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АНОТАЦІЯ 

 

Заскалкіна О.М. Механізми державного регулювання інституціонального  

середовища в  аграрному секторі економіки України. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – «Механізми державного управління. – 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, Харків, 2018. 

Зміст анотації 

Актуальність теми дослідження. Інституціональне середовище в 

аграрному секторі економіки України знаходиться на етапі свого становлення, 

виступаючи індикатором реалізації загальнонаціональної стратегії перетворень. 

Тому особливим завданням учених-управлінців є теоретичне обґрунтування 

нових концептуальних підходів до цих процесів, розроблених відповідно до 

міжнародних стандартів з урахуванням світових тенденцій розвитку сільських 

територій. Фактором гальмування останнім часом виступають проблемні питання 

зі створення сприятливих інституціональних умов для ефективного аграрного 

господарювання, які перешкоджають подальшій трансформації 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України. Практика 

застосування механізмів державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки доводить, що, зважаючи на досить 

розгалужене законодавство в зазначеній сфері, є необхідність в удосконаленні 

системи правового забезпечення як основи функціонування цих механізмів. 

Відсутність в управлінців комплексного бачення взаємодії органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування щодо розвитку місцевого 

інституціонального середовища знижує продуктивність аграрного сектора в 

цілому. Особливості економічної диференціації стають причиною 

недосконалостей державного регулювання інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки України. Осучаснення регуляторних механізмів та 
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широке запровадження їх відкриває шляхи для прискореного розвитку країни та її 

економічної системи в довгостроковій перспективі та ін. 

Зміст першого розділу роботи складають матеріали, у межах яких 

узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності і змісту 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки як об’єкта 

державного регулювання, розкрито зміст та визначено структуру механізмів 

державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки, висвітлено інституціональний підхід до державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки за кордоном. 

У другому розділі дисертаційної роботи проаналізовано особливості 

інституціональних перетворень в аграрному секторі економіки України, 

розглянуто економічну диференціацію як основу інституціонального середовища 

в аграрному секторі України, охарактеризовано сучасний стан механізмів 

державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки. 

У третьому розділі обґрунтовано теоретичні положення, що розкривають 

особливості формування комплексного механізму державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки; сформовано 

практичні рекомендації щодо інституціонального забезпечення відтворювального 

потенціалу аграрного сектора економіки України; розроблено концептуальні 

положення стратегії розвитку інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки України. 

Ключові слова:інституціональне середовище, інституціональне 

забезпечення, агарний сектор економіки, механізми державного регулювання, 

комплексний механізм.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Інституціональне середовище в аграрному секторі 

економіки України знаходиться на етапі свого становлення, виступаючи 

індикатором реалізації загальнонаціональної стратегії перетворень. Тому особливим 

завданням учених-управлінців є теоретичне обґрунтування нових концептуальних 

підходів до цих процесів, розроблених відповідно до міжнародних стандартів з 

урахуванням світових тенденцій розвитку сільських територій. 

Фактором гальмування останнім часом виступають проблемні питання зі 

створення сприятливих інституціональних умов для ефективного аграрного 

господарювання, які перешкоджають подальшій трансформації 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України. Практика 

застосування механізмів державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки доводить, що, зважаючи на досить 

розгалужене законодавство в зазначеній сфері, є необхідність в удосконаленні 

системи правового забезпечення як основи функціонування цих механізмів. 

Відсутність в управлінців комплексного бачення взаємодії органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування щодо розвитку місцевого 

інституціонального середовища знижує продуктивність аграрного сектора в 

цілому. Особливості економічної диференціації стають причиною 

недосконалостей державного регулювання інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки України. Осучаснення регуляторних механізмів та 

широке запровадження їх відкриває шляхи для прискореного розвитку країни та її 

економічної системи в довгостроковій перспективі. 

Вагомий внесок у розвиток інституціонального підходу до розроблення 

закономірностей функціонування національних економічних систем був 

здійснений такими зарубіжними вченими, як Т. Веблен [217], С. Девіс [40], Дж. 

Кларк [208], Дж. Коммонс [210], Р.Коуз [215], У. Мітчелл [209], Д. Норд [212], 

Дж. Окслей [214], Дж. Стігліц [167-168], О.Уільямсон [218],Е. Фуруботн [186] та 

ін. 
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Серед вітчизняних вчених, які плідно займаються дослідженням проблем 

державного управління як в теоретичному, так і в прикладному плані, найбільш 

відомі: О.Ю. Амосов[175], В.Д. Бакуменко[14, 88], В.О. Воротін[25], 

А.О. Дєгтяр[44], Д.В. Карамишев[72], В.Д. Князєв[88], Ю.В. Ковбасюк [5, 

88],В.В. Корженко[175], М.Х. Корецький[91], Ю.О. Куц[97], В.В. Мамонова[116], 

В.М. Мартиненко [120], В.В. Сиченко[157] та ін. 

Проблеми забезпечення розвитку інституціонального середовища шляхом 

здійснення ефективної державної аграрної політики досліджувались багатьма 

науковцями як у теоретичному, так і у прикладному плані. Їм присвячено роботи 

дослідників: О.М. Бородіної[20], Л.М. Васільєвої[21], М.В.Дубініної[49],І. В. 

Застрожнікової [67], М.А. Латиніна[99], Т.С. Лозинської[169], С.В. Майстро[110], 

М.Й. Маліка[113], Д.А. Міщенка[125],Г.П. Пасемко[2], Н.В. Статівки[164], Ю.О. 

Ульянченка[184]та ін. 

Комплексне дослідження механізмів державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки потребує 

подальшого поглиблення на основі обґрунтування напрямів їхнього 

вдосконалення з позицій системного підходу. Саме тому питання підвищення 

дієвості цих механізмів сьогодні є надзвичайно актуальними для сучасної 

практики державного управління. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в рамках науково-дослідної роботи кафедри економічної 

політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України за науковою темою: «Механізми державного регулювання інноваційного 

розвитку галузей економіки в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 

0112U001162). Роль здобувача полягає в обґрунтуванні рекомендацій з 

удосконалення механізмів державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

обґрунтування теоретичних положень та розроблення практичних рекомендацій 
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стосовно вдосконалення механізмів державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України. 

Для досягнення поставленої мети було визначено та вирішувалося такі 

наукові завдання дослідження: 

 узагальнити теоретичні підходи до визначення змісту 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки як об’єкта 

державного регулювання; 

 систематизувати наявні інституціональні перетворення в аграрному 

секторі економіки сучасної України; 

 охарактеризувати сучасний стан функціонування механізмів 

державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки України; 

 розробити концептуальні положення стратегії розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України; 

 сформувати практичні рекомендації з інституціонального 

забезпечення відтворювального потенціалу аграрного сектора економіки України; 

 обґрунтувати теоретичні положення, що розкривають особливості 

формування комплексного механізму державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки. 

Об’єктомдослідження є державне регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки. 

Предметомдослідження є механізми державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертаційної 

роботи становлять загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що 

ґрунтуються на сучасних наукових засадах. У роботі використано історичний та 

логічний методи – у дослідженні теоретичних засад державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. Виходячи з 

принципів діалектики, розкрито суперечності, які виконують роль рушійної сили 

державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 
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економіки. За допомогою абстрактно-логічного методу, зокрема прийомів аналогії 

і порівняння, індукції, дедукції, шляхом теоретичних узагальнень уточнено зміст 

понять «механізм державного регулювання інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки» та «інституціональне середовище в аграрному 

секторі економіки», сформульовано загальні висновки та висновки до розділів. 

Під час вивчення сучасного стану функціонування механізмів використано 

методи системного та порівняльного аналізу, а для оцінювання динаміки, 

структури й дієвості механізмів державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки – методи формалізації і статистичний, 

зокрема, такі його прийоми, як графічний, порівняльний та розрахунково-

конструктивний прислужилися під час визначення напрямів удосконалення 

механізмів державного регулювання інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки. 

Інформаційними джерелами дисертаційного дослідження стали закони 

України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, документи зі 

стратегічних програм розвитку, офіційні матеріали Державної служби статистики 

України, дані міжнародних науково-аналітичних установ, монографії, статті 

вітчизняних і зарубіжних вчених та особисті напрацювання здобувача. 

Наукова новизна одержаних результатівзумовлена тим, що в роботі 

досліджено конкретне науково-прикладне завдання щодо теоретико-методичного 

забезпечення державного регулювання інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки України та запропоновано відповідні наукові 

положення, підходи й рекомендації щодо їхнього практичного упровадження в 

діяльність органів виконавчої влади України. У межах реалізації дисертаційного 

дослідження одержано результати, що відрізняються науковою новизною й 

виносяться на захист, а саме: 

уперше: 

 розроблено концептуальні положення стратегії розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України, що 
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включає бачення майбутнього, місію, стратегічну мету, систему стратегічних 

напрямів та операційних цілей їхнього досягнення, види забезпечення (науково-

методичне, нормативно-правове, організаційно-економічне, технологічно-

інформаційне, кадрове), етапи реалізації (інноваційно-інфраструктурний, 

інтегративний, трансформаційний) та детермінанти подальших інституціональних 

перетворень задля забезпечення відтворювального потенціалу галузі як 

результату ефективних дій органів публічної влади; 

удосконалено: 

 систематизацію інституціональних перетворень в аграрному секторі 

економіки України шляхом виокремлення етапів розвитку інституціонального 

середовища: перший етап – формування ринкового інституціонального середовища 

в аграрному секторі економіки (1990–1999 рр.); другий – становлення нових форм 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки (2000–2007 рр.); 

третій – створення умов довгострокового розвитку інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки (20082015 рр.); четвертий (2016 р. – т. ч.) – інтеграція 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки в міжнародний 

простір; 

 класифікацію нормативно-правових актів шляхом їхнього групування за 

ознакою законодавчої регульованості функціонування ринкових інститутів 

(ціноутворення, власності, виробництва, землекористування, інвестування, 

інновацій, інфраструктури та сталого розвитку сільських територій), що дозволило 

впорядкувати чинне законодавство та виявити його недосконалості: фрагментарне 

відображення засад функціонування складових інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки; необхідність модернізації та оновлення низки 

документів; відсутність спеціального нормативно-правового акта з питань реалізації 

пріоритетних напрямів державної політики у даній сфері тощо; 

 теоретичні положення, що розкривають особливості формування 

комплексного механізму державного регулювання інституціонального середовища 

в аграрному секторі економіки як сукупності інтегрованих елементів (правового, 

економічного, адміністративного, соціального та інформаційного функціональних 
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механізмів та їхніх складових), які забезпечують довгостроковий розвиток галузі 

через реалізацію інтересів усіх зацікавлених сторін та ефективну взаємодію між 

учасниками інституціонального середовища; 

дістали подальшого розвитку: 

 методичні підходи до вдосконалення бізнес-партнерства як основи 

інституціонального забезпечення відтворювального потенціалу аграрного сектора 

економіки, що полягає у зростанні рівня довіри та порозуміння між учасниками 

інституціонального середовища; формування ідеології консолідованої 

відповідальності його учасників та створення сприятливих умов для його розвитку 

за допомогою використання переваг логістичного підходу, управління 

трансакційними витратами, розвитку аграрної науки і освіти та безперервного 

моніторингу;  

 визначення структурних рівнів інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки (галузевого, територіального, технологічного, 

інфраструктурного та демографічного), що дозволяють ідентифікувати ступінь 

стійкості системоутворювальних зв’язків між учасниками інституціонального 

середовища, комплексно виявити проблеми, що є перешкодою на шляху до 

забезпечення стабільності та збалансованості агросистеми; 

 уточнення змісту понять: «механізм державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки» – як упорядкованої 

сукупності функцій, методів та інструментів державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки і взаємозв’язків між 

ними, що ґрунтуються на встановлених принципах для досягнення визначеної мети; 

«інституціональне середовище в аграрному секторі економіки» – як сукупності 

формальних і неформальних інститутів та інституцій, що забезпечують ефективну 

взаємодію господарських суб’єктів галузі на визначеній території. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

розроблені дисертантом теоретичні положення в сукупності становлять 

методичну основу конкретних пропозицій для упровадження в державно-

управлінську практику. Науково обґрунтовані рекомендації з удосконалення 
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механізмів державного регулювання інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки дають змогу широко використовувати їхні результати на 

сучасному етапі розвитку України. 

Рекомендації з удосконалення механізмів державного регулювання 

інституціонального середовища в агарному секторі економіки використовуються 

департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної 

адміністрації (довідка № 04-23/415 від 13 лютого 2017 р.). 

Методичні підходи до вдосконалення бізнес-партнерства як основи 

інституціонального забезпечення відтворювального потенціалу аграрного сектора 

економіки були прийняті до розгляду та упровадження департаментом 

агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації (довідка  

№ 01-14/10 від 15 лютого 2017 р.). 

Науково-практичні результати дисертаційного дослідження знайшли своє 

відображення в діяльності Лозівської районної державної адміністрації 

Харківської області (довідка  № 02-53/443 від 20 лютого 2017 р.). 

Особистий внесок здобувача.Дисертація є самостійною науковою роботою 

автора. Усі результати отримані безпосередньо здобувачем і відображені в 

опублікованих ним працях. У дисертації не використовуються ідеї та розробки, що 

належать співавторам, спільно з якими було опубліковано окремі наукові праці. 

Апробація результатів дисертації.Результати дисертаційного дослідження 

оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

конгресах, форумах, під час «круглих столів», зокрема на таких заходах: «Молода 

наука України. Перспективи та пріоритети розвитку» (м. Київ, 2014 р.); «Публічне 

управління: стратегія реформ 2020» (м. Харків, 2015 р.); «Державна економічна 

політика регіонального розвитку» (м. Харків, 2015 р.);  Літня школа молодих учених 

у галузі науки «Публічне управління» (м. Одеса, 2015–2016 рр.); «Формування 

ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної 

економіки: теорія і практика» (м. Запоріжжя, 2015 р.); «Публічне управління ХХІ ст.: 

форсайтинг успіху» (м. Харків, 2016 р.); «Актуальні проблеми розвитку 
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управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи» (м. Харків, 2016 р.); 

«Становлення публічного адміністрування в Україні» (м. Дніпро, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

викладено в 17 наукових працях, у тому числі у 6 статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях з дeржaвнoгo управління, 1 стаття, що розміщена в 

закордонному виданні, та 10 тезах доповідей у збірниках матеріалів науково-

практичних заходів. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ  

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 

 

1.1. Інституціональне середовище в аграрному секторі економіки як 

об’єкт державного впливу 

 

Аграрний сектор є пріоритетною складовою економіки України, оскільки 

його розвиток досить тісно пов'язаний з конкурентоспроможністю економіки, 

продовольчою безпекою країни, рівнем життя населення, вирішенням гострих 

соціальних та екологічних питань.Особливо актуальним є питання 

ефективностігалузі, якавизначається ступенем розвиненості її інститутів. 

Сучасний розвиток аграрного сектору багато в чому визначається 

інституціональною історичною спадщиною трансформації господарської системи 

України, а також стандартами поведінки, які унаслідувала наша країна у вигляді 

консервативних традицій ведення сільського господарства. Такий підхід посилює 

роль держави щодо створення сприятливих умов для забезпечення дієвого 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки як координатора і 

посередника розвитку тамодернізації взаємовідносин між всіма економічними 

суб’єктами аграрного ринку.  

Лауреат Нобелівської премії Дж.Стігліц завжди відстоював збалансований 

погляд на роль держави, визначаючи обмеженість і провали як ринкового 

механізму, так і держави, але припускав, що вони діють спільно, на умовах 

партнерства, причому точні рамки цього партнерства визначаються по-різному 

для різних країн залежно від рівня їх політичного розвитку [167, c. 225]. 

У сучасних умовах, коли співвідношення макроекономічного регулювання і 

ринку дає змогу ефективно поєднати ринкові та безпосередньо суспільні способи 

господарювання, необхідно, з одного боку, оптимально реалізувати суспільні 
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економічні інтереси, а з другого, знайти оптимальні межі реалізації інтересів усіх 

суб’єктів економічної системи. У такому випадку в ієрархічній системі 

економічних інтересів виникає і завжди відтворюється свого роду 

мультиплікаційний ефект, що передбачає оптимальні межі реалізації конкретних 

інтересів, коли, наприклад, національні інтереси не можуть бути реалізовані в 

оптимальних межах без такої ж реалізації галузевих інтересів тощо [164, с.49]. 

Основними функціями ринкового механізму є такі: 

– регулювання співвідношення попиту та пропозиції відповідно до змін 

виробництва в напрямку максимальної відповідності до громадських потреб; 

– формування параметрів виробництва з урахуванням інтересів та реакції 

споживача; 

– розвиток підприємницької діяльності, визначення її ефективності та 

винагородження виробників; 

– організація ділових контактів між виробниками та споживачами, що 

перетворюються надалі у стійкі економічні зв’язки; 

– підготовка достовірної економічної інформації для прийняття 

оптимальних рішень [123]. 

Підсумовуючи, можна сказати, що сам по собі аграрний ринок 

неспроможний забезпечити продовольчу безпеку держави, паритет цін на 

промислову й сільськогосподарську продукцію, екологізацію 

сільськогосподарського виробництва, збереження та підвищення родючості землі, 

розвиток сільських територій, стимулювання експорту сільськогосподарської 

продукції і т. ін. [99, с.26]. 

