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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Утвердження на селі приватної власності та приват%

ного господарювання, розширення орендних відносин
є необхідними, але не єдиними передумовами економіч%
ного піднесення галузі. Нове постреформоване агро%
промислове виробництво, що виникає, потребує доко%
рінного удосконалення механізму ефективного викорис%
тання ринкових важелів у поєднанні з необхідними фор%
мами державного впливу і регулювання соціально%еко%
номічних процесів.

 Державний вплив полягає у гарантованому забез%
печенні виробничої діяльності агропромислових това%
ровиробників, визначенні механізмів регулювання
відносин власності, досягненні рівноправного функці%
онування її різних форм, державного захисту здорової
конкуренції функціонування новостворених інституцій
ринкового середовища, створення правових основ фор%
мування і діяльності вільного товаровиробника, тобто
у створенні мінімально достатніх умов підвищення при%
бутковості й рентабельності новостворених аграрних
підприємств на принципах ринкового господарювання.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Указом Президента України від 3 грудня 1999 р.

накреслене "забезпечення реалізації державної аграр%
ної політики, прискорення реформування та розвитку
аграрного сектора економіки на засадах приватної влас%
ності". Стратегія такої політики передбачає максималь%
но швидке подолання кризових явищ у аграрній сфері,
адаптацію підприємств АПК до ринкових умов господа%
рювання, зміцнення їхнього фінансово%кредитного ста%
новища. Це стосується насамперед створення відповід%
ного економічного механізму ціноутворення, оподатку%
вання, кредитування, інвестування, митно%тарифного
регулювання та страхування [4].

Механізм спрямовується на створення сприятливо%
го економічного середовища ефективного функціону%
вання постреформованого агропромислового вироб%
ництва, формує організаційно%управлінські вимоги
щодо наявності висококваліфікованого господаря, за%
цікавленого в ефективному веденні виробництва та ре%
алізації продукції, які забезпечують максимальний при%
буток на одиницю сукупних вартісних витрат і матері%
альних ресурсів у конкретних умовах господарювання.
Саме ефективний господар%власник стане головною
ланкою розвитку товарно%грошових відносин у постре%
формованому середовищі. Перебудований економічний
механізм має зламати практику, коли одні сфери пра%
цюють у режимі ринкових умов, а інші, у першу чергу,
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аграрна, — поза ринком. Головною ланкою
нової економічної політики має стати ціновий
механізм (рис. 1).

Постреформованому виробництву не%
обхідні еквівалентні ціни (ціни відтворення).
Вони мають формуватися на основі середньої
нормативної собівартості по країні та норми
прибутку на авансований капітал (включаючи
вартість землі) з урахуванням терміну його об%
ігу. По мірі входження землі в товарообіг її
вартість слід включати в авансований капітал,
починаючи з 3—6% від ціни (залежно від пла%
тоспроможного попиту населення), а цінова
політика держави (в умовах обмежених фінан%
сових можливостей) має спрямовуватись на
забезпечення як мінімум простого відтворен%
ня виробництва продукції в основних галузях
сільського господарства.

Так, Указ Президента України з питань
продажу зерна започаткував цивілізоване ре%
гулювання державою аграрного ринку. В ос%
нову його покладено концепцію ціни вироб%
ництва з урахуванням ренти землі. Але це
тільки початок роботи. Подібна схема повин%
на розповсюджуватися і на інші життєво важ%
ливі продукти рослинництва (цукор, олію, на%
сіння), а особливо на продукцію тваринницт%
ва.

Якщо за допомогою державних економіч%
них регуляторів вирішиться проблема ціни,
агропромислове виробництво стане кредитно
й інвестиційно привабливим. Капітал піде до
землі, а не від неї. Земля матиме справжню
ціну, що дозволить ліквідувати її неконтроль%
ований ринок.

Для підтримки еквівалентності міжгалузевого об%
міну та регулювання його пропорцій держава має вста%
новлювати лімітні ціни та тарифи (ціни верхньої межі)
на матеріально%технічні ресурси та послуги для села.
Враховуючи рівень монополізму, що склався у ресур%
созберігаючих галузях, такі заходи нині необхідні.

