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ВСТУП
Важливою проблемою в аграрному секторі еконо"

міки залишається незбалансованість взаємовідносин:
по"перше, між сільськогосподарським виробництвом і
переробною промисловістю та торгівлею; по"друге, між
рівнем і обсягами виробництва та споживання продуктів.
В даний час доля сільськогосподарських товаровироб"
ників у кінцевій ціні продукту залишається недопусти"
мо низькою і не відображає реального їх внеску у фор"
мування продовольчого ланцюгу. Для усунення дисба"
лансу держава повинна проводити активну протекціо"
ністську політику по відношенню до вітчизняних това"
ровиробників і захисту прав споживачів.

Аналіз закономірностей й особливостей функціо"
нування ринку продовольства, рівня конкурентоздат"
ності продуктів харчування і ступеня монополізму
свідчить, що в сучасних умовах роль держави в регулю"
ванні ринкових відносин повинна підсилюватися, при"
чому особливе значення вона здобуває саме в аграрно"
му секторі.

Варто визнати, що ринкова економічна система сам
по собі не завжди може вирішувати проблеми розвитку
ринку і, зокрема, продовольчого ринку, навіть в умовах
високого розвитку ринкових відносин.

Державне регулювання аграрного сектора, як під"
тверджує досвід розвинутих країн, де забезпечений
стійкий ефективний розвиток агропромислового вироб"
ництва і продовольчого ринку, стало одним з головних
факторів досягнення високих результатів аграрного
бізнесу.

Дослідженню механізмів регулювання розвитку
продовольчого ринку присвячені праці багатьох еко"
номістів, однак слід водночас вказати на недостатнє
вивчення проблеми стосовно умов трансформаційної
економіки.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розглянути основні форми держав"

ної підтримки агарного сектора, визначити складові си"
стеми державного регулювання аграрного сектора еко"
номіки України.

РЕЗУЛЬТАТИ
У державному регулюванні аграрного сектора як

головний напрям варто виділити аграрну й продоволь"
чу політику. Необхідність цієї політики визначається
низкою причин.

По"перше, головним засобом виробництва в сіль"
ському господарстві виступає земля, і через свою об"
меженість вона є одним з важливих життєво необхід"
них ресурсів. Причому в міру розвитку суспільства й
процесів урбанізації, приросту населення, обмеженості
землі, придатної для аграрного виробництва, стає все
більше очевидним, що в наш час може бути використа"
но всього лише 12—15% суші на планеті. Практично
люди постійно зіштовхувалися з обмеженістю землі,
тому держава завжди брала участь у регулюванні зе"
мельних відносин.

По"друге, аграрне виробництво займає важливе
місце в системі суспільного поділу праці, оскільки тут
виробляється 90 % продовольства, і життєво необхід"
ним, першочерговим завданням будь"якої держави є за"
безпечення населення продуктами харчування.

По"третє, аграрне виробництво перебуває під особ"
ливо сильним впливом природних факторів, внаслідок
цього є найбільш ризикованим і тому особливо потре"
бує державної підтримки.

По"четверте, забезпечення продовольчої безпеки
країни, зокрема самозабезпечення продуктами харчу"
вання є важливим завданням державної влади. Комісія
ООН по продовольству рекомендує всім державам, за"
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безпечувати не менше 70 % потреб у продуктах харчу"
вання за рахунок внутрішнього виробництва і мати у
своєму розпорядженні двомісячний фонд продоволь"
ства. Разом з тим, розходження в природно"кліматич"
них умовах звільняють будь"яку державу від необхід"
ності самозабезпечення всіма видами продовольства.
Обмін продуктами харчування займає важливе місце у
міжнародній торгівлі [3].

Державне регулювання аграрного сектора у розви"
нених країнах — це складний механізм, що включає
інструменти впливу на доходи фермерів, структуру
сільськогосподарського виробництва, аграрний ринок,
соціальну структуру села, міжгалузеві й міжгоспо"
дарські відносини з метою створення стабільних еко"
номічних, правових і соціальних умов для розвитку
сільського господарства, задоволення потреб населен"
ня в якісних продуктах харчування за соціально прий"
нятними цінами.

Основою регулювання аграрного сектора є держав"
на політика підтримки цін і доходів сільських товарови"
робників. При цьому політика аграрних цін і фермерсь"
ких доходів передбачає організацію спостереження за
динамікою ряду економічних показників, у числі яких
спостерігаються:

— витрати виробництва по групах спеціалізованих
господарств або по видах виробництва;

— паритет цін на засоби виробництва для сільсько"
го господарства й на сільськогосподарську продукцію;

— прибутковість форм і галузей виробництва, а та"
кож усього сільського господарства [2].