Світовий досвід переконує, що навіть за умов розвиненої ринкової 

економіки існують об’єктивні причини державного впливу на аграрний сектор. 

Серед них виокремлюють такі: 

 природно-кліматичні чинники, неконтрольований вплив яких на 

сільськогосподарське виробництво вимагає створення і розвитку системи 

страхування, що регулюється державою;  
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 нестійкість цін на сільськогосподарську продукцію, їхні коливання 

відповідно до ринкової кон’юнктури, що зумовлює нестабільність доходів у 

сільському господарстві (причому, як показує практика, коливання доходів 

значно перевищує варіації обсягів сільськогосподарського виробництва);  

 низький ступінь концентрації сільськогосподарського виробництва, 

порівняно з іншими сферами економіки, що зумовлює необхідність його 

підтримки і захисту інтересів товаровиробників від високомонополізованих 

галузей промисловості;  

 необхідність розвитку агровиробничої та соціальної інфраструктури; 

необхідність екологізації сільськогосподарського виробництва тощо [127]. 

Найбільш відомим напрямом вирішення проблем взаємодії економіки та 

держави, є інституціоналізм, який зародився у першій третині XX ст. під впливом 

марксизму. Сутність цієї концепції полягала в тому, що, не погоджуючись ні з 

повною ринковою свободою, ні з та тотальним пануванням держави в економіці, 

вона передбачала шлях подолання протиріч у зближенні двох цих підходів, двох 

соціально-політичних систем. Важливою рисою інституціоналізму є обстоювання 

ідеї «соціального контролю» над економікою. Родоначальниками цього напрямку 

були Т. Веблен (1857 – 1929), Д. Коммонс (1862 – 1945), У. Мітчел (1874 – 1948). 

Історично першою школою інституціоналізму був старий інституціоналізм. 

Його відрізняли наступні характеристики: 

 заперечення принципу оптимізації. Суб'єкти, що господарюють, 

трактувалися не як максимізатори (або мінімізатори) цільової функції, а як ті, що 

слідують різним «звичкам», придбаним правилам поведінки і соціальним 

нормам; 

 заперечення методологічного індивідуалізму. Дії окремо взятих суб'єктів 

значною мірою визначаються ситуацією в економіці в цілому, а не навпаки. 

Зокрема, їхні цілі і переваги формуються суспільством; 

 зведення основної задачі економічної науки до «розуміння» 

функціонування господарства, а не до прогнозу і пророкування;  
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 заперечення підходу до економіки як до (механічно) рівноважної 

системи і трактування економіки як системи, що еволюціонує, керованої 

процесами, що носять кумулятивний характер. Старі інституціоналісти виходили 

тут із запропонованого Т. Вебленом принципу «кумулятивної причинності», 

відповідно до якого економічний розвиток характеризується причинною 

взаємодією різних економічних феноменів, що підсилюють один одного; 

 позитивне відношення до державного втручання в ринкову економіку 

[99].  

До кінця першої половини XX ст. старий інституціоналізм опинився в 

найглибшому спаді. Однак в останню третину XX ст. почало спостерігатися 

відродження інституціоналізму під назвою неоінституціоналізм. При цьому дане 

відродження супроводжувалося дробленням. Основні представники цієї течії – 

Р. Коуз, О. Уільямсон, Д. Норт. Предметом дослідження неоінституціоналізму 

стала інституціональна структура виробництва, що виявилося, можливо, завдяки 

проникненню в економічну теорію таких понять, як трансакційні витрати, права 

власності, контрактні відносини. Для позначення нового напрямку нерідко 

використовуються й інші назви: «нова інституціональна теорія» (тобто теорія, що 

оперує поняттям інституту з нових, відмінних від «старого» інституціоналізму 

позицій); «теорія трансакційних витрат» (тобто теорія, що вивчає трансакції 

(угоди) і пов’язані з ними витрати); «теорія прав власності» (оскільки права 

власності виступають найважливішим поняттям даної школи); «контрактний 

підхід» (оскільки будь-які організації, від фірми до держави, розуміються як 

складна мережа явних і неявних контрактів) [99]. 

Основне фундаментальне значення в неоінституціоналізмі має теорія 

трансакційних витрат. Представники даної школи обґрунтували, що неокласична 

теорія звужує можливості свого економічного аналізу через те, що враховує лише 

витрати взаємодії людей із природою (трансформаційні витрати). Вони 

наголошували, що необхідно також брати до уваги і глибоко вивчати витрати 

взаємодії між людьми – трансакційні витрати. Більш детально їх визначено як 

витрати ресурсів (грошей, часу, праці тощо) для планування, адаптації та 
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контролю виконання взятих індивідами зобов’язань у процесі відчуження і 

присвоєння прав власності та свобод, прийнятих у суспільстві [184, с. 13]. 

Нобелівськими преміями теоретичного внеску було відзначено 

найвидатніших представників неоінституціоналізмуДж.Б’юкенена (1986 p.), 

Р.Коуза (1991), Д.Норта та Р.Фогеля (1993 р.)  можна розцінювати як 

красномовне свідчення зростання авторитету інституціоналізму в світовій 

економічній науці наприкінці XX ст. [27].  

Найчастіше фахівці виділяють відмінності між традиційним (його ще 

називають старим, історичним, американським) і новим інституціоналізмом. 

Якщо традиційному інституціоналізму притаманний методологічний принцип 

холізму, який пояснює поведінку та інтереси індивідів через характеристику 

інститутів, що визначають їхню взаємодію, то представники неоінституціоналізму 

трактують інститути як результат свідомого вибору людей [77, с. 28]. 

Для здійснення теоретичного дослідження інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки як об’єкту державного впливу надзвичайно важливо 

з’ясувати суть наступних категорій: «аграрний сектор економіки», 

«інституціональне середовище», «інституціональне середовище в аграрному 

секторі економіки», їхскладові та характерні особливості. 

Поняття «аграрний сектор економіки» формувалося у межах 

агропромислового комплексу та пройшло декілька етапів становлення. Спочатку 

панувала думка, що агропромисловий комплекс включає в себе такі сфери: власне 

сільське господарство; галузі промисловості, які переробляють 

сільськогосподарську сировину для одержання продовольства, шкіри, текстилю, 

тютюну; підприємства оптової та роздрібної продовольчої торгівлі; громадське 

харчування [6, 7]. 

Подальші дослідження показали необхідність розширення кількості і сфер, і 

функцій агропромислового комплексу. На початку 80-х років ХХ ст. в СРСР було 

розроблено першу класифікацію галузевої структури АПК, яка включала в себе 

три сфери: І сфера – тракторне та сільськогосподарське машинобудування, 

машинобудування для легкої та харчової промисловості, ремонт тракторів і 
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сільськогосподарських машин, виробництво мінеральних добрив і засобів 

хімічного захисту рослин, мікробіологічна промисловість, матеріально-технічне 

постачання сільського господарства та переробної промисловості; меліорація, 

сільське та дорожнє будівництво (внутрішньогосподарські дороги), житлове та 

культурно-побутове будівництво, підготовку кадрів; ІІ сфера – сільське 

господарство у складі галузей рослинництва та тваринництва; ІІІ сфера – харчова 

промисловість (м’ясо-молочна, борошномельно-круп’яна, комбікормова), частина 

легкої промисловості, заготовки, спеціалізований транспорт [162]. 

У середині 80-х років В. Тихонов і М. Лезин запропонували більш детальну 

класифікацію: I сфера – галузі сільського господарства; II сфера – галузі, які 

виробляють засоби виробництва (машинобудування для сільського господарства, 

харчової, комбікормової та легкої промисловості); ремонт обладнання у 

сільському господарстві, здійснюваний промисловими підприємствами; 

виробництво мінеральних добрив і засобів захисту рослин; комбікормова та 

мікробіологічна промисловість; сільське будівництво, включаючи меліоративне 

та дорожнє; III сфера - галузі переробної промисловості (харчосмакова, м’ясна, 

молочна, борошномельно-круп’яна), легка промисловість (текстильна, взуттєва, 

шкіряно-хутряна); IV сфера – галузі сфери обігу (заготівля, оптова та роздрібна 

торгівля продовольством, взуттям), громадське харчування, матеріально-технічне 

постачання, зокрема обслуговування сільського господарства; V сфера - 

виробниче обслуговування (транспорт і зв’язок, які обслуговують сільське 

господарство, меліорація, землевпорядкування, карантинна служба) [178]. 

У вітчизняній економічній літературі структура агропромислового 

комплексу найчастіше розглядається як сукупність чотирьох сфер [16, 47, 51, 189] 

(хоч деякі дослідники виділяють лише три сфери [128]): I сфера - галузі 

промисловості, які постачають сільському господарству засоби виробництва, а 

також галузі, зайняті виробничо-технічним обслуговуванням сільського 

господарства; II сфера - власне сільське господарство; III сфера - галузі, які 

забезпечують заготівлю, переробку, зберігання, транспортування, реалізацію 
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продукції: ІV сфера - інфраструктура. Схематично їх можна зобразити наступним 

чином (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Структура агропромислового комплексу [184, с. 21] 

 

Інтегрованим ядром агропромислового комплексу є аграрний сектор 

економіки у складі сільського та рибного господарства, харчової та переробної 

промисловості. Взаємодія цих структурних елементів на основі кооперації й 

інтеграції забезпечує продовольчу безпеку та сталий економічний розвиток країни 

[184, с. 21]. 

З урахуванням вищенаведеного, сьогодні до аграрного сектора економіки 

відносять ІІ та ІІІ, а також частково IV сферу агропромислового комплексу. 

Система національного аграрного сектора економіки має включати в себе ряд 

структурних елементів: 

 сільське господарство, де у базисних галузях рослинництві та 

тваринництві, виробляються різноманітні види сільськогосподарської сировини 

для переробки (зернові та технічні культури, багато видів тваринницької 

продукції), кінцева продовольча продукція для споживання у свіжому вигляді 

(картопля, овочі, плоди, ягоди, виноград, яйця, молоко тощо), а також 

виробництво кормів для тваринництва; 

 переробна промисловість у системі харчової, легкої, борошномельно-

круп’яної та комбікормової галузей, підприємства якої виробляють харчові 
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продукти, у тому числі напої та тютюн, вироби зі шкіри, текстилю та волокна 

тощо; 

 аграрний ринок у системі відповідної оптової та роздрібної торгівлі, 

громадського харчування, з урахуванням зовнішньоекономічної діяльності та 

міжрегіональної торгівлі, призначенням яких є реалізація аграрної продукції 

споживачам, включаючи домашні господарства; 

 інформаційно-технологічна інфраструктура як система підгалузей і 

підприємств, які здійснюють закупівлю сировини та продовольства, фінансові 

послуги, послуги з маркетингу, транспортування, логістики, зберігання продукції 

тощо.  

Кожний зі структурних елементів аграрного сектора економіки має складну 

розгалужену організаційно-виробничу структуру, свої особливості формування та 

функціонування [184, с. 22]. 

Аграрний сектор економіки розглядається як в широкому, так і у вузькому 

розумінні. У першому підході зазначається, що він охоплює всі підприємства 

України незалежно від форми власності і організаційно-правової форми, що 

виробляють сільськогосподарську продукцію й продукти її первинної переробки, 

та пов’язані з ними обслуговуючі підприємства, а також організації (установи), 

що здійснюють розробку та реалізацію державної аграрної політики. У вузькому 

розумінні наголошується тільки як на секторі економіки, що охоплює всі 

підприємства, які виробляють сільськогосподарську продукцію, здійснюють її 

первинну переробку, та обслуговують зазначені процеси [172]. 

Надалі слід вказати на виробничу специфіку галузі, що полягає у 

наступному. Ведення аграрного виробництва органічно пов’язане з 

використанням землі та природних ресурсів. Продукти біологічного походження 

як результат виробництва в агросфері вимагають особливого порядку переробки, 

зберігання та транспортування. Аграрне виробництво базується на використанні 

біологічних законів, врахуванні сезонності аграрних робіт, а отже, передбачає 

розрив у часі між процесом виробництва та його результатом, який залежить від 

погодно-кліматичних і природно-економічних умов регіону. Фонди відтворення в 
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аграрному секторі формуються в основному за рахунок власних коштів виробника 

[184, с. 15]. 

Наступним аспектом є його економічна специфіка: земля як основний засіб 

виробництва не амортизується і не бере участі у формуванні собівартості 

продукції, продуктивність землі не піддається точному обліку. Різний рівень 

родючості ґрунтів сприяє утворенню у товаровиробників ренти. Окрема частина 

одержуваної у господарстві продукції бере участь у внутрішньогосподарському 

обігу, але не входить до складу товарної продукції і не приймає грошову форму. 

Кругообіг коштів аграрних товаровиробників характеризується поступовим 

наростанням витрат, одночасним вивільненням коштів у періоди збирання та 

реалізації продукції, відносною уповільненістю [184, с. 16].  

Разом з тим, економічна специфіка аграрного сектору економіки 

розкривається ще й у наступному. Аграрний сектор за своєю природою є відносно 

консервативною галуззю і не може швидко перебудовувати структуру і 

технологію виробництва. Тобто, тривалість продуктивного циклу у більшості 

сільськогосподарських галузей означає, що, незалежно від ринкової ситуації, 

обсяг пропозиції не може бути скорочений або збільшений за короткий період 

часу. Поряд з тим, попит на продовольчу сировину є малоеластичним. Він 

визначається не тільки такими економічними чинниками, як рівень доходів 

споживача, але й фізіологічними потребами, які мають жорсткі межі. При 

зростанні роздрібних цін населення знижує потреби на високоякісні продукти 

харчування, але загалом, попит на переважну більшість продовольчих товарів 

мало залежить від рівня доходів споживачів і цін. Слід також враховувати, що 

немонопольному сільськогосподарському ринку протистоять олігопольні 

структури першої сфери АПК, що встановлюють так звані адміністративні, або 

прейскурантні, ціни та монопольні структури сфери переробки продукції. У 

зв’язку з цим, актуальною є проблема цінового паритету [165, с. 78]. 

Важливий аспект пов’язаний із соціально-трудовою специфікою аграрної 

діяльності: праця у сільському господарстві, яке є складовою аграрного сектора 

економіки, використовується як у суспільному виробництві, так і у домашньому 
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(підсобному) господарстві, яке вимагає від працівника досвіду роботи у різних 

напрямах і видах господарської діяльності. Сюди ж належать і відносна 

замкнутість та інформаційна закритість співтовариства, зайнятого в аграрному 

виробництві; переважна більшість робіт здійснюється на відкритому повітрі, під 

впливом різних погодних і кліматичних умов, тому праця у сільському 

господарстві носить ймовірний характер. У сільському господарстві відсутній 

безперервний у часі однорідний трудовий процес [184, с. 16].  

Тобто, аграрний сектор економіки є одночасно і галуззю виробництва, і 

сферою життєдіяльності людей. Ліквідація сільськогосподарського виробництва 

означає зміну місця проживання або навіть способу життя. Обмежена 

конкурентоспроможність сільських жителів на ринку праці примушує селян і 

громадськість активно відстоювати програми державної підтримки сільського 

господарства [165, с. 8]. 

Тривалий час аграрний сектор економіки розглядався в державному 

управлінні та економічній науці ізольовано від суміжних секторів народного 

господарства, які забезпечували й обслуговували аграрний сектор економіки, 

забезпечували просування та реалізацію продовольчих товарів. Починаючи з 70-х 

років ХХ ст. науковці почали приділяти більше уваги взаємодії аграрного сектора 

з іншими секторами економіки [7, с. 17]. 

Для забезпечення ефективного функціонування даної галузі останнім часом 

все більше уваги приділяється інституціональному аспекту, посилення його 

регулятивної спроможності як головної умови стійкого економічного зростання 

національної економіки. До сьогодні єдиного теоретичного підходу до визначення 

поняття «інституціональне середовище» не існує (табл. 1.1). Адже саме воно 

визначає напрям і швидкість інституціональних змін, а тому його розвиток можна 

вважати основною передумовою розбудови аграрного сектора економіки [21, с. 

381]. 

Узагальнення теоретичних підходів показує, що ряд науковців розглядає 

дане поняття як набір внутрішніх нормативних проявів та характеристик 

зовнішнього середовища організації. Інша група науковців включає в поняття 
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інституціонального середовища правові та соціально-економічні норми і 

політику.  

Таблиця 1.1 

Теоретичні підходи до визначення поняття «інституціональне середовище» 

Автор Зміст поняття  
А.Н. Олейник 
[132] 

Інституціональне середовище  характеристики 
зовнішнього середовища, що мають значення для 
економічної діяльності, сукупність цінностей, формальних і 
неформальних норм, які впливають на співвідношення 
стимулів у діяльності і зумовлюють досягнення мінімальної 
згоди між людьми. 

Р.І. Капелюшников 
[78] 
 

Інституціональне середовище сукупність основоположних 
соціальних і юридичних норм, яка утворює базис для 
виробництва, обміну та споживання.  

О.Ульямсон [218] Інституціональне середовище  звичаї, норми, політика, 
судова система, право власності та контрактне право – 
змінні параметри, що змінюють конкурентні витрати 
управління. 

Дж. Окслі [214] 
 

Інституціональне середовище  набір політичних, 
економічних, соціальних і юридичних (законних) угод, що 
встановлюють основу для виробництва й обміну. 

Д. Норт [212]  
 

Інституціональне середовище  це рамки укладання 
інституційних угод (договорів між окремими індивідами, 
спрямованими на зниження трансакційних витрат). 