З метою усунення цінового диктату з боку під%
приємств%монополістів, які постачають сільському гос%
подарству матеріально%технічні ресурси і переробляють
сільськогосподарську продукцію, пропонуються захо%
ди з їх демонополізації, а саме: формування розгалу%
женої мережі суб`єктів підприємницької діяльності (це
створить конкуренцію) і посилення антимонопольного
контролю за формуванням цін на ресурси (обмежить
монопольні ціни).

Порівняно із середнім рівнем по народному госпо%
дарству у сільське господарство України щорічно не%
доотримує 8 млрд грн. прибутків. Іншими словами, ціна
пропозиції (ціна виробництва) сільськогосподарських
підприємств більша за ціну попиту (ринкову ціну) в цій
сумі. З цієї причини в сільському господарстві зали%
шається лише 20% створених за участю галузі при%
бутків.

Зусилля всіх господарських і урядових структур, а
також самих сільськогосподарських товаровиробників
у питаннях цінової політики мають зосереджуватися, у
першу чергу, на реалізації таких завдань:

— підвищення платоспроможного попиту населен%
ня через підвищення рівня доходів населення;

— регулювання цін на ринках основних видів
сільськогосподарської продукції та продовольства че%
рез застосування заставних операцій, товарних інтер%
венцій та інших важелів впливу на ринкову кон`юнкту%
ру, недопущення адміністративного обмеження цін на
сільськогосподарську продукцію;

— посилення вимог до якості вітчизняної продукції
та забезпечення відповідності державних стандартів
європейським та міжнародним, більш активне просуван%
ня українського продовольства на зовнішні ринки;

— запровадження заставних операцій на сільсько%
господарську продукцію через заставні ціни, які відшко%
довуватимуть середньогалузеві витрати;

— посилення антимонопольного контролю за ціна%
ми на ресурси для сільського господарства, ціни на то%
вари і послуги яких не повинні формувати норму при%
бутку вищу, ніж у середньому по народному господар%
ству України;

— запровадження за державної підтримки системи
моніторингу цін на сільськогосподарську продукцію [1].

Не менш важливою ланкою у створенні економіч%
ного механізму постреформованого виробництва є
надходження у агропромислове виробництво фінансо%
вих ресурсів. Затяжна нееквівалентність економічних
відносин позначилася і на кредитуванні сільського гос%
подарства. Інвестиційний клімат в аграрному секторі
залишається найгіршим порівняно з іншими галузями
(рис. 2).

Підприємства АПК, які функціонують із залученням
іноземного капіталу, мають вищий рівень ефективності
виробництва, продуктивності та рентабельності; хоча в

Рис. 1. Складові цінового механізму для
відтворювального процесу в АПК
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цілому потенціал задіяних інвестицій використаний не
повною мірою.

Багато потенційних іноземних інвесторів утримують%
ся від інвестування в АПК України. Головною причиною
цього є незавершеність законодавчого врегулювання,
надмірний податковий тиск, недотримання українськи%
ми партнерами договірних зобов'язань та інші факто%
ри, що формують інвестиційний клімат держави, який в
Україні має як позитивні, так і негативні чинники. До
позитивних можна віднести те, що на правовому рівні
практично не існує обмежень щодо обсягів інвестуван%
ня, в тому числі іноземного, створено кращі умови для
руху капіталів, підприємствам з іноземними інвестиція%
ми дозволено використовувати метод прискореної
амортизації із підвищенням чинних норм не більше, ніж
у два рази.

Негативними є: відсутність податкових пільг для іно%
земних інвесторів та дієвої системи страхування ризиків,
недорозвиненість інфраструктури села (дороги, зв'язок,
комунікації), мережі комерційних банків, кредитних
спілок у сільській місцевості.

Загалом, за оцінками більшості інвесторів, значно%
го поліпшення інвестиційного клімату у вітчизняному аг%
рарному секторі ще не відбулося. Це зумовлено, з од%
ного боку, як проблемами макрорівня, так і внутрішні%
ми проблемами підприємств, зокрема низькою прибут%
ковістю.