Це в сукупності дає реальну систему даних, необ"
хідну для регулювання цін як інструменту впливу на
виробництво, на рівень доходів, нагромаджень, інве"
стицій. Розвиток сільськогосподарського виробниц"
тва й продовольчого ринку в розвинених країнах має
свою специфіку. Однак найбільш загальним для них
є:

— забезпечення доходів виробників у сільському
господарстві на рівні, що дозволяє основній масі това"
ровиробників вести розширене відтворення;

— захист національних ринків від конкуренції ззов"
ні, що ущемляє інтереси сільського господарства;

— постачання населення продуктами харчування за
прийнятними цінами, підвищення екологічності продо"
вольства;

— створення економічних умов для експорту сіль"
ськогосподарської продукції, якщо це відповідає гео"
політичним інтересам держави.

У Європейському союзі регулювання аграрного сек"
тора охоплює наступні основні сфери: ціни на сільсько"
господарську продукцію; умови її виробництва і розпо"
ділу; систему ресурсозабезпечення; природоохоронну
діяльність; соціальну інфраструктуру сільської місце"
вості.

Реалізація цих заходів здійснюється на основі
значних бюджетних витрат і видатків споживачів за
рахунок більш високих цін, із застосуванням наступ"
них механізмів регулювання: гарантована скупка над"
лишків продукції за мінімальними цінами, закупівельні
й товарні інтервенції на ринку продовольства, спе"
цифічні форми пільгового кредитування, митне регу"
лювання і інше.

Цим значною мірою визначаються стратегічні підхо"
ди в протекціонізмі аграрного сектора провідних дер"
жав світу. Серед використовуваних різних форм про"
текціонізму важливе місце займає підтримка цін.

Частка прямих дотацій у сумарному еквіваленті суб"
сидій сільськогосподарським товаровиробникам стано"
вить у Норвегії близько 50 %, у ЄС і США — 22—23 %.
Частка інших видів підтримки аграрного сектора (надан"
ня різних послуг, будівництво об'єктів інфраструктури
та ін.) досягає 60 % в Австрії й більше 40 % у Канаді.

У США на підтримку аграрного сектора з бюджету
виділяється понад 60 млрд дол. У країні основний ме"
ханізм субсидування здійснюється шляхом реалізації
цільових програм, що охоплюють приблизно 85% по"
сівних площ.

Серед розвинених країн особливо варто виділити
Японію, де уряд регулює близько 20% споживчих цін:
на рис, пшеницю, м'ясо й молочні продукти. Разом з тим,
за законодавством держава не має права встановлюва"
ти як монопольно високі, так і монопольно низькі ціни,
що може обмежити ринкову конкуренцію [4].

Таким чином, практично у всіх країнах з розвитий
ринковою економікою під контролем держави перебу"
ває значна частка цін на продукти харчування. При цьо"
му застосовуються класичні, перевірені практикою ме"
тоди: встановлення фіксованих цін, контроль за цінами
монополій і великих виробників, фіксація границь зміни
цін, створення умов для їхнього зниження.

Розглянемо, як здійснюється цей процес у сучасний
період в Україні, коли країна увійшла в систему ринко"
вих відносин. Закони України "Про внесення змін до
деяких законів щодо вдосконалення механізмів держав"
ного регулювання ринку сільськогосподарської про"
дукції в Україні" [5] та Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 121"р. "Про
схвалення концепції Державної цільової програми ста"
лого розвитку сільських територій на період до 2020
року" [6] передбачають моніторинг аграрного ринку як
систему регулярних спостережень на аграрному ринку,
що здійснюються протягом маркетингового періоду
шляхом збирання, оброблення, аналізу та висвітлення
інформації про ціни попиту і обсяги товарних пропозицій
на сільськогосподарську продукцію та продукти її пе"
реробки з метою характеристики поточного стану рин"
ку, прогнозування та підготовки пропозицій по підви"
щенню ефективності діяльності продовольчого ринку
країни.

Характеризуючи стан розвитку продовольчого
ринку в загальному плані, можна відзначити, що існу"
юча в цей час система державного регулювання аграр"
ного сектора країни має несистемний характер. Бага"
то з її елементів не мають чітких орієнтирів на май"
бутнє, по"справжньому законодавчо не оформлені.
Крім того, деякі заходи державної підтримки застосо"
вуються у відриві від інших форм регулювання, у ре"
зультаті цього ефективність таких дій знижується. Од"
нак головними недоліками функціонуючої системи
державного регулювання галузей аграрного сектора
є: непрозорість, несвоєчасність, неритмічність, розпо"
рошеність зусиль.