Е.Р. Фуруботн, 
Р. Ріхтер [186] 

Інституціональне середовище  правила загального 
характеру, основне призначення яких полягає в зниженні 
трансакційних витрат. 

В.В. Шапкін [195] Інституціональне середовище – інституціональна система, 
результат відтворювальної діяльності людей, суспільства та 
держави, яка формує відповідні трансакційні відносини, що 
в результаті впливають на трансакційні витрати 
життєдіяльності людей. 

С.А. Кузнецова, 
Н.А. Кравченко, 
В.Д. Маркова, 
А.Т. Юсупова [16] 

Інституціональне середовище  комплекс інститутів 
правового, фінансового і соціального характеру, що 
забезпечують інноваційні процеси і мають національне 
коріння, традиції, політичні й культурні особливості. 

А.А. Єгорова [52] Інституціональне середовище  сукупність формальних і 
неформальних інститутів, діючих на даний момент і 
визначаючих основні напрямки розвитку суспільства. 

А.А. Чухно, 
П.М. Леоненко, 
П.І.Юхименко [76] 

Інституціональне середовище  законодавчо-нормативна 
база, створювані на її основі інституціональні структури, а 
також соціально-економічні механізми їх функціонування. 
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У деяких випадках автори ототожнюють поняття інституціонального 

середовища та інституціональної системи. У межах неоінституційної теорії 

інституційне середовище окреслюють як сукупність визначених «правил гри» що 

утворюють економічні, політичні та соціальні угоди взаємодії у суспільстві. Інша 

група вчених розглядає дане поняття як комплекс формальних і неформальних 

інститутів правового, фінансового і соціального характеру. 

Цікавим є підхід розгляду інституціонального середовища як особливого  

роду інституціональноїматриці  стійкої, історично утвореної системи базових 

інститутів, що регулюють економічну, політичну та ідеологічну підсистеми 

суспільства [82,с. 107].Відповідно, основу інституціонального середовища 

складають інститути, що розширюють межівзаємодії, запроваджуючи формальні 

правила і неформальні обмеження, певні стимули і примуси до їх виконання та 

організації [55]. 

Існує думка про те, що інституціональне середовище є разом із 

інституціональним порядком та інституціональною структурою складовою 

інституціональної організації чи інституціонального устрою суспільства [28, 

с. 65]. Відповідно, інституціональний устрій суспільства постійно модифікується, 

має динамічний характер і схильний до впливу як раніше сформованих інститутів, 

так і нових економічних, соціальних та політичних умов, які визначають його 

траєкторію розвитку. Відповідно, кожному рівню інституціональної побудови 

суспільства відповідають свої інститути. Першому рівню –  системоутворюючі, 

що визначають тип економічного порядку, другому – інститути, що формують те 

чи інше середовище, третьому – інститути, що визначають траєкторії стабільних  

динамічно розвиваючих моделей суспільства [55]. 

Розглядаючи інституціональне середовище як складову, що формує 

ефективність аграрного сектору економіки, необхідним є визначення сутності 

даної категорії для державного управління.Найчастіше його розглядають як 

цілісну систему ієрархічних відносин, що поєднує природу, економіку, аграрні 

функції та ефективну координацію у процесі соціально-економічного відтворення 

аури існування аграрного соціуму [95].Як видно з визначення, автор даного 
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підходу є прихильником обґрунтування поняття з точки зору інституціональної 

ієрархії. 

На нашу думку, інституціональне середовище в аграрному секторі 

економіки –це сукупність формальних і неформальних інститутів та інституцій, 

що забезпечують ефективну взаємодію господарюючих суб’єктівгалузі на 

визначеній території. 

Отже, складовими інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки є інститути та інституції. Під поняттям «інститут» розуміється 

сукупність формальних і/або неформальних правил і норм, а також засобів, які 

забезпечують їх дотримання. А термін «інституції» визначає організації чи 

установи, на які покладено функції контролю за дотриманням норм та правил і 

забезпечення умов для їх виконання [77]. 

Більшість провідних вітчизняних та зарубіжних вчених наголошують, що 

основу інституціонального середовища в аграрному секторі економіки складають 

впорядкована цілісність формальних і неформальних інститутів, які формують і 

структурують відносини, що виникають, між всіма його учасниками. До 

формальних інститутів належить законодавство та інші нормативно-правові акти, 

які визначають умови діяльності в даній сфері. До неформальних – традиції, 

звичаї; моральні установки (менталітет); неформальні контакти; «тіньові» 

відносини [21]. Окрім того, держава повинна координувати даний процес у межах 

пропагування обраної для суспільства моделі господарських взаємовідносин 

шляхом удосконалення політичних, правових, соціальних й економічних 

інститутів [2, с. 67]. 

Поряд з тим, з огляду інституціональних аспектів процесу глобалізації 

інститути поділяють на вертикальні (функціональні) та горизонтальні 

(територіальні). За критерієм адаптованості до нових умов і змін, інститути можна 

поділити на жорсткі та гнучкі. Жорсткі інститути відносно сталі, їх зміна (у 

звичайних умовах) вимагає тривалого часу; для гнучких характерна швидка 

адаптація до зміни характеру впливу зовнішніх факторів. При цьому, здатність 
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інститутів змінюватися (інституціональна еластичність) відіграє важливу роль 

при аналізі інституціональної динаміки перетворень [75, с. 9]. 

Детермінантами розвитку інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки є вплив взаємопов’язаних визначальних факторів: 

демографічних, соціально-економічних, екологічних, політичних, екологічних, 

географічних та інфраструктурних та ін. (рис. 1.2).  

 

 

Рис. 1.2. Складові інституціонального середовища аграрного сектора 

економіки 

Інформаційне джерело: розроблене автором 

 

Зазначені складові зосереджують увагу на основних принципах 

формуванняі функціонування інституціонального середовища в аграрномусекторі, 

до яких науковці відносять: принцип  головного ланцюга;науковості 

(використання  науково-технічних досягнень); транспарентності (відкритості 

інформації); інфорсменту (гарантій виконання намічених завдань ідосягнутих 

угод);взаємодоповнення та поетапності (узгодження механізмів управління за 
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напрямами реалізації, поєднанняіснуючих і нових інститутів); інноваційності 

(регулювання і підтримка інноваційноїдіяльності у всіх сферах аграрної 

економіки) тощо [13, с. 36; 157, с. 96; 180, с. 294; 196, с. 202]. 

Виходячи з цього, основними функціями інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки є: 

 оптимізаційна  скорочення трансакційних витрат, а їх величина 

визначає рівень ефективності інститутів і підсумкову конкурентоспроможність 

галузі; 

 інтеграційна – забезпечення інтеграції освіти, науки та виробництва, 

стабільності економіки; 

 інформаційна – забезпечують об’єктивною інформацією про 

актуальний стан розвитку аграрного сектору економіки; 

 координуюча – формування механізму координації взаємодії між 

учасниками аграрного сектору економіки; 

 стимулююча  створення умов для задоволення потреб суспільства і 

сприятливих умов для учасників задля розширеного відтворення аграрного 

сектору за найважливішими напрямами науково-технічного прогресу; 

 стабілізуюча – шляхом упорядкування відносин зменшує 

невизначеність та ризики, забезпечує узгодження економічних інтересів учасників 

аграрного сектору [52, с. 12; 77, с. 31; 86, с. 122]. 

Структуру інституціонального середовища в аграрному секторі економіки 

можна розглядати з позицій інституціональної ієрархії, під якою розуміється 

впорядкованасукупністьінститутів соціально-економічних систем; правил  

(конституційних, економічних, контрактних), що забезпечує основу для  низхідної  

координації мега-, макро-, мезо- та мікророзвитку [86, с. 16]. 

Відповідно до такого підходу, інституціональне середовище в аграрному 

секторі економіки є сукупністю державних (макроінституціональних), 

регіональних (мезоінституціональних) та  локальних (мікроінституціональних)  

організацій, норм, установок, що здійснюють вплив на соціально-економічний 

розвиток. Автор відносить до основних інститутів макрорівня  державні галузеві 
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організації та установи, інститути законодавчого фіскального і методологічного 

забезпечення. До інститутів мезорівня віднесено регіональні органи державного 

та галузевого регулювання, що здійснюють координацію розвитку агросфери з  

урахуванням специфіки регіону. До інститутів мікрорівнявіднесено сільський 

соціум – людей, що проживають на певній території, виконують  аграрну 

функцію, спільно користуються просторовими, природними, рекреаційними 

соціально-культурними благами, мають споріднений менталітет та ауру існування 

[95, с. 211].Проте, подекуди автор припускається неточностей у використанні 

категорії «інституція», частково підмінюючи її поняттям «інститут». 

Задля розуміння важливості інституцій в даному процесі, потребує 

окреслення кола учасників та їх ролі у розвитку інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки для визначення меж та можливостей державного 

впливу на регулювання взаємовідносин всередині галузі відповідно до умов, що 

визначаються підприємствами самостійно для здійснення ефективного управління 

(табл.1.2).  

Таблиця 1.2 

Роль учасників інституціонального середовища в аграрному секторі економіки 
Учасник Основна роль 

Аграрні підприємства Здійснюють виробництво аграрної продукції. 
Інвестори Інвестують в аграрне виробництво. 

Органи публічної 
влади 

Встановлюють інституційні умови, визначають державну 
політику, виступаютьгарантами взаємодії між 
учасниками. 

Науковіорганізації та 
ВНЗ 

Здійснюють науково-дослідну діяльність, виконують 
замовлення на наукові дослідження, готують фахівців з 
інноваційним мисленням, займаються просвітою. 

Споживачі 
Виходячи із споживчої корисності, 
здійснюютьраціональні рішення щодо вибору більш 
якісної ідешевшої сільськогосподарської продукції. 

Постачальники 
Забезпечують своєчасне постачання різних видів ресурсів 
для забезпечення функціонування аграрного сектору. 

Громадські організації Здійснюють громадський контроль. 
 

Інформаційне джерело: доповнене автором за [159]. 
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Окрема роль у стимулюванні розвитку економіки регіонів, зокрема її 

аграрної сфери, відводиться мережі місцевих організацій розвитку, зокрема: 

торговельним та промисловим палатам; агротехнопаркам; кластерам; бізнесовим 

та інноваційним центрам; регіональним фінансовим компаніям; приватним 

консультантам та експертам; профспілкам; організаціям, які займаються 

працевлаштуванням населення; бізнес-інкубаторам; благодійним фондам; 

закладам вищої освіти та регіональним науковим центрам; агентствам 

регіонального розвитку [148, с. 334]. 

Також учасників інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки поділяють за економічною діяльністю (держава, сільськогосподарські 

підприємства, фермерські господарства, інфраструктурні організації ринків 

продукції, матеріально-технічних ресурсів і послуг); соціальною сферою (сільська 

сім’я, соціальна інфраструктура), діяльністю органів самоуправління [21, с. 381]. 

Як видно з табл. 1.2, взаємодія учасників інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки характеризується сукупністю організаційно-

економічних відносин, особливістю яких є трансакційна складова. За своїм 

змістом трансакційні витрати,як її прямий результат, являють собою спосіб 

інтегрування виробничого і трансформаційного процесів, оскільки до них 

відносяться витрати на оформлення контрактних відносин між суб’єктами 

підприємництва для організації купівлі-продажу товарів, ведення бухгалтерського 

обліку, споживання юридичних послуг і забезпечення рекламної діяльності. 

Крім того, трансакційні витрати пов’язані з процесом обміну на 

організованих ринках, у рамках яких акти обміну вимагають певних витрат з боку 

держави. Зазначені витрати формуються на основі державних витрат, пов’язаних з 

наданням господарствам населення, селянським (фермерським) господарствам і 

сільськогосподарським організаціям економіко-правових послуг. Їх доповнюють 

витрати специфікації і захисту прав власності інших суб’єктів підприємництва в 

сільськогосподарському комплексі [54, с. 320]. 

Погоджуємося із твердженням,що задля зниження трансакційних витрат у 

майбутньому, ключовою тенденцією інноваційного розвитку інституціонального 
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середовища аграрного сектора є формування стійкої системи стосунків щодо 

створення, збереження і примноження соціального і людського капіталу, духовно-

моральних цінностей, адже тільки духовно розвинена і освічена особа, 

забезпечена необхідними умовами вільного доступу до інформації і ефективними 

інститутами для взаємодії, здатна органічно розвивати сільське господарство і 

економіку країни в цілому. При цьому ключовим є надання свободи для творчої 

реалізації духовно-морального потенціалу народу, не забуваючи про необхідний 

рівень матеріального добробуту, порівняного з країнами-світовими лідерами. 

Тому творча праця, що розширює межі людських можливостей, має стати 

основним завданням державної аграрної політики. Розвиток економічних і 

соціальних стосунків має ґрунтуватися на творчій синергії людини і природи, 

тобто мати творчо-активний підхід як в питаннях наукового пізнання, так і в 

практичних діях [159, с. 21]. 

Слід зауважити, що у процесі встановлення меж інституціонального  

середовища в аграрному секторі економіки необхідно враховувати, що на його 

ефективність впливають цілі, завдання і стратегія розвитку національної 

економіки та інноваційної політики, що визначається такими детермінантами: 

1. Його параметри встановлюються ендогенними якостямисоціально-

економічної системи та статикою ринкових трансформацій(навіть у випадку 

динамічних станів воно відображає кон’юнктурніколивання). 

2. Інституціональне середовище – це протиріччя між можливостями, 

обумовленими поточними інтересами розвитку і стратегічними цілями 

досягнення перспективних параметрів ефективності, що визначається траєкторією  

зростання. Таким чином, його економічна природа сприяє збалансованості 

соціальних інтересів. 

3. Дія інституціонального середовищавизначається не лише просторовими 

та управлінськими межами, а й часовим розрізом [159, с. 20]. 

Сприятливе інституціональне середовище в аграрному секторі економіки 

передбачає: 
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 якість державної бюрократії (поряд із компетентністю, незалежністю та 

публічною відповідальністю); 

 існування підрозділів для вирішення конфліктних ситуацій як в органах 

публічної влади (наприклад, комісії зі здійснення антимонопольного 

законодавства), так і в органах судової влади (наприклад, у судах); 

 виваженість політичних інтересів в суспільстві (відсутність впливу груп 

спеціальних інтересів при прийнятті ключових державних рішень); 

 наявність законів, що захищають право власності та інститутів, що 

забезпечують його реалізацію. 

 міжнародні зобов’язання, що знижують роль ризику в сільському 

господарстві тощо [34]. 

Разом із тим, вплив держави на інституціональне середовище в аграрному 

секторі економіки має свої межі, які диктуються рівнем усуспільнення 

виробництва. А тому, по-перше, найскладнішою проблемою суспільства стає 

проблема пошуку раціонального поєднання ринкових і безпосередньо суспільних 

важелів на розвиток аграрного сектора економіки; по-друге, державний вплив на 

розвиток аграрної сфери повинен бути комплексним і безперервним, оскільки 

дискретний характер вирішення проблеми ніколи не дасть позитивних кінцевих 

результатів; по-третє, при здійсненні регулюючого впливу держава повинна мати 

ефективний зворотній зв'язок, який би допомагав коригувати її дії [165, с. 61].  

У процесі формування інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки особлива увага повинна бути приділена проблемі пошуку нових, 

оптимальних у нинішній економічній обстановці організаційно-правових форм 

консолідації сільськогосподарських, промислових та інших підприємств, розвиток 

нових механізмів взаємовідносин між господарюючими суб’єктами на 

продовольчому ринку, демократизації, децентралізації й розвитку 

міжгосподарського та місцевого самоврядування [21]. Саме держава, на нашу 

думку, має виступити гарантом таких перетворень. 

Таким чином, подальший розвиток інституціонального середовища в 

аграрному секторі в Україні вбачаємо у визначенніскладових механізму 
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державного регулювання, що забезпечить сприятливі умови його функціонування. 

Адже за його відсутності спостерігатиметься певний деструктив у побудові 

відносин щодо використання потенційних можливостей для розвитку галузі. 

Натомість, окреслення структурних елементів механізму державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі сприятиме сталому розвитку 

суб’єктів господарювання і сільських населених пунктів, оптимальному розподілу 

обмежених ресурсів, зменшенню трансакційних витрат і підвищення 

конкурентоспроможності галузі. 

 

1.2. Сутність механізмів державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки 

 

Аграрний сектор економіки України пройшов великий та складний шлях 

формування з різноманітними інституціональними змінами. При переході від 

командно-адміністративної до ринкової економіки відбулась суттєва 

трансформація його базових інститутів, які системно сприяли розвитку сільського 

господарства в процесі його прискореної інтеграції в глобалізаційне світове 

господарство. Така ситуація поставила перед державою завдання щодо 

використання науково обґрунтованих підходів до реалізації аграрної політики, що 

здатні нівелювати загрозуне лише розбалансування галузі, але й швидко 

реагувати на виклики міжнародних продовольчих проблем. 

Сучасна значимість інституціонального підходу до інноваційного розвитку 

національної економіки потребує пошуку раціональних механізмів державного 

регулювання та методів взаємодії всіх учасників аграрного сектору, створення 

сприятливих умов розвитку існуючого інституціонального середовища для 

забезпечення конкурентоспроможності та стабільності господарської діяльності.  

Сьогодні науковці визнають існування декількох ситуацій, так званих 

«традиційних неспроможностей ринку: суспільні блага, зовнішні ефекти, 

природні монополії та інформаційна асиметрія.Це підтверджується тим, що 

ринок, по-перше, не може ефективно розміщувати конкретні суспільні блага, по-
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друге – вирішити проблему негативності зовнішніх ефектів як під час 

виробництва, так і під час споживання, по-третє – проблему неефективності 

природних монополій і, по-четверте, проблему потенційних втрат суспільного 

надлишку, пов’язану з інформаційною асиметрією між продавцями і покупцями 

[8]. 