Встановлення державою сприятливих для вироб%
ників закупівельних цін дозволяє не лише більш опти%
містично оцінювати перспективу прибутковості сільсько%
господарського виробництва, а й позитивно впливає на
інвестиційну привабливість галузі в цілому.

Поряд із правовим забезпеченням, ще однією не%
обхідною умовою для поліпшення інвестиційного кліма%
ту є наявність і доступність для потенційних інвесторів
достовірної економічної, наукової, кон'юнктурної та
фінансової інформації.

На наш погляд, тільки системними діями можна вик%
ликати підвищення інтересу до АПК з боку внутрішніх і
зовнішніх інвесторів. У цьому контексті надзвичайно ва%
гоме значення має продовження дії заставних та інтер%
венційних закупівель сільськогосподарської продукції
на наступні роки й виважена державна підтримка інвес%
тиційного забезпечення АПК.

Від поєднання із передбачуваною податковою, мит%
ною, інформаційною, ціновою та кредитною політикою

з боку держави, а також з позитивними результатами
від запровадження іпотечних відносин і розбудови рин%
кової інфраструктури слід очікувати зростання інвести%
ційної привабливості та відповідно обсягів надходжен%
ня як внутрішніх, так і зовнішніх вкладень в агропро%
мислове виробництво.

Нині умови для відродження сільського господар%
ства в Україні набагато гірші, ніж на початку реформи.
Матеріальна база АПК зруйнована приблизно на 60—
70%. У зв'язку з цим потрібні величезні капітальні вкла%
дення для її відновлення, тому формування правильно%
го бюджетного фінансування і кредитного механізму —
важлива й актуальна проблема для економіки сільсько%
го господарства.

Аналіз використання пільгових кредитних ресурсів
показав, що у більшості сільськогосподарських під%
приємств кредити використовуються на закупівлю па%
ливно%мастильних матеріалів, запасних частин для
сільськогосподарської техніки, мінеральних добрив і
придбання посівного матеріалу.

Таке розв'язання проблем кредитування сільсько%
господарських товаровиробників дає позитивні резуль%
тати. Але, на наш погляд, повністю забезпечити фінан%
сами АПК через механізм пільгового кредитування за
рахунок бюджетних коштів неможливо. Для цього не%
обхідно застосувати комплекс підходів, які використо%
вуються у світовій практиці при кредитуванні сільсько%
го господарства.

У сучасних умовах система фінансово%кредитного
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
повинна грунтуватися на трьох основних складових:

— кредитна інфраструктура, зорієнтована на обслу%
говування АПК;

— механізм кредитних відносин з комерційними
банками;

— механізм небанківського кредитування.
Кредитна інфраструктура повинна складатися із

сільськогосподарського банку (нині в Україні його
немає, оскільки АКБ "Україна" в 2002 році був ліквідо%
ваний) і спеціального кредитного фонду, кредитних ко%
оперативів, об'єднаних у кооперативний банк, і комер%
ційних банків.

Сільськогосподарський банк у кредитній інфра%
структурі повинен бути центром, через який Уряд здійс%
нюватиме державну фінансово%кредитну політику в аг%
рарному секторі економіки. У ньому також повинні аку%
мулюватися всі фінансові ресурси незалежно від дже%
рел їхнього формування.

У системі кредитування АПК з метою здешевлення
наданих кредитів можна використовувати спеціальні
кредитні фонди. Формують їх за рахунок міжгалузево%
го перерозподілу коштів, а саме:

— надходжень від грошової приватизації об'єктів
АПК;

— надходжень у вигляді митних зборів від ввезен%
ня і вивезення сільсько%господарської продукції;

— надходжень від повернення заборгованості до
державного бюджету;

— бюджетного фінансування;
— іноземних інвестиції;
— надходжень у вигляді різної допомоги та ін.
Фінансові ресурси спеціального кредитного фонду

повинні використовуватися для зменшення процентної
ставки за кредитами комерційних банків, які видаються
сільськогосподарським товаровиробникам, а також для

Рис. 1. Відношення капіталовкладень до
обсягу валової продукції по галузях економіки

за 2007—2008 роки, %
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кредитування прогресивних технологій в АПК, на роз%
виток лізингової діяльності, на виробництво екологіч%
но чистої продукції тощо. Однак, в Україні поки що
немає спеціального кредитного фонду.

