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ВСТУП
З метою забезпечення ефективної взаємодії підпри%

ємницьких структур в аграрному секторі держава вико%
ристовує стимулюючі і примусові прийоми для активі%
зації господарської заповзятливості. При цьому її
функції реалізуються в рамках відповідної методології,
яка базується на мінімізації виробничих і трансформа%
ційних витрат, а також на заміщенні трансакційних
підприємницьких витрат.

При цьому структуру методів стимулювання ділової
активності підприємців формують такі інструменти, як:
бюджетне фінансування програм і проектів розвитку
системи АПК; цінова підтримка виробничого підприєм%
ництва; пільгове кредитування і страхування підприєм%
ницької діяльності; здійснення лізингових процедур і
пільгове оподаткування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — проаналізувати основні інструменти

державної організаційно%інституціональної підтримки
підприємницьких структур у аграрному секторі еконо%
міки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Слід зазначити, що в сукупності приведених інстру%

ментів бюджетному фінансуванню відводиться інтегру%
юча роль не тільки в освоєнні виробничого простору,
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але і в наданні фінансових послуг для суб'єктів транс%
формаційного і трансакційного підприємництва. За ра%
хунок його застосування у підприємців з'являються сти%
мули до ринкової взаємодії з державою, оскільки час%
тина їх сукупних витрат покривається коштами держав%
ного бюджету.

Реалізація координаційної функції держави пов'я%
зана з бюджетним фінансуванням аграрного сектора
економіки. Одним з видів фінансування витрат аграр%
ного сектора є державні контракти та державне замов%
лення на поставку сільськогосподарської продукції,
необхідної для задоволення потреб України відповід%
но до пріоритетів соціально%економічного розвитку, що
їх визначає Верховна Рада України. Державне замов%
лення забезпечується коштами Державного бюджету
України і доводиться підприємствам, організаціям усіх
форм власності. Відносини сторін у процесі поставок
продукції сільського господарства за державними за%
мовленнями регулюються державним договором (кон%
трактом).

Державне інвестування розвитку соціальної сфери
села покладене на органи державної виконавчої влади
на місцях, які зобов'язані в суворо цільовому порядку
ефективно використовувати державні централізовані
капіталовкладення.

З одного боку, такий підхід характеризує бюджет%
ну підтримку підприємництва в аграрному секторі як



Інвестиції: практика та досвід № 3/201294

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

інструмент, що забезпечує економію державних вит%
рат. У іншому ж форматі, він сприяє мінімізації сукуп%
них витрат господарств і переробних підприємств, зу%
мовлених необхідністю збільшення обсягів виробниц%
тва аграрної сировини і її промислової переробки. Го%
ловним напрямом реалізації інвестиційних проектів
держави слід визначити сферу підприємницької діяль%
ності в низькорентабельних галузях, до яких належить
тваринництво.

Отже, державна економіко%інституційна підтримка
підприємництва в аграрному секторі, з погляду оцінки
наслідків від використання інструменту бюджетного
фінансування, припускає:

— визначення лімітів цільового фінансування для
будівництва об'єктів переробки аграрної сировини;

— першочергове надання бюджетних коштів під
фінансування підприємницьких структур, що функціо%
нують у витратних галузях сільського господарства;

— розподіл грошових ресурсів держави на умовах
співфінансування модернізації матеріально%технічної
бази суб'єктів виробничого і трансформаційного
підприємництва;

— виділення бюджетних субсидій на підготовку і
перепідготовку ініціативних фахівців у сфері управлін%
ня агробізнесом;

— забезпечення фінансування фундаментальних і
прикладних наукових досліджень, впровадження яких
сприяє мінімізації сукупних витрат сільгоспвиробників
[4].

Розподіл і споживання бюджетних джерел дося%
гають найбільшого економічного ефекту, якщо про%
цедури фінансування підприємницьких структур
здійснюються гласно і відкрито. Це означає, що реа%
лізація інструменту бюджетного фінансування має по%
трапляти під опосередкований контроль з боку
сільгоспвиробників. Активізація їх участі в даному
процесі буде посилюватися, коли органи державно%
го управління розміщуватимуть на сайтах інформацію
про обсяги, терміни і гарантії виділення грошових
коштів, а також про порядок використання бюджет%
них ресурсів при формуванні цін на продукцію аграр%
ного походження.

