. За цією моделлю дер(

жава визначає основні правила гри на аграрному ринку,

які однакові для всіх секторів суспільного виробництва на

макро( та мікроекономічних рівнях. Нами визначено клю(

чові положення концепції: ціновий механізм регулювання

розвитку аграрного виробництва є складовою загального

цінового механізму національного господарства; на всіх

етапах перехідного періоду необхідно поєднувати прин(

цип вільного формування цін з економічним регулюван(

ням їх державою; за умов лібералізації цін важливе зна(

чення має врахування державою рівня платоспроможності

населення, тому що істотне відставання попиту населення

на продовольство зумовлює штучну кризу перевиробниц(

тва агропромислової продукції і скорочення її обсягів; ціно(

вий механізм повинен стимулювати підвищення якості ви(

роблюваної в країні продукції до рівня світових стандартів;

на першому етапі вступу України до світового ринку вини(

кає необхідність введення протекціонізму цін на вітчизняні

продукти аграрного виробництва порівняно з імпортними

[10].

Інвестиційна політика — вирішальний чинник усієї еко(

номічної політики держави, від ефективності якої залежить

стан аграрного виробництва, рівень технічного оснащен(

ня підприємств, можливості структурної перебудови еко(

номіки, розв'язання соціальних та екологічних проблем,

адже інвестиції становлять основу розвитку підприємств,

окремих галузей та економіки в цілому. Сучасну ринкову

економіку неможливо уявити без іноземних інвестицій, які

поширені як у промислово розвинутих країнах, так і в краї(

нах, що розвиваються. Однак залучення іноземних інвес(

тицій у розвиток аграрного виробництва, їх обсяг та рівень

ефективності залишаються вкрай недостатніми через на(

явність цілої низки чинників [6].

Основними чинниками, які негативно впливають на

інвестиційний клімат і зумовлюють високий ризик іно(

земного інвестування, є надто затяжний і непослідов(

ний характер ринкового реформування економіки, пра(

вова, економічна й політична нестабільність, недоско(



93

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

налі фінансово(кредитна та податкова система, низький

рівень розвитку ринкової інфраструктури, відсутність

ринку землі та ін. Водночас Україна має низку чинників,

які приваблюють іноземних інвесторів — місткий ринок,

низька ціна робочої сили, вигідне географічне положен(

ня, сприятливі кліматичні умови. Нині для економіки

нашої країни важливе значення має підвищення кон(

курентоспроможності аграрного виробництва й на цій

основі збільшення обсягу інвестицій [8].

Державне регулювання інвестиційної діяльності

полягає в управлінні державними інвестиціями, регулю(

ванні умов інвестування та контролі за інвестиційною

діяльністю. Інвестиційна діяльність залежить від систе(

ми оподаткування, а тому доцільно запровадити гнуч(

кий механізм оподаткування суб'єктів інвестиційної

діяльності шляхом диференціації відсоткових ставок

податків. Податкові пільги доцільно надавати передусім

тим суб'єктам інвестиційної діяльності, які освоюють

нові види аграрного виробництва, технологічні лінії,

розміщені у гірських та передгірських місцевостях, ма(

лих і віддалених від центру селах [5].

Закон України "Про державну підтримку сільсько(

го господарства України" передбачає введення для

сільськогосподарських товаровиробників обов'язково(

го страхування вирощуваної продукції, зокрема зерно(

вих культур сільськогосподарськими підприємствами

всіх форм власності. Тенденції розвитку інструментів

фінансово(кредитного механізму державного регулю(

вання аграрного виробництва відображає також Закон

України "Про особливості страхування сільськогоспо(

дарської продукції з державною підтримкою" №4391(

17 від 09.02.2012, який регулює відносини у сфері стра(

хування сільськогосподарської продукції,  що

здійснюється з державною підтримкою, та дія якого

спрямована на захист майнових інтересів сільськогос(

подарських товаровиробників, забезпечення стабіль(

ності виробництва в сільському господарстві. Дія Зако(

ну передбачає надання сільськогосподарському това(

ровиробнику коштів з державного бюджету у вигляді

субсидій для оплати частини страхового платежу, нара(

хованого за допомогою страхування [8].

Важливим фактором успішності фінансово(кредит(

ного механізму державного регулювання розвитку аграр(

ного виробництва є його відповідність внутрішнім і

зовнішнім можливостям та наявності фінансово(кредит(

ного потенціалу агарної сфери. На основі даних щодо

фінансово(кредитного потенціалу можна отримати повну

інформацію про сукупність фінансових ресурсів як наяв(

них, так і перспективних. Використовуючи дані щодо на(

явного фінансового потенціалу, з'являється можливість

визначити оптимальний варіант розвитку фінансових

відносин — сформувати її оптимальну фінансово(кредит(

ну політику. Знання рівня, якості, динаміки фінансово(

кредитного потенціалу дозволяє виявити внутрішні ре(

зерви, ширше використовувати фінансові стимули та за(

безпечити більш тісний зв'язок між плановими показни(

ками розвитку аграрного виробництва та реальними мож(

ливостями щодо їх виконання.