Для того, щоб конкретно визначити цінність і харак"
тер функціонування потенційних важелів державного
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впливу на аграрний сектор і продовольчий ринок, необ"
хідно виявити, які параметри повинні бути головними,
вплив на які дозволив би збалансувати економіку на
рівні необхідних значень реального виробництва про"
дуктів харчування й цін.

Державі повинна належати роль не тільки регуля"
тора, але й "амортизатора" негативних наслідків роз"
витку аграрного сектора в умовах ринку, серед яких
варто виділити:

— нерівність доходів сільгоспвиробників у порів"
нянні з іншими галузями народного господарства;

— нераціональне використання продовольчих й
інших видів ресурсів;

— забруднення навколишнього середовища;
— виникнення соціальної напруженості в суспільстві

[1].
Необхідність державного регулювання аграрного

сектора зумовлена існуючою нерівністю в положенні
його економічних суб'єктів у порівнянні з іншими сек"
торами економіки. Це, у свою чергу, визначено специ"
фічними особливостями його функціонування. Причи"
ни й характер такої нерівності мають місце в різних со"
ціально"економічних умовах.

Державне регулювання аграрного сектора в Ук"
раїні має здійснювати координований процес управ"
лінського впливу державних органів на його сегмен"
ти за допомогою макро" й мікрорегуляторів з метою
досягнення його рівноважного стану. Формування
макроекономічної рівноваги на ринку продовольства
припускає сполучення підприємницької діяльності
його суб'єктів і регулюючої ролі держави. У міру уск"
ладнення ринкового механізму роль державного ре"
гулювання підсилюється, тому що в ринковій еко"
номіці збій в окремому елементі інтегрованого меха"
нізму стає істотним для суспільства. При цьому одно"
часно зростає рівень відповідальності й ціна помилок
при прийнятті необгрунтованих рішень на державно"
му рівні [7].

Методи державного впливу на розвиток аграрного
сектора розрізняються за масштабами, значенням й
наслідками. Серед головних цілей можна виділити пріо"
ритетні: створення ефективного ринкового механізму;
забезпечення конкурентних переваг вітчизняним това"
ровиробникам. Крім того, деякі конкретні цілі розріз"
няються по об'єктах державного регулювання. При цьо"
му необхідно виходити із поєднання особистих, приват"
них і суспільних інтересів.

ВИСНОВКИ
Практика останніх років показує, що в існуючих

умовах для розвитку українського аграрного сектора
необхідно державну підтримку здійснювати в трьох ос"
новних формах:

— протекціоністській, що передбачає систему за"
ходів захисту вітчизняних виробників;

— ринковій, що забезпечує гарантований збут про"
довольчої продукції й одержання достатнього прибут"
ку виробниками;

— програмній, яка спрямована на фінансування за"
ходів, що сприяють технічному переоснащенню функц"
іонуючих підприємств, створенню лізингового фонду,
переорієнтації суб'єктів на виробництво тих продуктів,

які користуються підвищеним попитом у споживачів;
Суб'єктами державного регулювання повинні вис"

тупати центральні органи управління, безпосередньо по"
в'язані з виробництвом і розподілом продовольчих то"
варів. Складні національні традиції підтримки вироб"
ників і споживачів продовольчої продукції й місце тієї
або іншої країни в системі міжнародного поділу праці в
аграрному секторі визначають розмаїтість форм і ме"
тодів державного регулювання. Це не тільки встанов"
лення мінімально гарантованого рівня закупівельних цін
на сільськогосподарську продукцію, виділення дотацій
і субсидій виробникам, але й створення сприятливих
умов для придбання засобів виробництва, квотування
обсягів виробництва, встановлення обмежень на імпорт
продовольства з метою захисту вітчизняних товарови"
робників і ін.

Таким чином, система державного регулювання аг"
рарного сектора включає:

— заходи щодо посилення мотиваційного механіз"
му й підвищення платоспроможного попиту населення;

— ресурсозбереження, фінансово"кредитну під"
тримку, інфраструктурне забезпечення;

— формування стійких каналів реалізації продо"
вольчих товарів, що гарантують одержання прибутку;

— цільове фінансування регіональних іноваційно"
інвестиційних програм;

— антимонопольне регулювання виробництва й про"
даж продуктів харчування;

— стимулювання виробництва дефіцитних видів
продуктів харчування в депресивних регіонах;

— встановлення певного співвідношення доходів і
цін на всіх стадіях життєвого циклу продовольчих то"
варів;
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