На сучасному етапі структурної перебудови АПК та
у зв'язку з комерціалізацією банківської системи зрос%
тає об'єктивна необхідність формування кредитних ко%
оперативів, які б забезпечували безперебійне і в по%
трібних обсягах кредитування сільськогосподарських
підприємств.

Привабливість цієї форми організаційного кредиту
полягає в тому, що в кредитних кооперативах процентні
ставки за позиками значно нижчі, ніж у комерційних бан%
ках. Перевагою кооперативного кредиту є те, що
близькість розташування кооперативів до своїх членів
(пайовиків) дає можливість із більшою ефективністю ко%
ристуватися їхніми послугами незалежно від розміру
підприємства. У свою чергу кооператив має можливість
постійно контролювати цілеспрямоване використання
наданих ним кредитів і своєчасне їх повернення.

У аграрному секторі економіки України набирають
розвитку нетрадиційні методи кредитування, такі як
фінансовий лізинг та факторингові операції. У світовій
практиці вже створений відповідний механізм подібних
методів фінансування, а в Україні ще недостатньо роз%
винена законодавча та фінансово%кредитна база для
впровадження таких методів на відповідному рівні.

Економічні дослідження показують, що кредитний
механізм має прилаштовуватись до специфіки аграрно%
го виробництва і вимог ринку. Кредитна інфраструкту%
ра повинна складатися, в першу чергу, із Державного
земельного іпотечного банку та його регіональних
структурних підрозділів, Державного підприємства з
управ%ління землями державної власності організації зе%
мельних аукціонів як самоокупного підприємства з від%
повідним фондом.

Іпотека має відігравати важливу роль в кредитуванні
сільськогосподарських товаровиробників (особливо
середньо% та довгостроковому) і не менш вагому в за%
безпеченні розвитку нових форм господарювання в про%
цесі реформування земельних відносин.

Створення економічного механізму вимагає залу%
чення і державних коштів через пряме фінансування за
відповідними державними програмами таких пріоритет%
них напрямів, як селекція в рослинництві, тваринництві,
птахівництві та рибництві, насінництво, протиепізоотичні
заходи, докорінне поліпшення грунтів, нарощування
інвестицій за рахунок джерел інвестиційного фонду,
розвиток державного та регіонального фінансового
лізингу.

Необхідною ланкою економічного механізму пост%
реформованого агропромислового виробництва має
стати й удосконалення митно%тарифного регулювання.

Новим агроформуванням необхідно активізувати
зусилля у нарощуванні експортного потенціалу, направ%
ляти зусилля на розширення зовнішніх ринків збуту про%
довольчих товарів, передусім у країнах СНД, а також
на забезпечення вступу України до Світової організації
торгівлі, що передбачає уніфікацію вітчизняних стан%
дартів та митно%тарифної політики до міжнародних ви%
мог.

Новостворений механізм кредитного забезпечення
значною мірою залежить від постачання імпортних ре%
сурсів (енергоносії та засоби захисту рослин). Бажане

запровадження гнучких тарифів, які сприяли б еквіва%
лентності у міжгалузевих економічних відносинах. Ра%
ціональним при цьому стало безмитне і безподаткове
ввезення в Україну енергоносіїв та засобів захисту рос%
лин у сезонні періоди інтенсивного їх споживання
сільським господарством [6].