Ринковий механізм добрий для пристосування, швидкої адаптації зміни 

попиту, до технологічних змін, але ніякий ринок ніколи не вирішить на майбутнє 

проблему порівняльної ефективності виробництва товарів, проблему освіти, 

культури, охорони здоров’я, розвитку районів, розшарування населення, інфляції, 

зростання цін, безробіття тощо [4; 99; 109].  

Між державним регулюванням економіки та її саморегулюванням має бути 

оптимальне співвідношення, яке не може залишатися незмінним, оскільки 

залежить від багатьох чинників – рівня розвитку виробничих сил, політичної 

організації держави, національних і демографічних особливостей країни, 

характеру історичного етапу її розвитку. Знайти раціональне співвідношення між 

державним регулюванням сільського господарства і ринковим саморегулюванням 

– одне з ключових завдань у сучасних моделях ринкової економіки і в перехідних 

до ринку економіках постсоціалістичних країн [112].  

Ризиками також є те, що відсутність системного державного підходу до 

регулювання розвитку інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки може спричинити неспроможність аграрного виробництва ефективно 

забезпечувати основні потреби суспільства у продуктах харчування, а підвищення 

цін лише створюватиме ілюзію збалансованості попиту та пропозиції на ринку. За 

таких умов можна одержати звуження внутрішнього ринку та посилення дефіциту 

у різних формах. Найбільш небезпечними формами може бути інфляція попиту й 

інфляція витрат. Інфляція попиту загрожуватиме соціальним невдоволенням і 

погіршенням продовольчої безпеки. А інфляція витрат відбувається внаслідок 

збільшення витрат на виробництво аграрної продукції, що призводить до 

істотного збільшення цін на продукцію, зниження рівня економічної активності, 

рівня доходів і рівня заробітної плати. Інфляція витрат посилює дезорієнтацію 
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виробництва, диспропорцію та невигідність виробництва у галузях із тривалим і 

неперервним виробничим циклом (тваринництво або рослинництво у сільському 

господарстві). До цього можна додати щорічну зміну метеорологічних умов, 

підвищення продуктивності праці за рахунок використання новітніх технологій, 

зокрема вирощування генно-модифікованої продукції, що призводить до істотних 

коливань не лише врожайності та пропозиції на продовольчому ринку, а й 

питомих доходів аграрних товаровиробників. Тому механізми й інструменти 

державного регулювання мають застосовуватися для впливу на ринкові механізми 

у залежності від конкретних умов розвитку інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки [184, c. 37]. 

Отже, держава, з одного боку, виходить із принципів невтручання 

державних органів безпосередньо в діяльність учасників суб’єктів 

господарювання, крім випадків, передбачених законодавством, а з іншого – 

держава не може стояти осторонь організації, впорядкування господарської 

діяльності та контролю за нею [165, с. 23].  

На сьогодні альтернативи державному регулюванню інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України поки ще немає, що 

підтверджується тенденціями розвитку світової економіки. Адже недосконалість 

інституціонального середовища в поєднанні з особливостями галузі призводить 

до різного роду перекручувань у конкурентній сфері, створює нерівні правила гри 

для суб'єктів господарювання, стимулює зростання трансакційних витрат у галузі. 

Функціонування інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки в контексті його державного регулювання можливе в трьох режимах з 

притаманними їм особливостями: нерегульованому, максимально регульованому і 

помірно регульованому (табл. 1.3). 

Задля подальшого розгляду сутнісних ознак та відмінних характеристик 

механізмів, через які держава впливає на розвиток аграрного сектора економіки та 

його інституційне середовище необхідним є визначення основних категорій: 

«державне регулювання», «механізм», «механізм державного регулювання», 

«механізм державного регулювання аграрного сектора економіки», «механізм 
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державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки». 

Таблиця 1.3 

Узагальнена характеристика режимів державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки 

Режими 

Критерії оцінки 

Економічна 
ефективність 

Соціальна 
ситуація 

Розподіл 
ресурсів і 
доходів 

Розвиток ініціативи 

Нерегульований 

Низька 
прибутковість 
сільськогоспо- 
дарського 
виробництва  

Соціальна 
напруженість 

Розподіл доходів 
на користь 
несільськогоспо- 
дарських товаро- 
виробників 

Підприємницька 
ініціатива аграрних 
виробників 
обмежується 
незначною 
ринковою владою 

Максимально 
регульований 

Ефективність 
досягається за 
рахунок коштів 
інших галузей 
 

Соціальна 
стабільність 
 

Розподіл 
ресурсів на 
користь 
найменш 
ефективних 
галузей 

Ініціатива аграрних 
виробників 
обмежена 
державними 
регуляторам 

Помірно 
регульований 

Можливість 
досягнення 
високої 
ефективності 
завдяки 
кваліфікованому 
менеджменту 

Гарантований 
державою  
соціальний 
мінімум 
 

Оптимальний 
розподіл 
ресурсів між 
галузями 
 

Розвиток ініціативи 
аграрних виробників 
створює відчутні 
переваги 

Інформаційне джерело: [183]. 

 

Серед вітчизняних науковців одна групаототожнює категорії «державне 

управління» та «державне регулювання», інша  розглядає державне регулювання 

як складову державного управління. На наш погляд, необхідно розглядати ці 

поняття як діалектичний взаємозв’язок через об’єкт спрямованості відповідної дії. 

Основна відмінність між категоріями «регулювання» й «управління» полягає у 

глибині керуючого впливу на певні об’єкти. Управлінський процес, поряд із 

регулюючим впливом, має ознаки спрямовуючої дії. Така діяльність суб’єкта 

владних відносин пов’язана насамперед із можливістю визначення директорії 
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руху системи у межах, які забезпечують збереження відповідної структури та 

режиму її діяльності [175, с 21]. 

У Енциклопедії державного управління (т.1) зазначається, що державне 

регулювання в умовах ринкової економіки  вплив держави на економічну 

систему, спрямований на досягнення цілей її економічної політики в у мовах 

ринкової  економіки [88, c. 153]. Більш ширше, на наш погляд, є визначення 

державного регулювання як здійснення державою комплексних заходів 

(організаційних, правових, економічних тощо) у сфері соціальних, економічних, 

політичних, духовних та інших суспільних процесів з метою їх упорядкування, 

встановлення загальних правил і норм суспільної поведінки, а також запобігання 

негативним явищам у суспільстві [25, с. 56]. 

Для успішного проведення дослідження теоретичних засад державного 

регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки 

необхідним є визначення поняття «механізм» як базового елемента системи. Так, 

у перекладі з грецької даний термін означає «зброя», «машина». Згідно першого 

підходу це послідовність станів, процесів, які визначають собою які-небудь дії, 

явища; відповідно до другого система, пристрій, який визначає порядок певного 

виду діяльності [96, с. 440]. 

Цікавим є визначення механізму управління як складової системи 

управління, що забезпечує вплив на фактори, від стану яких залежить результат 

діяльності управлінського об’єкта [185, с. 99]. Автор зазначає, що механізмом 

може бути сама держава, якщо розглядати її як форму суспільного 

самоуправління. Натомість, під механізмом держави в широкому розумінні 

розуміється механізм практичної реалізації державної влади, а у вузькому  

конкретний засіб впливу держави на суспільство для вирішення поставлених 

завдань або розв’язання суперечностей [39]. Механізм складається з ланок або 

елементів, які утворюють певну систему і рух яких викликає рух інших елементів. 

Механізм може бути елементом більш складної системи або механізму. На вході 

використовується енергія одного виду, а на виході маємо енергію іншого виду. 

Але, слід мати на увазі, що поняття руху та взаємодії фізичних об’єктів не можна 
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беззастережно переносити на соціально-економічну сферу або на сферу 

державного управління [184, с. 40]. Погоджуємося з тим, що чим складнішим є 

соціально-економічний процес, тим складнішим є механізми його регулювання 

[66, с. 200]. 

Надалі необхідним є визначеннякатегорії «механізм державного 

регулювання». Механізм державного регулювання розглядається як сукупність 

організаційно-економічних методів та інструментів, за допомогою яких 

виконуються взаємопов’язані функції для забезпечення безперервної, ефективної 

дії відповідної системи (держави) на підвищення функціонування економіки [90]. 

Інша група вчених визначають механізм макроекономічного регулювання 

ринкової економіки змішаного типу як систему макроекономічних регуляторів, 

що складаються з таких основних елементів: ринкові регулятори; важелі 

державного впливу на економіку; корпоративне управління; інститут соціального 

партнерства [44, с. 109]. Повністю погоджуємося, що зміст поняття «механізм 

державного регулювання економіки» можна визначити як систему засобів, 

важелів, методів і стимулів, за допомогою яких держава регулює економічні 

процеси, забезпечує реалізацію соціально-економічних і правових функцій [91, 

с. 37]. 

У науковій літературі існує багато різних підходів до визначення понять 

«механізм державного регулювання аграрного сектора економіки». Найбільш 

вдалим ми вважаємо визначення механізму державного регулювання розвитку 

аграрного сектора економіки як способу дій суб’єкта регулювання, який 

ґрунтується на базових принципах і функціях, забезпечуючи за допомогою певних 

форм, методів і засобів ефективне функціонування системи державного 

регулювання для досягнення поставленої мети та розв’язання суперечностей [99, 

с. 32]. 

Узагальнюючи наведені вище визначення, на нашу думку, механізм 

державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки – упорядкована сукупність функцій, методів та інструментів 

державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 
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економіки і взаємозв’язків між ними, що ґрунтуються на встановлених принципах 

для досягнення визначеної мети. 

Більш детальне розкриття поняття «механізм державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки» здійснюється 

через окреслення мети, цілей, принципів, функцій, методів та інструментів і 

визначення об’єкта та суб’єкта такого впливу. 

Зважаючи на те, що в сучасній науковій літературі існує чимало поглядів на 

обґрунтування державного регулювання інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки, різноманітних підходів до використання механізмів, 

інструментів та методів відповідного впливу, на нашу думку, його дослідження 

слід здійснювати з позицій системного підходу до формування та функціонування 

як передмови підвищення ефективності галузі. Вона складається з таких 

елементів: суб’єкт і об’єкт державного регулювання, цілі, принципи, 

функціональні механізми, форми, методи, інструменти, а також процес 

управління, що забезпечує прямий та зворотній взаємозв’язок між ними (рис. 

1.3.). 

Важливим елементом системи державного регулювання інституційного 

середовища в аграрному секторі економіки є управляюча підсистема, тобто 

суб’єкт державного регулювання, що представлений державою в особі державних 

органів влади – президента, парламенту, уряду, місцевих органів державної влади, 

а також спеціально утворених галузевих органів влади, державних установ або їх 

підрозділів, що взаємодіють між собою та між якими розподілені певні функції 

державного управління. Головною рисою суб’єкта державного регулювання є 

наявність у нього певної компетенції і владних повноважень, які дають змогу 

втілювати свою волю у формі управлінських рішень, керівних команд, 

обов’язкових до виконання [1]. Проте, виходячи зі специфіки інституціонального 

середовища аграрного сектора економіки, вважаємо за необхідне наголосити саме 

на регулівній ролі держави, що реалізується шляхом створення сприятливих умов 

для побудови ефективного функціонування галузі. Керована підсистема 
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представлена об’єктом державного регулювання, яким є інституціональне 

середовище в аграрному секторі економіки.  

 

Рис. 1.3. Структура системи державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки 

 

При цьому його розвиток відбувається через призму ефективного 

функціонування визначених інституцій та інститутів: формальних (політичних, 
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економічних, соціальних та правових) та неформальних (традицій, звичаїв, 

менталітету, неформальних контактів, «тіньових відносин»).  

Метою державного регулювання інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки, на наш погляд, має стати створення сприятливого 

інституціонального середовища для забезпечення сталого розвитку галузі через 

досягнення суспільних інтересів. Вона є стратегічним напрямом розвитку, 

репрезентує невідкладні пріоритетні цілі, що заслуговують на особливу увагу. 

Мета повинна охоплювати порівняно тривалий період часу. Вона покликана 

ліквідувати розрив між поточним та бажаним рівнями розвитку галузі, окреслює 

його (розвитку) чіткий напрямок і має бути реалістичною та досяжною [99, с. 34]. 

Реалізація цієї мети забезпечить досягнення відповідних цілей:  

 конкурентоспроможність як самого аграрного сектора економіки, так і 

його продукції; 

 соціальний розвиток сільської місцевості; 

 збереження та відродження довкілля; 

 високий рівень продовольчої безпеки країни тощо [183, с. 41]. 

У свою чергу, цілі мають відповідати таким критеріям:  

– відображати конкретні бажані досягнення, а не способи їхньої реалізації, 

вести до вироблення конкретних дій і бути зрозумілими, вказувати чіткий 

напрямок іншим; 

– мати кількісний вимір як показник їхнього досягнення; 

– бути реальними, тобто відповідати наявним ресурсам; 

– вказувати на результат; 

– обмежуватися певним часовим інтервалом [99, с. 34]. 

Важливе місце у механізмі державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки займають принципи державного 

регулювання. Принцип (від лат. principium – основа, начало) визначається як 

переконання, погляд на речі або вихідне положення будь-якої теорії, вчення 

[204, с. 660]. Принципи державного регулювання повинні стимулювати ефективну 

дію економічних механізмів та бути основою державного регулювання, 
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забезпечувати їх дієвість. Вони розглядаються як прояви закономірностей, 

відношення або взаємозв’язки суспільно-політичного характеру й інших груп 

його елементів, викладені у вигляді певного наукового положення, що 

застосовується в теоретичній і практичній діяльності. Найбільш відомими є такі: 

об’єктивності (необхідність дотримання в усіх управлінських процесах вимог 

об’єктивних закономірностей суспільного розвитку); демократизму (визначає 

роль народу як носія і джерела влади); правової регламентації (необхідність 

законодавчого визначення основних цілей, функцій та структур управління); 

поділу влади (припускає поділ влади на три гілки – законодавчу, виконавчу та 

судову); публічності (забезпечує взаємозв’язок органів державного регулювання 

із суспільством, громадянами) [14, с. 489].  

Основними принципами державного регулювання економіки визначено 

такі: наукової обґрунтованості; погодження інтересів, системності, 

цілеспрямованості, пріоритетності; комплексності; адаптації; мінімальної 

достатності; ефективності [44, с. 33]. 

Разом з тим, можна здійснювати державне регулювання аграрного сектора 

за такими принципами: законності; відповідності динамічним умовам розвитку та 

конкретній соціально-економічній ситуації у країні; гармонізації економічних 

інтересів ІІ сфери АПК з І і III сферами; економічної та екологічної доцільності; 

регіонального підходу; поступового згортання регуляторних функцій держави на 

користь ринкового механізму з урахуванням тенденцій на європейському та 

світовому агропродовольчих ринках [79]. 

Основними принципами державного регулювання розвитку аграрного 

сектора мають бути: пріоритетність та аграрний протекціонізм; системність і 

комплексність; передбачуваність і прозорість; послідовність і справедливість; 

зрозумілість та ефективність; екологічна доцільність [99, с. 40]. 

Державне регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки може бути доповнене такими принципами: раціонального аграрного 

протекціонізму, забезпечення сталого розвитку, програмно-цільового 

регулювання, стимулювання конкурентних відносин, системності, стабілізації 
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аграрного ринку, урахування регіональних особливостей, єдності галузевого та 

територіального управління, наукової обґрунтованості, оптимального розміщення 

продуктивних сил, екологічної доцільності, розвитку інтеграційних процесів, 

забезпечення продовольчої безпеки, законності, правової упорядкованості, 

публічності [184, с. 4344]. 

На нашу думку, основними принципами державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки мають стати такі: 

об’єктивність, наукова обґрунтованість, законність, системність, комплексність, 

пріоритетність, гнучкість, публічність, ефективність.  

Реалізація вищезазначених принципів визначається такими положеннями: 

– державне регулювання здійснюється як доповнення до ринкового 

механізму з метою узгодження дій усіх його елементів; 

– державне регулювання узгоджується з інтересами товаровиробників, не 

має щодо них адресного характеру та регулює пропорції суспільного виробництва 

на макрорівні; 

– межі державного регулювання визначаються межами дії об’єктивних 

економічних законів та конкретними завданнями, що стоять перед суспільством; 

– державне регулювання здійснюється, як правило, за допомогою 

економічних заходів шляхом розробки комплексних цільових програм та 

відповідно до чинного законодавства [123, с. 75]. 

Наукове обґрунтування теоретичних підходів до державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки передбачає, 

передусім, виокремлення функціональних механізмів. Погоджуємось, що 

неможливо виокремити пріоритетність та ступінь важливості будь-якого з 

механізмів. Узагальнюючи напрацювання провідних вітчизняних вчених та 

виходячи з переліку необхідних повноважень держави щодо необхідності 

забезпечення розвитку інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки в майбутньому, пропонуємо виокремити правовий, економічний, 

адміністративний, соціальний та інформаційний функціональні механізми. При 
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цьому, організаційна складова є частиною кожного із вищезазначених механізмів, 

оскільки без неї жоден з них не може функціонувати окремо.  