Подібна практика є типовою для високорозвинутих
країн і може знайти застосування в умовах економіки
України. Її економіко%інституційну основу складають
державні і господарські угоди, що регламентують по%
рядок здійснення операцій купівлі%продажу на органі%
зованих ринках аграрної сировини і продовольства. При
цьому держава виступає ініціатором юридичного офор%
млення даних операцій і погашає виробничі витрати
сільгоспвиробників за рахунок встановлення фіксова%
них цін на продукцію рослинництва, тваринництва і пта%
хівництва [8].

Держава встановлює мінімально гарантовані ціни
паритету з урахуванням того, що сільгоспвиробники
формують пропозицію, орієнтуючись на кон'юнктуру
ринку. Якщо ринкові ціни виявляються нижчими за ціни
паритету, то суб'єктам виробничого підприємництва
після пред'явлення ними квитанцій про реалізацію про%
дуктів виплачуються відповідні компенсації. Вони роз%
раховуються на основі визначення різниці між гаранто%
ваними державою цінами на аграрну сировину і продо%

вольство і цінами їх реалізації, що фактично складають%
ся, на відкритому ринку [1].

Ефективним прийомом державної підтримки
підприємницьких структур у аграрному секторі є кре%
дитування. Використання названого інструменту фор%
мує сприятливі економічні умови для абсолютної
більшості суб'єктів підприємництва в сільському госпо%
дарстві. Досягнення мети збалансованого розвитку гос%
подарств і переробних підприємств забезпечується в
умовах, коли вони через специфіку своєї підприємниць%
кої діяльності дістають доступ до сезонних і довго%
строкових кредитів. В той же час система комерційно%
го кредитування, що існує в рамках економіки України,
спрямована на прибутковість підприємців, що функціо%
нують в галузях з відносно високою оборотністю капі%
талу. Процентні ставки кредитування не створюють для
сільгоспвиробників адекватних стартових умов органі%
зації виробничого підприємництва. Спеціалізована ж
система розподілу, обміну і споживання сільськогоспо%
дарських кредитів у наший країні тільки починає фор%
муватися [7].

Актуальність використання аграрного лізингу як
форми забезпечення сільгоспвиробників матеріально%
технічними ресурсами пояснюється тим, що він є єди%
ним джерелом довгострокового кредитування сільсько%
господарських і переробних підприємств.

Лізинг можна визначити як вид інвестиційної діяль%
ності по придбанню майна і передачі його на підставі
лізингових контрактів фізичним і юридичним особам за
певну плату, на певний термін і на певних умовах з пра%
вом викупу майна лізингоотримувачами.

Тому участь держави у формуванні національної
системи аграрного лізингу має реалізуватися через
функціонування державної лізингової компанії, що
здійснюватиме свої операції на основі інституційних
угод. Діяльність даної компанії має бути підпорядко%
вана завданню забезпечення сільського господарства
матеріально%технічними ресурсами за допомогою ре%
алізації принципу негайного реінвестування поверне%
них лізингових засобів в придбання і подальшу пере%
дачу у лізинг сільгоспвиробникам нової техніки і ус%
таткування на умовах, що не змінюються протягом три%
валого часу [6].

У світовій практиці апробованим прийомом міні%
мізації підприємницьких ризиків у аграрному секторі є
проведення державних закупівельних і товарних інтер%
венцій. Вони здійснюються державою через уповнова%
жені компанії на основі надання суб'єктам підприємниц%
тва гарантії збуту їх продукції і є інструментом захисту
підприємців від непередбачуваності ринку і форс%ма%
жорних обставин. Одним із способів реалізації даного
інструменту виступає розподіл і споживання засобів так
званого фермерського резерву, засоби якого формує
держава для надання сільгоспвиробникам безпроцент%
них кредитів під заставу запасів продукції сільського
господарства. У разі, коли ринкові ціни перевищують
рівень заставних, фермери використовують право
здійснення збуту своїх продуктів по ринкових цінах.
Якщо ж ринкові ціни опускаються нижче за рівень зас%
тавних, то в порядку погашення отриманих кредитів пра%
во власності на здану в заставу продукцію переходить
державі [5].
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Слід зазначити, що підключення держави до вико%
ристання інституційних установок у підприємницькій
сфері відтворює синергетичний координаційний ефект.
За рахунок антимонопольної підтримки виробничого
підприємництва, регулювання торгових операцій на
ринку засобів виробництва і стимулювання збуту го%
тової продукції підвищується конкурентоспроможність
дрібних, середніх і крупних господарств. Цьому сприяє
активізація господарської заповзятливості, що по%
єднується з протекціоністською політикою держави
[3].