Страхування сільськогосподарського виробництва
за останні роки фактично звелося нанівець і не переви%
щує 5—7%, тоді як у країнах з розвиненим сільським
господарством воно охоплює понад 90%. З цим пов'я%
зана і низька інвестиційна привабливість аграрного сек%
тора. Враховуючи ринкові умови, необхідно відновити
систему страхування у сільському господарстві та фонд
страхування інвестицій в АПК, що в свою чергу забез%
печить зниження комерційних і некомерційних ризиків.
Для залучення зовнішніх і внутрішніх кредитів бажано
передбачати їх страхування з урахуванням кращого за%
рубіжного досвіду. У створенні системи щодо змішано%
го страхування та розробки необхідних законопроектів
у страхуванні ризиків у сільському господарстві необ%
хідна участь держави [2].

Заслуговує на увагу досвід країн, де страхування
посівів здійснюється за умовами, передбаченими у
фінансових програмах. Ці умови, за незначним винят%
ком, збиткові для страховиків. Однак, згідно з деякими
великими програмами із страхування посівів уряд, вип%
лачує різницю. У різних країнах велика кількість про%
грам страхування посівів є обов'язковою.

Значна роль в удосконаленні економічного механіз%
му пострефомованого агропромислового виробницт%
ва належить податковій системі. Основні помилки при
формуванні податкової системи щодо аграрного вироб%
ництва полягали в ігноруванні специфіки сільського гос%
подарства. Особливо великі фінансові втрати сільсько%
господарські підприємства мали від двох податків — по%
датку на прибуток і податку на додану вартість. Пода%
ток на прибуток мав сплачуватися щомісяця. Невдовзі
згідно з Законом України "Про оподаткування прибут%
ку підприємств" податок стали сплачувати раз на рік,
після визначення фінансових результатів. Значно більш
негативні наслідки принесло запровадження податку на
додану вартість (ПДВ), який практично був податком на
обігові засоби. Внаслідок необгрунтованого запрова%
дження в агропромислове виробництво тільки цих двох
податків агропідприємства втратили власні обігові кош%
ти і стали неплатоспроможними.

Деяке пом'якшення податкового навантаження на
вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників
відбулося з введенням у дію Указу Президента України
"Про фіксований сільськогосподарський податок", яким
його розмір встановлюється у відсотках від грошової
оцінки сільськогосподарських угідь. Аграрні підприєм%
ства не сплачують податок на додану вартість з можли%
вістю подальшого використання акумульованих коштів
на придбання матеріально%технічних ресурсів виробни%
чого призначення.

Незважаючи на деякі переваги фіксованого подат%
ку, він не може вирішити всі нагромаджені за останні
роки диспропорції економічного становища, які скла%
лися в агроформуваннях. Він не регулює податку на
додану вартість, вміщує тільки половину податків і
зборів, несуттєво полегшує ведення бухгалтерського
обліку, оплата податку вимагається без урахування се%
зонності виробництва і не стимулює прибуткового ве%
дення сільськогосподарського виробництва.
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Удосконалення податкової системи має керувати%
ся реальними можливостями платників податків, оці%
нюванням їх доходів, рівнем рентабельності госпо%
дарств. Оподатковуючи доходи, держава мусить зали%
шити в них таку суму, яка б забезпечувала відтворення
виробництва. У цьому один з вирішальних чинників
успішного функціонування аграрного сектора за рин%
кових умов.

Висновки та перспективи подальшого дослідження.
На наш погляд, в аграрному секторі, де основним засо%
бом виробництва є земля, стимулюючу функцію подат%
кової і бюджетної систем можна реалізувати значно
ширше і повніше. Тому податковий механізм має вдос%
коналюватися в цьому секторі економіки за такими на%
прямами:

— запровадження на період 2009—2012 років мо%
раторію на зміну чинного податкового законодавства і
збереження діючих механізмів справляння фіксовано%
го сільськогосподарського податку, використання аку%
мульованих коштів від несплати ПДВ на придбання ма%
теріально%технічних ресурсів, дотацій на молоко і м'я%
со, що реалізуються сільськогосподарськими товаро%
виробниками на переробні підприємства з перспекти%
вою подальшого перетворення фіксованого сільсько%
господарського податку в основний і стабільний пода%
ток на тривалу перспективу;