Кожний із функціональних механізмів може виступати як самостійна 

система за внутрішнім своїм складом і розглядатися як сукупність таких 

компонентів:  

 процес регулювання, що характеризує його в динаміці; 

 механізм регулювання (цілі, принципи, функції, форми, методи, 

інструменти);  

 сукупність елементів, які характеризують керуючу систему у відносній 

статиці; 

 механізм розвитку (самовдосконалення) системи державного 

регулювання [143, с. 109]. 

Правовий функціональний механізм державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки є вкрай важливим, 

визначає характер владного впливу держави на суспільні відносини між 

суб’єктами господарювання. У Енциклопедії державного управління (т.2) його 

визначено як комплекс взаємопов’язаних юридичних засобів, які об’єктивовані на 

нормативному рівні, необхідні та достатні для досягнення певної мети [120, с. 

378]. Основним призначенням даного функціонального механізму є 

упорядкування і організація взаємин учасників інституціонального середовища в 

аграрному секторі, їх поведінки і індивідуальних потреб, а також спрямування їх 

діяльності на досягнення національних інтересів.  

Можна розглядати правовий функціональний механізм з точки зору 

основних регулюючих етапів: регламентування фактичних суспільно-економічних 

відносин, дії правових норм і реалізації суб’єктами правовідносин своїх прав та 

обов’язків. Він має три складові: правові норми, правовідносини, акти реалізації 

суб’єктами правовідносин своїх прав та обов’язків. Даний механізм визначає 

також значущість правосвідомості та дотримання законності при здійсненні 

правового регулювання, оскільки, перебуваючи керованою системою, не може 

обмежуватися вхідними у нього елементами з якісними ознаками – система має у 
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своєму арсеналі такі атрибутивні ознаки, як спрямованість, обумовленість і т. ін. 

[183, с. 48]. На нашу думку, варто приділяти особливу увагу саме правовому 

функціональному механізму державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки, оскільки, по-перше, він створює 

політико-правове поле забезпечення дотримання прав учасників ринку, а також 

визначає «правила гри», по друге – спрямований на подолання численних 

нормативних суперечностей і неузгодженостей розвитку аграрної сфери. 

Економічний функціональний механізм державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки  сукупність 

фінансово-економічних управлінських методів, інструментів та стимулів, за 

допомогою яких держава регулює економічні процеси та забезпечує реалізацію 

соціально-економічних функцій [53, с. 421]. Економічний механізм, на думку 

деяких дослідників, надає державному регулюванню у певній сфері чіткої 

цілеспрямованості, формальної визначеності, загальнообов’язковості, сприяє 

належному врегулюванню відносин, застосуванню превентивних, оперативних, 

стимулюючих і примусових заходів [97, с. 33]. Його функціонування залишає за 

учасниками інституціонального середовища свободу вибору господарських 

рішень. Саме в наданні чи позбавленні економічних благ полягає його дія, що є 

особливо важливим, зважаючи на сучасні умови невизначеності та складності 

зовнішнього середовища. 

Адміністративний функціональний механізм базується на дисципліні, 

підпорядкуванні та владі, яка передбачає можливість ефективного управління. Він 

передбачає не лише регулювання, а й управління. Цей механізм базується на  

виконанні нормативних та індивідуальних розпорядчих актів. Суть його полягає в 

тому, що суб’єкт управління в межах наданих йому повноважень односторонньо 

через відповідні форми (акти) виявляє свою волю в обов’язкових для виконання 

підлеглими приписах. У державному регулюванні даний механізм 

використовується, зокрема, для реалізації адміністративного примусу [5, с. 2324].  

Застосування цього механізму дає можливість центральним і регіональним 

органам влади безпосередньо впливати на об’єкт регулювання. Необмежене його 
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застосування допускається лише у надзвичайних обставинах, які загрожують 

національній безпеці держави. В інших випадках слід виходити з інтересів 

об’єктів регулювання. Дія цього механізму реалізується через нормативні акти 

(інструкції, положення тощо) та індивідуальні акти управління (накази, 

розпорядження, вказівки тощо) [184, с. 49]. 

Суть соціального функціонального механізму державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки полягає у чіткому 

визначені соціальних зв’язків, як ресурсу одержання вигод і переваг аграрного 

сектора економіки. Соціальний механізм має бути спрямований на упорядкування 

процесів суспільного розвитку, створення умов для задоволення потреб людини 

та суспільства у цілому. Результатом дії цього механізму має бути приведення 

елементів соціального середовища у відповідність до потребі законів розвитку та 

функціонування власного потенціалу [184, с. 49]. Соціальний функціональний 

механізм виступає базисом реалізації суспільних інтересів та послідовного 

підвищення рівня життя населення (за умови забезпечення його соціальної 

спрямованості). 

Завдання інформаційного функціонального механізму пов’язані із системою 

інформаційно-консультаційного забезпечення інституціонального середовища. 

Цей механізм має бути рушійним елементом науково-технічного прогресу в 

аграрному секторі економіки та забезпечувати здобуття учасниками 

інституціонального середовища нових знань та актуальної інформації, зокрема 

про вітчизняні та світові досягнення науки, техніки, технології, цінової 

інформації, надання консультативних послуг з питань маркетингу та 

менеджменту, юридичного обслуговування, розвитку соціальної сфери, захисту 

навколишнього середовища тощо [184, с. 49]. 

Головною складовою функціонування інформаційного механізму 

державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки є процес інформаційного обміну. Він полягає у формуванні, зберіганні, 

передачі, аналізі та використанні інформації, містить структуру інформаційної 

бази даних – джерела і споживачів інформації, технологічний процес її обробки. 
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На сучасному етапі розвитку суспільних відносин саме від інформаційного 

механізму залежить швидкість та якість формування прозорого інформаційного 

забезпечення інституціонального середовища в галузі. 

Відповідна структура механізмів державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки визначає не тільки 

необхідний склад їх компонентів, але й логіку формування. Кожен із 

функціональних механізмів має своє призначення та зміст, має власний відносний 

пріоритет, а їх оптимальне поєднання забезпечує прийняття ефективних 

державно-управлінських рішень, їх реалізацію щодо активізації розвитку об'єкта 

управління. Раціональне поєднання в дії переваг правового, економічного, 

адміністративного, соціального та інформаційного механізмів як основи системи 

державного регулювання інституціонального середовища є важливою 

передумовою підвищення ефективності галузі. 

Форми державного регулювання становлять вид впливу держави на 

діяльність суб’єктів господарювання. Основними формами впливу держави на 

розвиток аграрного сектора є інституційне; бюджетно-податкове; грошово-

кредитне; антимонопольно-конкурентне; цінове; інвестиційне; 

зовнішньоекономічне; екологічне; соціально-економічне регулювання[99, с. 41]. 

Вибір тієї чи іншої форми регулювання обумовлено характером завдань та 

конкретною ситуацією, що склалися в економіці країни. 

Державне регулювання інституціонального середовища в агарному секторі 

економіки передбачає використання низки методів, які визначаються рівнем 

розвитку ринкових відносин та впливу факторів зовнішнього середовища. Метод 

в державному управлінні – систематизовані способи  владного впливу державних 

органів на процеси суспільного і державного розвитку, діяльність державних  

структур і конкретних посадових осіб, що приводять  до вирішення поставлених 

управлінських завдань на основі знання певних принципів державного  

управління [14, с. 313]. Тобто, під методами державного регулювання розуміють 

сукупність засобів і прийомів впливу держави на суб’єкти господарювання [25, с. 

67]. 
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Існує велика кількість класифікацій, а також виділення груп методів 

державного регулювання, але загалом їх можна поділити на дві категорії: загальні 

та спеціальні. Загальні – це методи,за допомогою яких здійснюється державне 

регулювання, тобто розробляються, приймаються і реалізуються державно-владні 

рішення, здійснюється правова і організаційна регулююча діяльність. Загалом їх 

поділяють на дві категорії: загальні (прямого адміністративного і непрямого 

регулюючого впливу з боку органів державної влади на відповідні об’єкти 

управління) та спеціальні (адміністративні; економічні; соціально-політичні; 

морально-етичні; науково-аналітичні тощо) [14 , c. 313314]. 

До методів прямого державного впливу належать: визначення стратегічних 

цілей розвитку економіки і їх відображення в індикативних та інших планах, 

цільових програмах; державні замовлення і контракти на поставки певних видів 

продукції, виконання робіт, надання послуг; державна підтримка програм, 

замовлень і контрактів; нормативні вимоги до якості й сертифікації технології та 

продукції; правові й адміністративні обмеження та заборони щодо виробництва 

певних видів продукції; ліцензування операцій з експорту та імпорту товарів, 

тобто зовнішньоторговельних операцій. 

Прямі методи державного регулювання не передбачають створення 

додаткового матеріального стимулу, не загрожують фінансовими збитками і 

спираються на силу державної влади. 

Методи непрямого (опосередкованого) державного регулювання 

ґрунтуються переважно на товарно-грошових важелях, визначають правила гри в 

ринковому господарстві та впливають на економічні інтереси суб’єктів 

господарської діяльності. До цих методів належать: рівень оподаткування і 

система податкових пільг, регулювання цін, їх рівні та співвідношення; плата за 

ресурси, відсоткові ставки за кредит і кредитні пільги; митне регулювання 

експорту та імпорту, валютні курси та умови обміну валют. 

Сфера застосування опосередкованого регулювання в міру розвитку 

ринкової економіки значно розширюється. Водночас, зменшуються можливості 

прямого втручання держави в процеси функціонування економіки [165, с. 25]. 
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За засобами впливу розрізняють: правові, економічні, адміністративні, 

організаційні, політичні, соціально-психологічні, морально-етичні, координаційні, 

регулюючі, примусові, стабілізуючі, інформаційні методи [14; 99; 99; 184]. 

Для функціонування механізму державного регулювання необхідні 

визначені інструменти впливу держави на процес перетворень в країні. Так, 

інструмент державного регулювання  прийоми, які використовуються державою 

з метою забезпечення пропорційності у господарстві країни, формування системи 

соціальних компенсацій [68, с. 211]. Специфіка та кількість застосовуваних 

інструментів залежать від мети та методів державного регулювання [184, с. 50]. 

При здійсненні державного регулювання слід враховувати системну 

властивість, особливості становлення національногоінституціонального 

середовища в аграрного секторі економіки, яке утворене різноманітними, 

мінливими інституційними формами, є рухливим і визначеним історичним, 

часовим та культурним контекстом. При цьому, базові інститути, що утворюють 

інституціональну матрицю суспільства і підтримують фундаментальні процеси 

збереження соціальної спадковості і суспільної еволюції, незмінні, стійкі і 

зберігають свій зміст [43, с. 82]. 

Як відомо, організаційно-економічні відносини партнерів по агробізнесу, 

засновані на дотриманні контрактних зобов’язань, будуються на відповідності 

інтересів господарств інтересам суб’єктів трансформаційного і посередницького 

підприємництва. Коли ж сторони ігнорують необхідність виконання контрактів, 

міжсуб’єктна взаємодія переходить у площину застосування важелів державного 

регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. 

Отже, виділення переваг звичаїв і традицій не враховує провалів ринку, що 

полягають в опортуністичній поведінці контрагентів [125, с. 116]. 

Вибір критеріїв ефективності державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки значною мірою впливатиме на 

стратегію подальшого розвитку галузі та потребу в ресурсах для реалізації 

поставлених завдань.  
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Критеріями ефективності державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки можна визнати:  

 рівень забезпечення соціально-економічних потреб населення залежно 

від установлених пріоритетів, які можуть змінюватися на кожному наступному 

етапі розвитку економіки; 

 співвідношення  витрат виробничих ресурсів і отриманих результатів;  

 раціональність розподілу та ефективність використання ресурсів 

національної економіки [125, с. 125]. 

Характеристика державної підтримки аграрного сектора економіки, з 

погляду забезпечення ефективного господарювання на землі, повинна базуватися 

на ефективному функціонуванні його інституціонального середовища. З огляду на 

те, що вона формується і розвивається в площині недосконалої конкуренції, її 

формування правомірно погоджувати з визначенням ролі та місця держави в 

даному процесі. Це місце визначає формальна складова державного регулювання, 

так як інституціональні установки дають підприємцям змогу швидше 

адаптуватися до ринкових змін, що відбуваються. За посередництвом зазначеного 

інституціонального впливу держави на відтворювальний процес встановлюються 

формальні зв’язки між суб’єктами, які виробляють сировину, перероблюють її і 

доставляють готову продукцію споживачам. Незважаючи на ускладнення 

інтеграційних процесів, інституціональне середовище аграрного сектору 

економіки трансформується в завершене ціле, у рамках якого інститути держави 

сприяють зменшенню сукупних витрат господарюючих суб’єктів. Державні 

інституції виступають як такі, що забезпечують стійкий зв’язок між 

виробництвом сировини, її своєчасною переробкою й доведенням готової 

продукції до місць споживання [122, с. 83]. 

Подальше дослідження механізмів державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки вбачається в 

поглибленому вивченні та узагальненні закордонного досвіду реалізації 

державної аграрної політики. Адже адаптація успішної практики до умов України 

є необхідною на сучасному етапі трансформації аграрного сектору, активізації 
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процесів становлення інституціонального середовища в ньому, модернізації 

системи державного регулювання. 

 

1.3. Державне регулювання аграрного сектора економіки за кордоном: 

інституціональний підхід 

 

Аграрний сектор економіки України, демонструючи стабільний динамічний 

розвиток, є надійним фундаментом забезпечення продовольчої безпеки держави, 

базисом розширення її експортного потенціалу, джерелом задоволення 

внутрішнього попиту на сільськогосподарську продукцію та продукти 

харчування.Україна посилює свої позиції на світовому ринку 

сільськогосподарської продукції та продовольства: за обсягами експорту 

соняшникової олії та соняшнику Україна посідає перше місце, зернових  – друге, 

кукурудзи – третє. 

Важливими чинниками розвитку аграрної сектору економіки є підписання 

Угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС, а також створення в рамках 

цієї Угоди Зони вільної торгівлі.Для України відкриваються перспективи 

поступового освоєння ринку країн ЄС вітчизняними компаніями, підвищення 

рівня якості, безпечності, екологічних характеристик української продукції АПК 

[170, с. 3].Саме тому актуальним є вивчення питань державного регулювання 

аграрногосектору економіки за кордоном щодо можливостей адаптації кращих 

практик задля забезпечення стабільного зростання галузіта підвищення 

ефективності використання її наявного потенціалу. 

У сучасних умовах метою прямих державних виплат в аграрному секторі у 

розвинених західних країнах є не стільки стимулювання виробництва, скільки 

вирішення соціальних завдань  підтримка рівня доходів фермерів, постачання 

населення доступними продуктами харчування, розвиток сільських територій та 

аграрної інфраструктури, проведення природоохоронних заходів. У цьому є зміст 

сучасної Спільної аграрної політики (далі САП) Європейського Союзу.  
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Спільна аграрна політика ЄС була започаткована в 1957 р. Римським 

договором, підписаним шістьма країнами (ФРН, Францією, Італією, 

Нідерландами, Бельгією і Люксембургом), в якому йшлося про утворення 

Європейського Союзу [99; 111]. Запропонованими принципами такої політики 

стало: 

 вільна торгівля за однаковими цінами між країнами-учасниками 

договору; 

 надання переваг продукції, яка вироблена в цих країнах, порівняно з 

імпортною;  

 використання будь-яких механізмів для підтримки внутрішніх цін на 

продукцію сільського господарства. 

За практичне здійснення єдиної сільськогосподарської політики 

відповідальність несуть визначені установчими договорами ЄС інституції 

(Парламент, Рада і Комісія, Комітети із сільського господарства та розвитку 

сільських районів). У кожній з країн-членів вона здійснюється в рамках 

національних та регіональних програм розвитку сільських районів [199]. 

Згідно зі ст. 33 Договору про створення ЄС одними з головних цілей САП є 

постачання населенню аграрної продукції за прийнятними цінами та збільшення 

доходів селян, насамперед за рахунок підвищення доходів сільгоспвиробників у 

розрахунку на душу населення й забезпечення їм життєвого рівня, порівняного з 

міським. 

При цьому Європейський Союз щорічно витрачає більше 40 млрд євро на 

реалізацію САП, тобто 45% свого бюджету, у той час як внесок сільського 

господарства у валовий внутрішній продукт ЄС становить тільки близько 2%. При 

цьому із всіх витрат ЄС на проведення Спільної аграрної політики 80% йдуть на 

дотації для підтримки цін і доходів селян [99]. 

Підтримка високих цін всередині ЄС  один з найдорожчих шляхів 

субсидування доходів, тому було ухвалене рішення про деяке зниження цін. Так, 

наприклад, уведені прямі доплати фермерам у випадку неперевищення 

досягнутого попереднього рівня виробництва ними продукції. Державні виплати 
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здійснюються з розрахунку на гектар землі або на голову худоби в несприятливих 

умовах виробництва. 

Одним з головних механізмів у системі державного регулювання аграрного 

ринку в країнах ЄС є підтримка відповідного рівня цін і цінової рівноваги. 

Система регулювання цін спрямована на підтримку їх на рівні, що дозволяє 

товаровиробникам не тільки відшкодовувати власні витрати на виробництво, а й 

вести розширене відтворення.  

Комісія ЄС періодично регулює ціни по трьох головних критеріях: 

 рекомендовані ціни (індикативні  для зернових культур, молока, цукру, 

соняшника; орієнтовні  для великої рогатої худоби, вина; цільові  для тютюну);  

 мінімальні ціни імпорту (граничні  для зернових, цукру, молочних 

продуктів; довідкові  для фруктів, овочів, вина, рибопродуктів; шлюзові  для 

свинини, яєць, птиці) [111].  