З погляду регулювання торгових операцій на ринку
засобів виробництва, інструменти державного примусу
до дотримання підприємствами промисловості встанов%
леним правилам, виконують стимулюючу функцію. Їх
ефективне застосування в інфраструктурі промислової
індустрії сприяє мінімізації негативних наслідків недо%
сконалої конкуренції і запобігає нерівності ринкових
позицій дрібних і середніх господарств, в порівнянні з
формуваннями промислово%торгового капіталу .

Досягнення цих результатів зумовлюється прове%
денням антимонопольних заходів, що забороняють
будь%які види дискримінаційної практики торгівлі, які
пригнічують господарську ініціативу підприємців —
початківців. Щоб уникнути встановлення диктату мо%
нопольних формувань, законодавство передбачає об%
меження їх діяльності у всьому ланцюжку виробниц%
тва, переробки збуту і споживання продовольчих то%
варів.

У аспекті стимулювання оперативної доставки про%
дуктів аграрної сфери споживачам держава підвищує
ефективність товарообміну шляхом встановлення які%
сних характеристик на продукцію сільського господар%
ства. Вимірювання її якості упорядковує процес вироб%
ництва, переробки і реалізації аграрної сировини і про%
довольства за допомогою стандартизації і сертифікації
продуктів рослинництва, тваринництва і птахівництва
[9].

Державне інформаційне і юридичне обслуговуван%
ня підприємництва в сільському господарстві дозволяє
економічним агентам ухвалювати ефективні управ%
лінські рішення за рамками їх орієнтації на кон'юнкту%
ру ринку. Це пояснюється існуванням проблеми обме%
женого доступу до ринкової інформації з боку підприє%
мницьких структур, підприємців%початківців. Крупні
формування промислово%торгового типу, що мають в
своєму розпорядженні власну комп'ютерну мережу, в
порівнянні з підприємцями%початківцями, мають істотні
переваги. У зв'язку з цим держава має забезпечувати
необхідний набір інформації і її пропорційну доступність
для всіх суб'єктів підприємництва в аграрному секторі
[2].

З метою забезпечення інформаційного і юридично%
го обслуговування господарств, переробних і торгових
підприємств, держава має активізувати свою трансак%
ційну діяльність на основі розподілу інформаційних ре%
сурсів в користування економічних агентів на різних
рівнях управління. Через створення і розвиток системи
інформаційно%консультаційних служб, вона має підви%
щити ефективність взаємодії органів державної влади,
установ освіти і науки, а також підприємств банківської
сфери з суб'єктами підприємництва в сільському гос%

подарстві. З їх допомогою підприємці знайомляться зі
змістом інституційних установок держави, отримують
дані про позитивний досвід господарювання на землі і
накопичують методичний матеріал для ведення розши%
реного відтворення.

ВИСНОВКИ
На підставі відміченого, правомірно сформулюва%

ти висновок про те, що характеристику державної еко%
номіко%інституціональної підтримки підприємництва в
аграрному секторі виражають її причинно%наслідкові
зв'язки. З одного боку, вона зумовлює зростання
трансакційних витрат держави, з іншої — мінімізує су%
купні витрати підприємницьких структур. Такий методо%
логічний висновок є особливо важливим для сільгосп%
товаровиробників, діяльність яких викликає не менший
науковий інтерес.

Взаємодоповнення інструментів стимулювання гос%
подарської ініціативи і прийомів примусу економічних
агентів до дотримання правил гри виражає суть дер%
жавної економіко%інституціональної підтримки
підприємництва в аграрному секторі. При цьому орган%
ізаційно%інтегруючою ланкою між розглянутими
інструментами виступає інформаційне і юридичне об%
слуговування державою сільськогосподарських, пере%
робних і торгових підприємств, що функціонують в аг%
рарному секторі.
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