Слід відмітити, що існуючий фінансово(кредитний

механізм державного регулювання розвитку аграрно(

го виробництва не відповідає вимогам принципів та кри(

теріїв фінансово(кредитного регулювання та вимагає

відповідного удосконалення. Основними негативними

характеристиками такого механізму є орієнтація пере(

важно на прямі методи фінансового впливу шляхом пря(

мого бюджетного фінансування чи надання субсидій з

бюджету конкретним суб'єктам аграрного виробницт(

ва. Крім того, застосування названих бюджетних інстру(

ментів має безсистемний та вибірковий характер, при(

чому селективний підхід у фінансовій підтримці базуєть(

ся далеко не на науково обгрунтованих критеріях та

показниках, що їх визначають [6].

На нашу думку, для досягнення максимального сти(

мулюючого ефекту необхідна комплексна та ефектив(

на взаємодія усіх складових механізму фінансово(кре(

дитного державного регулювання розвитку аграрного

виробництва, напрями удосконалення якого представ(

лені у наступних розділах дисертаційної роботи.

Результатом вдосконалення і розвитку фінансово(

кредитного механізму державного регулювання аграр(

ного виробництва є ефекти, які генеруються на мікро(,

мезо( і макрорівнях, що демонструє трансформацію

індивідуальних стратегічних цілей (максимізація прибут(

ку і розширення обсягів аграрного виробництва)

суб'єктів аграрного виробництва та національної еко(

номіки (подолання галузевих криз, структурних і регіо(

нальних диспропорцій у розвитку аграрного виробниц(

тва, забезпечення продовольчої безпеки країни та со(

ціально(економічного розвитку).

Ефекти, які генеруються в процесі реалізації фінансо(

во(кредитного механізму державного регулювання роз(

витку аграрного виробництва виступають системоутворю(

ючим елементом фінансово(кредитного регулювання, за(

ради яких власне й ініціюється та розвивається механізм

державного регулювання. Під ефектами в контексті фінан(

сово(кредитного державного регулювання аграрного ви(

робництва розуміється сукупність очікуваних підсумків

реалізації механізму, можливих позитивних зрушень в

структурі економіки та аграрного виробництва. Розгляд

фінансово(кредитного механізму державного регулюван(

ня розвитку аграрного виробництва як системного проце(

су дозволяє виділити ефекти, виражених, перш за все, в

ефектах синергії і емерджентності, тлумачення яких в еко(

номічній літературі далеко неоднозначні.

На перший погляд, обидва види ефектів засновані на

уявленнях холізму, як філософії цілісності, що виходить

з пріоритету цілого по відношенню до його частин [3]. У

нашому випадку фінансово(кредитного регулювання аг(

рарного виробництва, це означає, що спільні зусилля

органів державної влади, з використанням комплексу

вищевикладених інструментів та фінансово(кредитного

потенціалу суб'єктів аграрного виробництва дають по

сумі своїй більше ефектів, ніж при їх функціонуванні ок(

ремо, а взаємодія завжди характеризується великими

можливостями, ніж автономний розвиток суб'єктів аграр(

ного виробництва. Однак аналіз змісту представлених у

літературі трактувань ефектів синергії та емерджентності,

свідчить, що відмінності є в генезисі цих понять, що ма(

ють відношення до різних теорій. В основі відмінності цих

понять лежить домінування ендогенних або екзогенних

факторів, що їх породжують. Нами встановлено, що си(

нергетичний ефект формують переважно ендогенні

(внутрішні) фактори, а емерджентність — екзогенні

(зовнішні) фактори. Звідси, ефекти синергії первинні по
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відношенню до ефектів емерджентності, так як виходять

з теорії організації і передбачають односпрямованість дій

суб'єктів фінансово(кредитного механізму державного

регулювання аграрного виробництва, підсилюють ефек(

тивність їх регулюючого впливу, як системного процесу,

яка багато в чому залежить від налагодженості вищевик(

ладеного механізму.

У свою чергу, ефекти емерджентності розглядаються

виключно в рамках теорії систем і стосовно до систем

більш складного порядку, означаючи виникнення нових

непередбачуваних системних ефектів, що забезпечують

досягнення системних цілей, часто не збігаються з цілями

суб'єктів фінансово(кредитного механізму. Іншими слова(

ми, через співвідношення ефектів синергії та емерджент(

ності можливо підкреслити можливість розбіжності ло(

кальних цілей і критеріїв окремих частин (елементів, в на(

шому випадку — органів державної влади, їх інструментів

та суб'єктів аграрного виробництва) з цілями і критеріями

більш глобальної системи (в нашому випадку — забезпе(

чення продовольчої безпеки країни). Отже, якщо на мікро(

економічному рівні генеруються ефекти синергії, то на

мезо( і макрорівнях доцільно вести мову про ефекти емер(

джентності, що генеруються під впливом екзогенних фак(

торів та які означають досягнення безлічі передбачуваних

і непередбачуваних результатів, оскільки їх утримання ви(

ходить за межі цільових установок суб'єктів та об'єкту

фінансово(кредитного механізму державного регулюван(

ня розвитку аграрного виробництва.

ВИСНОВКИ
Таким чином, узагальнюючи дослідження фінансово(

кредитного механізму державного регулювання розвит(

ку аграрного виробництва можна зробити висновок, що

лише за умови поєднання внутрішніх джерел фінансуван(

ня, наявних ресурсів фінансово(кредитних установ та при

державній підтримці розвитку інфраструктури фінансово(

кредитного забезпечення аграрного виробництва можна

створити міцну фінансову основу для функціонування та

розвитку аграрного виробництва в Україні.
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