У країнах ЄС функціонує такий механізм ціноутворення, який дозволяє 

встановлювати гарантовані ціни на порівняно високому рівні, і, таким чином, 

забезпечує середнім і великим за розмірами виробництва фермерським 

господарствам певний рівень доходу. При цьому функцію мінімальних цін 

виконують фіксовані закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію 

фермерів, що є дієвим засобом проти зниження ринкових цін нижче 

встановленого мінімуму [202].  

Цікавим є досвід Фінляндії, де діють три види цін: гарантовані, дотаційні й 

додаткові. Щороку Міністерство сільського та лісового господарства визначає 

цільові ціни й затверджує їх за погодженням з Центральною організацією 

сільськогосподарських товаровиробників. Протягом року ці ціни можна 

коригувати з урахуванням темпів інфляції. Базисом цільових цін є цінова модель, 

розроблена по калькуляції собівартості виробництва найважливіших сільсько- 

господарських продуктів у господарствах районів країни з кращими умовами 

виробництва, а з гіршими – передбачені дотації. Дотаційні ціни встановлюють за 

тією ж процедурою, що і гарантовані, але на сільськогосподарську продукцію, яка 

експортується [139]. 
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Як базові інструменти політики захисту національних сільгоспвиробників у 

розвинених країнах застосовуються митні збори й компенсаційні платежі, які 

покривають різницю між внутрішніми й імпортними цінами, а також 

компенсаційні платежі експортерам сільськогосподарської продукції, які 

дозволяють вивозити сільськогосподарську продукцію з цих країн на світовий 

ринок, де склалися більш низькі ціни. Так, наведена система перетворила ЄС у 

великого експортера продуктів харчування за ненайкращих умов виробництва 

[111]. При цьому послідовно були вирішені завдання насичення внутрішнього 

ринку найважливішими видами продовольства та створення великих експортних 

запасів. На сьогодні вирішуються проблеми не стільки виробництва, скільки збуту 

продукції [183]. 

З метою регулювання цін на сільськогосподарську продукцію в окремих 

країнах ЄС функціонують окремі спеціалізовані інституції. Так, у Польщі задля 

стабілізації ринку й захисту доходів фермерів через встановлення інтервалу 

припустимого коливання ринкових цін на внутрішньому ринку держава 

проводить інтервенційні закупівлі сезонних надлишків сільськогосподарської 

продукції й продовольства і продаж цих продуктів у період дефіциту. Цю 

функцію виконує державне Агентство аграрного ринку, що діє на ринках зерна, 

молочної продукції, м’яса, цукру, хмелю й продуктів переробки картоплі. 

Агентство надає гарантовані кредити на закупівлю цих продуктів за мінімальними 

цінами, виплачуючи їм 45% мінімальної ціни. Агентство також встановлює 

експортні субсидії на експорт продукції [87]. 

У Чехії функціонує Державний сільськогосподарський інтервенційний 

фонд, діяльність якого спрямована на: здійснення інтервенційних закупівель 

визначених видів продукції за інтервенційною ціною; фінансування зберігання та, 

у випадку необхідності, переробку продукції, закупленої за інтервенційною 

ціною; реалізацію нагромаджених запасів продукції на внутрішньому та 

зовнішньому ринках; надання субвенцій для підтримки експорту, запровадження 

системи виробничих квот [35]. 
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Контроль за формуванням цін в Іспанії здійснюється Великою радою з цін 

при Міністерстві економіки та фінансів, яка за своєю суттю є робочим органом 

Урядової комісії з економічних питань. Регулювання цін здійснюється в 

основному на продукти першої необхідності, сільськогосподарську продукцію, а 

також на продукцію підприємств-монополістів. Перелік контрольованих 

державою товарів публікується в пресі [170]. 

Захист від імпорту відбувається шляхом обкладання додатковим митним 

збором, що дорівнює різниці між національною торговельною ціною й ціною 

імпорту. Крім захисту від імпорту, стимулюється експорт за межі ЄС  експортні 

субсидії; мінімальні ціни, мета яких гарантувати виробникові нормальний рівень 

доходу й диференціювати заготівельні ціни по районах за видами продукції [200]. 

Для запобігання дешевому імпорту, який може збити цільову ціну, на всі 

імпортовані продукти встановлюється мито у розмірі різниці між світовою і 

цільовою цінами («змінне мито»). Такий механізм цінової підтримки функціонує 

доти, доки ЄС є чистим імпортером, коли імпортні мита не мають ніякого впливу 

на внутрішню ціну, яка за цих обставин знижується до рівня ціни світового ринку. 

Щоб цього не допустити, ЄС встановлює «інтервенційну ціну», тобто нижчу 

цінову межу, яка слугує гарантією для сільгосптоваровиробників. Країни 

закуповують будь-яку пропоновану кількість відповідної продукції за 

інтервенційною ціною (за встановленими стандартами) і тим самим запобігають 

падінню цін внутрішнього ринку нижче від цієї ціни [17]. 

Сутність такої аграрної політики ЄС полягає в тому, що зниження 

експортних субсидій може сприяти руйнуванню частини малоефективних 

фермерських господарств, чого намагаються не допустити. Більше того, 

погоджуємося, щотака підтримка є антисоціальною  рядові споживачі змушені 

купувати продукти харчування за штучно завищеними цінами. Якби експортні 

субсидії були скасовані або був би знижений їхній розмір, то значно зменшився б 

експорт сільськогосподарської продукції із країн ЄС, що привело б до зниження 

цін на продукти харчування всередині країни [110].  
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У ЄС функціонує спеціалізована система сільськогосподарського 

кредитування, яка має свою специфіку у різних країнах. Наприклад, у 

Великобританії немає спеціалізованої системи аграрних кредитів, і фермерські 

господарства підтримуються за допомогою державних субсидій. У Німеччині, 

Бельгії, Данії, Франції, навпаки, історичний розвиток фермерського укладу привів 

до створення спеціалізованих установ кредитування фермерів. 

Важливе місце в кредитній системі ЄС займають кооперативні банки. 

Уперше вони почали функціонувати в Німеччині у вигляді кредитозберігальних 

сільських кооперативів [111]. У країні діє програма стимулювання інвестицій, що 

дозволяє знизити процентну ставку на 4% (на 6%  в економічно відсталих 

районах) для довгострокових кредитів. У рамках цієї програми можна також 

одержати пільгову державну позику (1% річних у рахунок погашення 3,5% на 

будівництво житлових будинків й інших споруджень). Відсоток за кредит в 

іпотечних банках країн ЄС становить 4,5-6,5%, у Голландії  5-7%, у Німеччині  

6-8,5% (пільговий  1%) [46]. 

До загальних для ЄС норм організації та регулювання ринків 

сільськогосподарської сировини і продовольства слід віднести контроль за 

наданням бюджетних дотацій, а також загальноєвропейські заходи, спрямовані на 

забезпечення доходів виробників, підтримання на певному рівні роздрібних цін, 

що дозволяє уніфікувати умови конкуренції як у галузі виробництва, так і у сфері 

збуту [142]. Заходи спрямовані на придбання техніки, меліорацію земель, 

модернізацію ферм. Відповідно до її принципів будь-яка інша допомога, що 

створює умови найбільшого сприяння в окремій країні, заборонена. Наприклад, у 

Німеччині від оподатковування звільняються кооперативи, що виробляють 

екологічно чисту продукцію, особливо якщо вони працюють на альтернативних 

джерелах енергії [139; 152]. 

В ЄС здійснюється допомога у формі субсидій виробникам високоякісних 

сортів пшениці, що обмежує площі вирощування зернових відповідно до 

встановлених квот; виробникам «малого зерна» (рису, ячменю, вівса, кукурудзи 

тощо); дотується до 50% ціни молока, виробленого в межах установлених квот 
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[183]. Так, фермери Франції одержують субсидії на підвищення ефективності 

виробництва, поліпшення умов життя, під виведення орних земель із 

сільськогосподарського виробництва, на підтримку родючості земель, 

компенсаційні виплати за роботу в районах з несприятливими природними 

умовами [111]. 

Спільна аграрна політика ЄС передбачає використання для регулювання 

аграрного ринку такий інструмент, як квотування. Сутність його в тому, що 

підтримка цін на продукцію веде до її надвиробництва, тому вводяться квоти на 

виробництво її певних видів (молоко, цукор, спирт, крохмаль) з метою 

збереження високого рівня внутрішніх цін, недопущення надвиробництва, а 

також зниження витрат з бюджету ЄС [111]. Якщо сільськогосподарські 

виробники перевищили квоти виробництва продукції на експорт, то надлишки не 

підлягають оплаті за дотаційними цінами. На агропродукцію, вироблену понад 

встановлених державних квот, передбачені додаткові ціни, які змінюються 

залежно від ситуації, що склалася на внутрішньому ринку в окремо взятому 

районі країни [139]. 

Майже всі країни ЄС половину національних сільськогосподарських 

бюджетів витрачають на структурну політику, а саме на модернізацію і 

укрупнення ферм, поліпшення землі та інших сільськогосподарських ресурсів, 

поліпшення оперативної діяльності фермерів, скорочення виробничих витрат і 

розвиток несприятливих районів. Наприклад, Великобританія спрямовує на 

програми модернізації майже третину свого сільськогосподарського бюджету, а 

Нідерланди та Люксембург  менше 10 %[139]. 

Інший інструмент, який підсилює конкурентоспроможність на рівні 

фермерських господарств – це допомога для молодих фермерів. Цей інструмент 

був запроваджений, тому що країни ЄС зіткнулись із старінням сільського 

населення (тільки 14 % фермерів ЄС у віці до 40 р.). З 2015 р. всі молоді фермери, 

що входять в сектор мають можливість отримати додаткову виплату [213]. 

Сучасне європейське інституціональне середовище в частині розвитку 

сільського господарства та сільської місцевості значною мірою орієнтується на 



60 

досягнення тривалого, економічноефективного розвитку сімейного фермерства 

при збереженні природних основ життєдіяльності та забезпечення економічної та 

соціальної захищеності всіх верств сільського населення. Це простір формується з 

допомогою базових механізмів сталого розвитку: 

1. Життєдіяльність в рамках екологічних обмежень задля дотримання 

балансуприродних, необхідних для життя ресурсів для майбутніх поколінь. 

2. Забезпечення здорового і справедливого суспільства, поліпшення 

особистого добробуту, підвищення соціальної згуртованості, створення рівних 

можливостей для кожного. 

3. Досягнення цілей економічного розвитку, створення сильної, стабільної і 

стійкої економіки, результативне використання ресурсів. 

4. Запровадження демократичного управління, що враховує інтереси різних 

соціальних груп.  

5. Відповідальне використання якісних наукових досліджень з урахуванням 

суспільних відносин і цінностей [211]. 

Політика ЄС спрямована на підвищення конкурентоспроможності 

сільського господарства: посилена правова основа розширює можливості для 

колективних переговорів (в деяких секторах) і контрактів на поставку (для всіх 

галузей), а також вводить тимчасове звільнення від певних правил конкуренції в 

періоди ринкової нерівноваги [199]. 

В ЄС підтримується створення і функціонування груп місцевих активістів 

(лідерів громад), які мобілізують місцеве населення для розробки і реалізації 

комплексних місцевих стратегій розвитку на демократичних засадах (програма 

«LEADER»). Основною метою програми «LEADER» є заохочення селян до 

розробки і впровадження оригінальних стратегій інтегрованого розвитку сільської 

місцевості в загальному контексті пріоритетних європейських завдань – 

поліпшення якості життя в сільській місцевості, залучення високих технологій у 

село, оптимізація використання природних і культурних ресурсів локального 

рівня [20]. 
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Пріоритетні напрями розвитку аграрного сектору економіки ЄС 

визначаються у результаті обговорень у яких беруть участь представники 

європейських екологічних організацій та фермерів, організацій захисту прав 

споживачів та тварин, транснаціональні компанії та Європейська Комісія, 

Європейський Парламент тощо [20]. 

Таким чином, в ЄС склалися специфічні інститути та інституції, 

характеристикою яких є високий рівень державної підтримки, і ця система довела 

свою життєздатність, функціонуючи на принципах САП. Проте, аграрний сектор 

економіки ЄС є більш ресурсномістким порівняно з високоефективним і 

малозатратним сільським господарством США чи Канади[183]. 

Аграрна політика США – складний, розгалужений і комплексний механізм 

одного з найбільш ефективних секторів економіки країни, де держава – 

безпосередній і жорсткий учасник функціонування аграрного сектора економіки. 

Його особливістю стало: різноманіття підходів, наукова практична 

обґрунтованість механізмів, велика аналітична робота, гласність результатів [99, 

с. 94]. США має майже 8% світових земельних ресурсів і 5% населення планети, 

виробляє понад 12% світових обсягів сільськогосподарської продукції, майже 

25% продукції експортується [100]. 

Державне регулювання аграрного сектора економіки носить комплексний 

характер і спрямовано як на ринок ресурсів, необхідних у аграрному виробництві, 

так і на ринок аграрної продукції. У першому випадку об’єктом є використання 

природних, кредитно-фінансових, трудових ресурсів. У другому випадку – ціни 

на реалізовану продукцію (при цьому держава не встановлює безпосередньо ціни 

на ринку), просування продукції до споживачів, якість продукції та доходи 

споживачів [100]. 

Роль держави в сільському господарстві США полягає в такому: підтримує 

фермерські доходи і аграрних товаровиробників; забезпечує більше стабільності в 

цінах і доходах; гарантує відповідне постачання продуктів за низькими цінами; 

гарантує якість і безпеку продуктів; захищає довкілля; підтримує розвиток і 

експорт;гарантує чесність і справедливість;розвиває інфраструктуру; забезпечує 



62 

інформацією та економічними даними; розвиває сільську місцевість тощо [99; 

100].  

Системакомплексної підтримки агропромислового сектора США 

складається із трьох блоків:  

1) фіксовані платежі, не пов’язані з рівнем виробництва; 

2) регулювання норм кредитування, чим розширено систему підтримки 

рівня мінімальних цін за допомогою позичок під заставу продукції; 

3) відновлення антициклічної стабілізаційної підтримки доходів через 

механізм визначення цін на сільськогосподарську продукцію до початку сезону.  

Коли ринкова ціна або ціна норми кредитування нижче цільової ціни, 

держава доплачує фермерам цю різницю [100]. 

Провідником державної аграрної політики в США є Міністерство сільського 

господарства. Головною метою діяльності Міністерства є забезпечення 

стабільності або збільшення цін на продукцію фермерів та їхніх доходів, контроль 

обсягів виробництва, прямі виплати фермерам, субсидіювання експорту. Тому для 

захисту економічного інтересу фермерів і зміцнення їхнього виробничого 

потенціалу в країні здійснюється послідовна політика стабілізації виробництва, а 

в разі гострої потреби – підвищення цін і доходів. Конгрес, в свою чергу, визначає 

аграрну політику і фонди її підтримки. Проте, регіональні органи влади на рівні 

штатів та округів також беруть активну участь у цій роботі [99, с. 95]. Наприклад, 

Комітет штату здійснює керівництво щодо виконання програм Міністерство 

сільського господарства США, а комітети округу координує систему 

безпосередніх контрактів з фермерами та вирішує спірні питання. 

Із загальної суми коштів, спрямованих на фінансування аграрного сектору 

економіки США, близько 60% спрямовуються на реалізацію програм стабілізації 

доходів фермерів, а також на соціальну та благодійну підтримку фермерів; майже 

10% - спрямовуються на реалізацію програм, пов’язаних з розвитком сільської 

місцевості; близько 5% - спрямовуються на наукові дослідження та решта 25% - 

на соціальні цілі. Таким чином, три чверті витрат бюджету відводяться сільському 

господарству і одна чверть спрямовується на соціальні потреби [100]. 
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Крім коротко- і середньострокових результатів, органи публічної влади 

визначають і довгострокову перспективу розвитку аграрного сектора США, через 

налагоджену систему наукових досліджень у сполученні з механізмом 

упровадження їх у практику: 

– у програмах підтримання цін на сільгосппродукцію і доходів фермерів; 

– кредитно-фіскальна політика держави в аграрній галузі значною мірою 

спрямована на підтримку сільгоспвиробників, однак ця підтримка здійснюється за 

допомогою інструментів фіскальної та кредитно-грошової політики; 

– роль зовнішньоторговельної політики в забезпеченні продовольчої 

безпеки в США істотно зросла. Розширення експортних постачань стало логічним 

наслідком перегляду пріоритетів аграрної політики країни на користь її 

зовнішньоторговельної складової [99, с. 95-96]. 

На захист національних ринків і товаровиробників у країні спрямовано 

механізм зовнішньоторговельних відносин, головною складовою якого є цінове 

регулювання. Так, світові ціни формуються на основі витрат у кращих умовах 

виробництва, під якими розуміється сукупність природних, техніко-технологічних 

і соціально-економічних умов. Такі умови для виробництва більшості 

сільськогосподарських товарів мають США, де на біржах і відбувається 

формування світових цін. Розроблені механізми захищають від дешевого імпорту 

окремих видів сільськогосподарської продукції і одночасно регулюють 

надходження продукції, що не виробляється, або виробляється не в достатній 

кількості всередині країни [111]. 

Основою аграрної політики США є державна програма розвитку сільського 

господарства, що приймається на термін 6 років. До прямих методів впливу на 

діяльність сільськогосподарських підприємств можна віднести:прямі платежі, 

спрямовані на підтримку доходів фермерів;платежі при збиток від стихійних 

лих;платежі за збиток, пов'язаний з реорганізацією виробництва [156]. 