— збереження і розширення інноваційно%інвести%
ційної спрямованості пільгового режиму податкової си%
стеми, особливо податку на додану вартість;

— фіксація частки видатків зведеного бюджету для
потреб сільського господарства у розмірі 10 відсотків
його загального обсягу;

— недопущення збільшення величини діючих по%
датків при експортно%імпортних операціях із продукцією
агропромислового комплексу та на ресурси, що спожи%
ваються сільським господарством;

— спрощення, уніфікація та інтегрування податко%
вого і бухгалтерського обліку та звітності, скорочення
витрат на їх ведення та забезпечення прозорості подат%
кових відносин;

— встановлення ефективної і стабільної податко%
вої системи не тільки для виробників сільськогоспо%
дарської продукції, а й для переробних підприємств;

— створення системи гарантованих грошових роз%
рахунків;

— формування створення резервних фондів, які б
дозволяли товаровиробникам одержувати позички під
заставу у спеціалізованому банку, страхування врожаю;

— забезпечення надійного захисту внутрішнього
ринку з метою відродження вітчизняного виробництва.

Як уже зазначалося, податкова система є тим регу%
лятором, який дасть змогу реалізувати встановлення
єдиної по країні норми прибутку й оподатковувати при%
буток у межах норми за мінімальною ставкою, а понад
норму — підвищеними прогресуючими ставками; вста%
новити прогресивні ставки податку залежно від норми
прибутку. І коли застосування цих двох методів спонука%
тиме підприємців збільшувати свої витрати, тобто праг%
нути до зниження норми прибутку, то найреальнішим є
шлях визначення для галузей і сфер діяльності диферен%
ційованих ставок податку з урахуванням терміну обігу
капіталу. У результаті надприбутки будуть оподаткову%
ватись за підвищеними ставками, що забезпечить мож%
ливість формувати державні фонди для підтримки галу%
зей з повільним терміном обігу капіталу, зокрема і

сільськогосподарських товаровиробників, особливо тих,
що працюють на гірших за якістю землях.

Таким чином будуть забезпечені рівні умови госпо%
дарювання і для сільського господарства як однієї з
галузей народногосподарського комплексу, і для сіль%
госптоваровиробників, які працюють на землях різної
якості.

Якщо говорити про відповідний економічний ме%
ханізм для функціонування агропромислового вироб%
ництва у ринкових умовах, то його зміст охоплює не
тільки процеси самого реформування виробничих і
ринкових структур, а й систему управління (сучасного
менеджменту), економічного регулювання процесів
господарського розвитку, грошового обігу, валютно%
фінансового та кредитного обслуговування у жорст%
ких правових обмеженнях і вільної ринкової кон`юнк%
тури, з опорою на сучасний науково%технічний прогрес
та інтелектуальний потенціал держави. При цьому ор%
ієнтація економічного розвитку має спрямовуватися на
забезпечення належного рівня життя людини і суспіль%
ства.

Суть стратегічних і тактичних підходів до ринкових
трансформацій полягає у тому, щоб у складному про%
цесі економічних реформацій ретельно узгоджувались
виробничі ринкові та відтворювальні процеси. Розрив
між ними може бути подоланий тільки при переході від
короткострокового до стратегічного планування, ство%
рення системи, при якій ті чи інші рішення створюють
умови збалансованого розвитку всіх компонентів діяль%
ності агроформувань, включаючи ринкові.

Треба лише вдосконалити діючий або створити на%
дійний регулюючий еконо%мічний механізм макроеко%
номічних процесів з урахуванням специфіки сільського
господарства — еквівалентність товарообміну, фінан%
сово%кредитне регулювання, платоспроможну ємність
внутрішніх ринків та вільний вихід на зовнішні агропро%
мислові ринки, законодавчо і економічно обгрунтова%
ну податкову, митну, страхову та соціальну політику. Без
вирішення цього ні приватна власність, ні раціональні
господарські формування не зможуть працювати, а
отже, аграрна реформа не виконає поставленого перед
нею завдання.
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