У США широко застосовується система прямих платежів, які прийшли на 

зміну платежах за контрактами виробничої гнучкості. Відмінною їх особливістю є 
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відсутність прив'язки до поточного виробництва або поточних цін. Прямі платежі 

встановлюються на основі базових площ, врожайності і фіксованих ставок [156]. 

У США встановлюються цільові (гарантовані) ціни. Даний вид цін 

поширюється на найбільш важливі види сільськогосподарської продукції. Їх 

розмір розраховується таким чином, щоб забезпечити дохід аграрних 

товаровиробників на рівні, необхідному для здійснення розширеного відтворення. 

Якщо ринкова ціна на сільськогосподарську продукцію встановлюється нижче 

цільової ціни, то фермер може протягом року реалізовувати свою продукцію за 

цінами, які встановилися на внутрішньому ринку, а в кінці року держава 

виплатить різницю між цільової та ринковою ціною. В результаті, при будь-якій 

ситуації, що склалася на ринку окремих видів сільськогосподарської продукції, її 

виробники отримають прибуток. Застосування антициклічних платежів не тільки 

згладжує наслідки від можливих сезонних коливань цін, але і сприяє подоланню 

розриву між цінами на сільськогосподарську продукцію та продукцію 

промислового виробництва, тобто зниження диспаритету [156]. 

У США крім програми антициклічних платежів по зниженню ризиків 

скорочення доходів фермерів через ринкові коливання цін і диспаритету 

сприяють позики ринкової допомоги, що видаються Товарно-кредитною 

корпорацією. При цьому застосовуються заставні ціни, які фіксуються на весь 

термін дії закону, що регулює аграрну політику. Якщо ринкова ціна опустилася 

нижче встановленої заставної ціни, то фермер всю вироблену продукцію може 

надати під заставу в Товарно-кредитну корпорацію. Протягом дев'яти місяців 

фермер має можливість викупити свою продукцію, якщо ціни на ринку 

встановляться на рівні вище заставних цін. В іншому випадку продукція 

переходить у власність Товарно-кредитної корпорації, а фермер отримує за неї 

компенсацію за заставною ціною за вирахуванням витрат на зберігання [156]. 

Починаючи з 2008 р. у США посилено державну підтримку розвитку 

фермерських ринків через виділення грантів для фермерських придорожніх 

ринків та інших форм продажу сільськогосподарськими товаровиробниками 

продукції безпосередньо в місцях її виробництва; передбачено надання державної 
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підтримки фінансово слабшим товаровиробникам, або фермерам, які 

розпочинають свою діяльність [191]. 

У США діє розвинена система сільськогосподарської кредитної кооперації, 

що налічує близько 4000 комерційних сільськогосподарських банків[183]. Даний 

механізм дозволяє покращити матеріально-технічний стан аграрних 

товаровиробників. 

Досить поширена в розвинених країнах практика державного фінансування 

придбання засобів виробництва для сільського господарства. Так, у США 

встановлюються диференційовані ціни на дизельне паливо для фермерів [111]. 

Поряд з тим, за федеральними сільськогосподарськими програмами у США 

фермери, що вирощують зернові, одержують від Міністерства сільського 

господарства кредити для фінансування виробництва. Конгрес визначає 

«справедливий» рівень контрольних цін на молоко, масло, сир. Якщо ринкові ціни 

опускаються нижче цього рівня, то продукти скуповує держава [97]. Частка різних 

державних субсидій, які одержує безпосередній фермер на сільськогосподарську 

продукцію, у США — 35% [174]. 

Також у США держава сприяє підвищенню попиту на продукцію сільського 

господарства, надаючи допомогу малозабезпеченим верствам населення, а також 

стимулюючи підвищення загального рівня доходів (за рівності інших умов це 

збільшує попит на продукти харчування). Зовнішній попит стимулюється 

наданням цільових кредитів закордонним покупцям сільськогосподарської 

продукції. Держава укладає договори із закордонними урядами про зниження або 

навіть скасування протекціоністських тарифів при імпорті ними 

сільськогосподарської продукції. Одночасно проводиться протилежна політика 

відносно своєї країни, тобто обмежується імпорт тих видів продукції, попит на які 

задовольняє національний виробник і є їхній надлишок [91].  

Починаючи з 2012 р.Сенат США схвалив програму «Стабілізація доходів 

фермерів», на реалізацію якої виділяється від 30 до 50% усіх бюджетних 

асигнувань на сільське господарство. До складу цієї програми входять: «Державна 
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програма підтримки цін», програми «Страхування врожаю» і 

«Сільськогосподарський кредит» [98; 154]. 

Особливістю аграрних відносин у країні є об'єднання сімейних ферм у 

сільськогосподарські корпорації у такі корпорації об'єдналися близько 90% 

сімейних ферм, а 95% корпорацій включають до 10 ферм. У США налічується 

близько 5 тис. кооперативів, які переробляють майже 30% фермерської продукції 

[174]. 

Таким чином, характерною рисою системи державного регулювання США є 

гнучкість, тобто зміна її під впливом зміни умов сучасного світу. Сучасну роль 

держави в регулюванні аграрного сектора США можна порівняти з мудрим 

наставником, що створює правила і визначає межі діяльності того чи іншого 

суб’єкта ринку, контролює виконання багатьох його функцій в інтересах усього 

суспільства. Державний підхід до розв’язання проблем аграрного сектора 

економіки істотно відрізняється від вузького, суб’єктивного погляду окремих 

учасників продовольчого ринку. Саме пошук оптимального сполучення 

загальнодержавних інтересів з інтересами окремих груп суспільства відрізняє 

виважену державну політику. У цьому плані система державного регулювання 

аграрного сектора США досягла значного прогресу і є прикладом, що гідний 

вивчення [99, с. 96]. 

Дещо відмінною від ЄС та США щодо державного регулювання аграрного 

сектора економіки є політика Канади, що являє собою приклад збалансованого 

підходу до участі в глобальному процесі ринкової інтеграції та наданню значної 

інституціональної підтримки для розвитку. Так, частка агросектору у ВВП Канади 

складає близько 2%, в ньому зайнято близько 2% працездатного населення країни. 

Країна є одним із ведучих виробників пшениці, рису, кукурудзи, сої, ячменю, 

молочних продуктів, свинини та яловичини[205].Ця країна послідовно обстоює 

принципи лібералізації торгівлі сільськогосподарською продукцією та 

поступового обмеження цінової підтримки її експорту [205]. За показниками 

вивозу сільгосппродукції Канада посідає третє місце у світі (після США і Франції) 

та друге – за експортом пшениці (у першу п’ятірку входить також Австрія, ЄС і 
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Аргентина) [163]. Метою аграрної політики Канади є забезпечення фермерам 

стабільних умов виробництва, оскільки розвиток сільського господарства багато в 

чому залежить від зовнішньоторговельної кон’юнктури і погодних факторів.  

Аграрний сектор економіки Канади отримує державну підтримку шляхом 

фінансування окремих галузей сільського господарства і фермерських 

господарств через: надбавки до ринкових цін для забезпечення дохідності 

виробленої продукції; надбавки до обсягів виробничих витрат у формі кредитної 

підтримки; виплати відсотків за кредитами; гарантії за кредитами; податкові 

пільги щодо підтримки дохідності сільськогосподарського виробництва [15]. 

Основні інструменти підтримки сільського господарства являють собою 

комплекс програм управління комерційними ризиками (далі УКР), 

представлених в «Загальних рамках подальшого зростання». Програми УКР 

охоплюють п'ять основних напрямків діяльності. Першою такою програмою УКР 

Канади є система управління виробництвом і торгівлею, яка покликана 

контролювати імпорт за допомогою мит і квот, здійснювати політику 

ціноутворення і забезпечувати управління сільгоспвиробництвом з метою 

забезпечення поставок. Є ще пакет додаткових програм УКР, покликаних 

надавати підтримку сільгоспвиробникам у разі зниження їх доходів або 

виробничих втрат від зниження цін на їх товарну продукцію, зростання витрат 

виробництва, скорочення його обсягу або внаслідок стихійних лих. До таких 

програм відносяться: програма «Агростабіл», яка представляє собою програму 

стабілізації доходів у разі збитків; програма «Агроінвест», яка служить для 

субсидування накопичень в сільському господарстві; програма «Агрострах», яка 

забезпечує страхування виробництва від втрат у разі стихійних лих; програма 

«Агровідродження», яка передбачає заходи швидкого реагування на випадок 

стихійних лих та оперативне надання спеціальної допомоги [205, с. 6]. 

Аграрна політика Канади здійснюється також через відповідні програми і 

законодавче регулювання, що має федеральну, федерально-провінційну, 

провінційну та галузеву ієрархію. На стабілізацію сільського господарства у 

федеральному бюджеті щорічно передбачається близько 1 млрд. доларів, а 
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провінційними бюджетами – в межах 700 млн. канадських доларів. Федеральні 

програми, як правило, доступні сільськогосподарським товаровиробникам усіх 

провінцій, але вони коригуються з урахуванням місцевих особливостей кожної з 

них і наближаються до потреб кожної ферми. Традиційно система державних 

преференцій сільському господарству Канади, на відміну від США і ЄС, 

базується не на прямій підтримці прибутковості галузі, а на заходах, які сприяють 

фермерським господарствам отримувати стабільно середні надходження коштів 

від продажу продукції. Напрями фінансування, економічний зміст та механізм 

реалізації окремих програм становлять певний інтерес для України, яка ще не 

завершила процес системного запровадження всього наявного інструментарію 

державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки[163].  

Важливими програмами підтримки є компенсації федеральним урядом 

різниці в цінах на зерно, закуповуване Канадською пшеничною радою, 

субсидіювання транспортних витрат на зерно, кормові й олійні культури, які 

вирощувалися в західних степових регіонах країни, різницеві платежі виробникам 

молока, яєць і птиці, а також квоти, імпортні мита та інше. Крім цього, діє ще 

одна специфічна програма субсидіювання. Так, за випадку зниження сімейного 

доходу, порівняно з середнім у попередні п’ять років рівнем або рівнем, який 

нижче 20 тис. канадських доларів, фермер може одержати гроші зі спеціального 

фонду, в якому на його ім’я відкрито рахунок стабілізації чистого доходу. Однак у 

формуванні цього рахунка бере участь, по-перше, сам фермер, роблячи внески в 

розмірі 3 % від надходжень з продажу основних сільськогосподарських товарів, 

по-друге, федеральний бюджет – 2 % і, по-третє, провінційний бюджет – 1 %. При 

цьому фермер може в будь-який момент вийти з участі в цій програмі, забравши у 

гроші, що назбиралися  [99, с. 97]. 

Починаючи з 1995 р. уряд утричі збільшив витрати на екологічні заходи в 

сільському господарстві, а також прийняв програму сільського розвитку, 

спрямовану на адаптацію фермерів до скорочення рівня підтримки [99, с. 97]. 

Інституцією, через які уряд Канади реалізує державне регулювання 
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аграрного сектору економіки є Міністерство сільського господарства та 

продовольства, до якого входять дві корпорації (Канадське пшеничне управління, 

Канадська комісія з молочних продуктів) та чотири агентства, що контролюють 

виробництво та ринок птаховиробничої продукції. Усі вони координуються 

Національною радою з сільськогосподарських продуктів. Виробництво та 

оптовий ринок контролюються 121 торговими управліннями провінційного рівня. 

Через асоціації виробників та кооперативні союзи в різних сферах виробництва  

направляються субсидії та дотації, їм надаються гарантії міністерства по кредитам 

від Сільськогосподарської кредитної корпорації чи комерційних банків. 

Спеціалізовані асоціації виробників (пшениці,вівса, рапсу, картоплі, молока тощо) 

повністю замінили адміністративні спеціалізовані відділи та управління 

міністерства. Вони визначають галузеву політику у сфері виробництва і на ринку, 

лобіюють прийняття необхідних рішень в парламенті та уряді, захищають 

інтереси галузі і конкретного виробника. Через них відбувається реалізація 

інтересів товаровиробників. Виразником інтересів усього аграрного сектора в 

Канаді є Канадський аграрний інститут[118]. Більшість з них здійснюють свою 

діяльність на загальних засадах ведення бізнесу, а отже передбачають отримання 

прибутку. Проте, на відміну від звичайного бізнесу, ці організація не ставить 

отримання прибутку за головну мету своєї діяльності. Їх мета – це створення для 

фермерів більш сприятливих умов отримання послуг, ніж ті, що можуть їм 

запропонувати чисто комерційні установи (банки, страхові компанії тощо)[205].  

В аграрному секторі економіки Канади функціонує більше ніж 500 

кооперативів, членами яких є більше за дві третини фермерів. Серед них 

виділяються сільськогосподарські збутові (переробно-збутові) кооперативи, які є 

сучасними організаціями зі своєю експертизою і спільним ринком аграрної 

продукції, що дає їм можливість конкурувати з великими приватними 

підприємствами. Ці кооперативи утримують суттєву частку товарного ринку в 

Канаді [48]. 

Державне регулювання аграрного сектора в ЄС, США та Канаді 

використовує широкий набір методів та інструментів підтримки галузі. На 
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відміну, в Китаї та Японії є власна специфіка здійснення державної аграрної 

політики, вивчення якої є корисним для України. 

Уряд Китаю визначив сільське господарство як одну із найбільш 

перспективних галузей економіки, саме тому держава надає великого значення  

регулюванню реформ в аграрному секторі. Державне регулювання аграрного 

сектора здійснюють Міністерство сільського господарства КНР та національна 

комісія розвитку і реформ КНР, що функціонують задля уникнення різких 

потрясінь у господарській і соціальній сферах. Роль органів державної влади 

полягає в наданні сільськогосподарським підприємствам і зайнятим 

сільськогосподарською працею трударям підтримки грошовими і матеріальними 

засобами, технічної допомоги та ринкової інформації. До того ж держава керує 

безпосередніми виробниками через облік потреб ринку, упорядкування структури 

сільськогосподарського виробництва, підтримуючи стале зростання виробництва 

продукції рослинництва і тваринництва. В аграрному секторі Китаю поступово 

переходять на ринкове регулювання закупівель і збуту сільськогосподарської 

продукції, хоча поки ще формування ринкового механізму регулювання 

виробництва знаходиться на початковій стадії [99, с. 101]. 

У цілому, державне регулювання аграрного сектору в Китаї 

характеризується наступними рисами:державна підтримка аграрного сектору 

економіки; дотації в сільському господарстві; регулювання доходів селян через 

розвиток сучасних агрогосподарств, підтримка розвитку переробки 

сільгосппродукції, її збуту;підтримка бідного населення шляхом надання 

державної допомоги;збереження раціонального рівня цін на всю 

агропродукцію;інвестування в аграрну науку і техніку, розповсюдження 

досягнень науково-технічного прогресу, інновацій в аграрній сфері;покращення 

благоустрою села через розвиток агропромислової інфраструктури тощо. 

У даній країні кошти для інвестицій у сільське господарство надходять із 

чотирьох джерел: від держави (фінансові кошти), у формі кредитів (через 

державні банки), у формі коштів колективних господарських організацій у селі та 

від селянських дворів [198, с. 48]. Значну частку у фінансуванні сільського 
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господарства займають прямі іноземні інвестиції, досвід залучення яких є досить 

цікавим для України. Держава разом із місцевими урядами всіх ступенів 

зобов'язана виділяти зі своїх бюджетів кошти на капіталовкладення й оновлення 

агротехніки і щорічно збільшувати їх. Поширення агротехніки покладається на 

адміністративні органи, наукові та навчальні центри [32].Останніми роками  

аграрному сектору КНР виділялися додаткові кредити з боку державних 

комерційних банків [198, с. 48]. Однак, основними джерелами фінансування  

продовжують  залишатися власні засоби підприємства [23, с. 109]. 

У Китаї зберігається система державного централізованого планування  

виробництва основних видів сільськогосподарської сировини в розрізі регіонів і 

країни в цілому. Однак, на відміну від періоду ринкового реформування, приватні 

товаровиробники мають можливість самостійнообирати структуру товарного 

виробництва, технології та ринки збуту. 

Японія – це країна, в якій існує високий ступінь протекціонізму стосовно 

аграрного сектора.Основними заходами регулювання аграрних ринків є державні 

ціни, зовнішньоторговельне регулювання, регулювання продовольчого 

постачання, а також структурні програми [99, с. 100].Рівень продовольчого 

самозабезпечення Японії сьогодні знаходиться на рівні 40%, що є найнижчим 

показником серед індустріально розвинених країн. Відповідно більша частина 

продовольства для споживання в країні припадає на імпорт. 

Ціни на сільськогосподарську продукцію регулюються у три основні 

способи. Щодо рису, пшениці і ячменя держава встановлює тверді закупівельні 

ціни. На цукровий буряк, очерет, яловичину, свинину, олію і сухе молоко існують 

мінімальні гарантовані ціни, на основі яких держава здійснює закупівельні 

інтервенції. Щодо сої, рапсу, молока на перероблення встановлюються так звані 

стандартні ціни, відповідно до яких визначаються різницеві платежі виробникам 

[99, с. 100]. 

Особливістю державного регулювання аграрного сектора в Японії є те, що в 

цьому процесі бере участь велика кількість державних і квазідержавних агентств, 
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а також кооперативів. Однією з найважливіших складових аграрної політики 

Японії є структурна політика, спрямована на укрупнення ферм. 

Значне місце в аграрному бюджеті Японії посідають екологічні програми і 

програми сільського розвитку. 

Міністерстві сільського господарства Японії надає субсидії тим власникам, 

які продають або здають в оренду свою землю молодому поколінню фермерів, а 

не тільки тим, хто купує або бере землю в оренду. Урядом також введено субсидії 

для надання допомоги молодим працівникам, що почали займатися сільським 

господарством. Крім того, передбачається створення спеціального фонду на 

основі державно-приватного партнерства для того, щоб фінансувати тих, хто 

займеться одночасно не тільки виробництвом, а й переробкою та реалізацією 

сільськогосподарської продукції [117]. 

До основних заходів державної підтримки сільського господарства Японії 

належать встановлення гарантованих закупівельних цін і державних закупівель 

сільськогосподарської продукції, підтримка сільськогосподарської науки та 

сільськогосподарського машинобудування. 

У всіх країнах з розвиненою економікою існують програми по страхуванню 

врожаю. Система компенсаційних платежів з державного бюджету страхує 

фермерів на випадок несприятливих погодних умов, повеней, епідемій і т.д. 

Також існують бюджетні платежі, пов’язані з «регіональною підтримкою», 

завдяки яким у фермерів з’являється можливість ведення сільськогосподарського 

виробництва на розширеній основі в зонах з несприятливими погодними умовами 

[111]. 

Нині за кордономпрактично всі напрями діяльності агропідприємств є 

складовими сільськогосподарської кооперації. Так, функціонують наступні види 

кооперативів: обслуговуючі, збутові, кооперативи з фінансово-кредитного та 

страхового забезпечення, кооперативи з соціального обслуговування, з 

менеджменту тощо. 

Як видно, державного регулювання аграрного сектору за кордоном носить 

комплексний характер і базується на збалансованому підході до стійкого розвитку 
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сільського господарства як однієї з найпріоритетніших галузей економіки. Роль 

держави полягає створенні правил і визначенні меж діяльності суб’єктів 

господарювання, забезпечення досягнення інтересів суспільства на основі 

побудови системи коротко-, середньо- і довгострокових пріоритетів розвитку 

галузі. Так, до загальних рис державного регулювання аграрного сектору 

економіки за кордоном можна віднести: 

 дотаційність та субсидіювання суб’єктів аграрного сектора; 

 сприяння розширенню ємності національного аграрного ринку і 

стимулювання експорту аграрної продукції на світовий ринок; 

 цінове регулювання та квотування виробництва певних видів 

сільськогосподарської продукції; 

 податкове регулювання, спрямоване на стимулювання розвитку 

аграрних підприємств; 

 кредитна підтримка через механізм здешевлення відсотків і 

відстрочення платежів основної суми заборгованості; 

 державне фінансування найважливіших програм розвитку аграрного 

сектора; 

 інвестиційна політика щодо придбання інноваційних засобів 

виробництва для сільського господарства; 

 використання перевагдержавно-приватного партнерства та надання 

державних грантів для підтримки молодих товаровиробників; 

 надання допомоги малозабезпеченим верствам населення задля 

стимулювання підвищення загального рівня доходів; 

 сприяння всебічному розвитку аграрної науки задля підвищення 

ефективності галузі (табл. 1.4). 

 Дослідження зарубіжного досвіду показало, що на першому місці в системі 

державному регулюванні аграрного сектора економіки знаходиться підтримка цін, 

що забезпечує стабільність доходів виробників і цінову рівновагу у відносинах 

сільського господарства із суміжними галузями. За цим напрямком витрачається 
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до 60% всіх субсидій. На другому місці – прямі виплати фермерам (23%), на 

третьому – решта видів підтримки (17%) [101]. 

Таблиця 1.4 

Інструменти державного регулювання аграрного сектору економіки за кордоном 

 

Заходи підтримки 
Країни 
ЄС 

США Канада Китай Японія

Прямі платежі + + + + + 
Субсидії товаровиробникам + + + - + 
Протекціонізм національного 
товаровиробника 

+ + + + + 

Цінове регулювання + + + + + 
Пільгове кредитування + + + + + 
Пільгове оподаткування + + + + + 
Розвиток сільської 
інфраструктури 

+ + + + + 

Підтримка страхування + + + + + 
Сприяння інвестиціям + + + + + 
Програмно-цільове 
регулювання 

+ + + + + 

Підтримка аграрної науки + + + + + 
Інформаційне джерело: розроблене автором. 

 

Такий підхід дозволяє створити ефективно діюче інституціональне 

середовище, що полягає максимальному врахуванні та реалізації інтересів всіх 

учасників аграрної сфери та забезпечує конкурентоспроможність галузіі 

громадського контролюз боку неурядових організацій (рис.1.4.). 

Таким чином, досвід розвинених країн свідчить про комплексне 

використання прозорої системи інструментів державного регулювання аграрного 

сектору, принципово нову схему взаємодії держави і господарських суб’єктів.Цей 

підхід пов’язаний з прямим вирішенням економічних проблем через створення 

діючих механізмів.  

Аграрний сектор економіки України в частині державної підтримки отримує 

значно менше, ніж країни ЄС, США, Канада, Китай та Японія. Саме тому 

державні заходи щодо регулювання аграрного сектора економіки повинні мати не 
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тільки ринкове спрямування (підтримка чи обмеження попиту і пропозиції), вони 

також повинні мати на меті визвати структурні зрушення в разі необхідності 

збалансування внутрішньо та міжгалузевого розподілу. Також вітчизняна 

державна аграрна політика, подібно до розвинених країн, має сприяти розвитку 

сільської місцевості та аграрної інфраструктури, екологічної спрямованості 

регулювання та захисту довкілля, забезпечення національної продовольчої 

безпеки.  

   

Рис 1.4. Інтереси учасників інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки за кордоном 

Інформаційне джерело: доповнене автором за [192]. 
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Надзвичайно актуальним є досвід надання державних грантів для підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників продукції на початкових стадіях 

ведення бізнесу, а також побудови сільськогосподарської кооперації. На наш 

погляд, залучення кращих практик з використання дієвих інструментів державної 

підтримки сприятиме модернізації аграрного сектору економіки України, 

формуванню цілісного інституціонального середовища, реалізації інтересів всіх 

його учасників з використанням переваг колективних переговорів, швидкому 

пристосуванню до змін щодо підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності галузі. 

Отримані автором наукові результати, які увійшли до даного розділу, 

опубліковано у працях [59, 65]. 

Висновки до першого розділу 

1. Розглянуто інституціональне середовище в аграрному секторі економіки 

як об’єкт державного впливу. Окреслено сутність інституціоналізму, що полягаєу 

пошуку шляхів оптимальної реалізації суспільних економічних інтересів та 

раціональних меж реалізації інтересів усіх суб’єктів економічної системи. 

Висвітлено об’єктивні причини державного впливу на аграрний сектор: 

природно-кліматичні чинники, нестійкість цін на сільськогосподарську 

продукцію,  низький ступінь концентрації сільськогосподарського виробництва 

необхідність розвитку агровиробничої та соціальної інфраструктури, їх 

екологізація. З’ясовано сутність наступних категорій: «аграрний сектор 

економіки», «інституціональне середовище», «інституціональне середовище в 

аграрному секторі економіки», їх складові та характерні особливості. Уточнено 

визначення інституціонального середовища в аграрному секторі економіки як 

сукупності формальних і неформальних інститутів та інституцій, що 

забезпечують ефективну взаємодію господарюючих суб’єктів галузі на визначеній 

території. Визначено складові інституціонального середовища аграрного сектора 

економіки: формальні та неформальні інститути та інституції. Висвітлено 

принципи його формування, функції, учасників та їх роль. Визначено 
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детермінанти формування сприятливого інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки. 

2. Розкрито сутність механізмів державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. Окреслено 

режимах державного регулювання інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки з притаманними їм особливостями: нерегульованому, 

максимально регульованому і помірно регульованому. Розкрито наступні 

категорії: «державне регулювання», «механізм», «механізм державного 

регулювання», «механізм державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки». Запропоновано уточнене визначення 

механізму державного регулювання інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки як упорядкованої сукупності функцій, методів та інструментів 

державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки і взаємозв’язків між ними, що ґрунтуються на встановлених принципах 

для досягнення визначеної мети. Виокремлено правовий, економічний, 

адміністративний, соціальний та інформаційний функціональні механізми 

механізмів як невід’ємної складової державного регулювання інституціонального 

середовища. Визначено її складові: мета, цілі, принципи, функції, форми, методи 

та інструменти, об’єкт та суб’єкт управлінського впливу. Окреслено критерії 

ефективності державного регулювання інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки. 

3. Висвітлено інституціональний підхід до державного регулювання 

аграрного сектора економіки за кордоном. Визначено загальні риси державного 

регулювання аграрного сектору економіки за кордоном: дотації та субсидії для 

суб’єктів аграрного сектора; сприяння розширенню ємності національного 

аграрного ринку і стимулювання експорту аграрної продукції на світовий ринок; 

цінове регулювання та квотування виробництва певних видів 

сільськогосподарської продукції; податкове регулювання; кредитна підтримка 

через механізм здешевлення відсотків і відстрочення платежів основної суми 

заборгованості; державне фінансування найважливіших програм розвитку 
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аграрного сектора; інвестиційна політика щодо придбання інноваційних засобів 

виробництва для сільського господарства; використання переваг  державно-

приватного партнерства та надання державних грантів для підтримки молодих 

товаровиробників; надання допомоги малозабезпеченим верствам населення задля 

стимулювання підвищення загального рівня доходів; сприяння всебічному 

розвитку аграрної науки. Інституціональний підхід до державного регулювання 

аграрного сектора економіки полягає у створенні сприятливого 

інституціонального середовища, що покликане максимально врахувати та 

реалізовувати інтересів всіх учасників і забезпечує конкурентоспроможність 

галузі. 
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РОЗДІЛ 2  

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В 

АГАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН 

 

 

2.1. Аналіз інституціональних перетворень в аграрному секторі 

економіки України 

 

Процеси інституціональних перетворень в аграрному секторі економіки 

України  сьогодні виступають одним із найважливіших елементів сталого 

розвитку держави та її регіонів, підвищення її конкурентоспроможності, 

зміцнення національної безпеки. Нагальність питання зростає через низьку 

економічну ефективність виробництва, необхідність його адаптації до умов 

глобального ринкового середовища, що пов’язані, в першу чергу, з відсутністю 

комплексного підходу до трансформаційних процесів у даній сфері. Основною 

причиною цього є неврахування принципів системності, а також об’єктивних 

закономірностей розвитку державного регулювання через недостатність 

наукового обґрунтування формування господарських структур та взаємовідносин 

між учасниками в аграрному секторі економіки України. 

Розвиток інституціонального середовища в агросекторі є надзвичайно 

складним процесом, яке повинно узгоджено розвиватися із: вирішальними 

тенденціями функціонування національної економіки як макрогосподарства; 

вимогами щодо дотримання принципів системного підходу до становлення її 

інститутів; запровадження інноваційно-інвестиційної моделі; потребами сталого 

розвитку сільських територій, у рамках яких ведеться агропромислове 

виробництво; забезпечення національної безпеки, у т.ч. продовольчої; 

дотриманням правил стандартизації виробничих і управлінських систем на основі 

чинних міжнародних стандартів і норм тощо [108, с. 23]. 
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Під інституціональними перетвореннями в аграрному секторі економіки 

розуміємо спосіб зняття протиріч між вимогами ринку та логікою поведінки 

суб’єктів господарювання, що полягає у здійсненні організаційно-господарських, 

фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на 

реорганізацію підприємств, зміну форм власності, управління, організаційно-

правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню економіки, 

збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню 

ефективності виробництва [115, с.10]. Тобто, це процес зміни формальних і 

неформальних «правил гри» у часі. 

У всіх працях, присвячених вивченню зміни інститутів та інституцій у часі, 

виділяються два основні варіанти інституціональних перетворень: еволюційний 

або генетичний і революційний. 

Еволюційний варіант розвитку інституціонального середовища полягає в 

тому, що формальні і неформальні правила співвідносяться між собою, тобто 

відбувається легалізація неформальних рамок у законодавчих і нормативних 

документах. Такий сценарій розвитку передбачає, що нові формальні інститути 

виникають не на порожньому місці, а в процесі.  

Революційний варіант інституціональних перетворень полягає в зміні 

формальних рамок, що орієнтуються на вже відомі зразки. У цьому випадку 

відбувається імпорт інститутів, бажана ситуація проектується на суспільство [102, 

с. 327]. 

Існуюча інституціональне середовище аграрного сектору економіки не 

відповідає повною мірою новим викликам економічних перетворень через 

наявність значного потенціалу системних суперечностей у рівнях 

регіонального розвитку, що виникають через низьку адаптованість до 

сучасних ринкових реалій інститутів, які залишились у спадок від командно-

адміністративної системи централізованого управління, та через слабку 
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здатність активно вливатись у відтворювальний процес інститутів, 

породжених трансформаційними змінами. Зокрема, наслідком 

неефективних інституційних відносин між власниками капіталу-землі та 

підприємцями-орендарями є нераціональне використання даного активу. 

Це спричинено існуючими інституціями, які спонукають орендаря до 

безвідповідальності, та байдужого ставлення до землі як джерела доходу. 

Причина у відсутності ефективного інституту підприємництва, а головне  

відчутті тимчасовості бізнесу, який переважно заснований і функціонує не 

на власних (засновників підприємств), а на запозичених активах землі та 

майна. На думку вчених, це той головний інституціональний парадокс, який 

стримує утвердження ефективного, конкурентоспроможного аграрного 

підприємництва  економічно відповідального перед суспільством і 

державою [114, с. 135]. 

Встановлено, що сучасні трансформації в аграрній сфері України є 

результатом багатовікової інституціональної трансформації. Зокрема, науковці 

наполягають на тому, що весь процес розвитку сільського господарства України, 

який схематично представлений на рис. 2.1, умовно можна розділити на три 

періоди: до радянської влади, радянський період та пострадянські реформи [102, 

с. 327].  
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Рис. 2.1. Еволюція аграрних трансформацій в Україні з 882-2000 рр. [102, с. 

327]. 

 

Розділяючи думку авторів, вважаємо за доцільно розширити даний підхід 

виокремленням притаманних характеристик та особливостей розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки, що були 

притаманні кожному із запропонованих періодів. 

Вважаємо, що до характерних особливостей інституціонального середовища 

в аграрному секторі економіки дорадянського періоду (882-1916 рр.) можна 

віднести: 

 перехід від натурального то товарного виробництва 

сільськогосподарської продукції; 

 трансформація відносин земельної власності: від феодально-

кріпосницької до появи класу заможних селян; 

 поява та функціонування інституцій інфраструктури агросфери; 

 визначальна роль держави на розвиток аграрного сектора економіки. 

Визначаючи характерні особливості інституціональних перетворень в 

аграрному секторі економіки в радянський період протягом 1917-1990 рр., слід 

наголосити на наступному: 
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– заходи, які застосовувалися державою під час аграрних перетворень, мали 

авральний, безсистемний та некомплексний характер; 

– усі зміни, які проходили в аграрному секторі, мали суто техніко-

технологічний характер, не торкаючись основ виробничих відносин, 

взаємовідносин учасників агросектору, сільського господарства з іншими 

галузями економіки, з державою в цілому; 

– регулювання мало директивний характер, не враховуючи специфіку 

аграрного виробництва та інтереси учасників інституціонального середовища в 

різних республіках Радянського Союзу [99, c. 68]. 

Надалі вважаємо за доцільне збільшити досліджуваний часовий розріз і 

проаналізувати перетворення в аграрному секторі економіки пострадянського 

періоду шляхом виокремлення наступних етапів інституціональних змін за часів 

незалежності України: 

1. Формування ринкового інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки (1990-1999 рр.); 

2. Становлення нових форм інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки (2000-2007 рр.); 

3. Створення умов довгострокового розвитку інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки (20082015 рр.); 

4. Інтеграція інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки в міжнародний простір (починаючи з 2016 р.). 

Період формування ринкового інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки України (1990-1999 рр.) співпав з революційними 

перетвореннями та реформуванням економічної системи, формуванням власної 

державності та одночасним переходом від командно-адміністративної економіки 

до ринкової. Спостерігається відсутність сприятливих умов господарювання, 

зниження ефективності виробництва, падіння підприємницької активності [119]. 

В інституціональному середовищі протягом 90-х років Україна та інші 

країни СНД вступили в перехідний етап, де складалося «строкате 

інституціональне поле». Воно включало залишки старих, попередніх 
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інституціональних форм, які ліквідовувалися або трансформувалось на основі 

поспішно розроблених і прийнятих законів, указів, постанов Уряду, запозичення 

«імпорту» певних інститутів та інституцій за моделями розвинених ринкових 

інституцій інших країн, з одного боку, і створення принципово нових для України 

інститутів, незвичайних для стереотипів попередньо сформованого в інших 

умовах економічної поведінки суб'єктів агрогосподарської діяльності [28]. 

Період формування ринкового інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки характеризувався трансформацією відносин власності на землю 

і засоби виробництва, форм господарювання, політичним протистоянням у 

формуванні передумов для приватизації землі та майна, реорганізації колгоспів і 

радгоспів. Ще не було вироблено достатніх теоретичних і практичних 

напрацювань щодо аграрних перетворень, не було розроблено й ухвалено на 

законодавчому рівні концепцію ринкових перетворень аграрного сектору [149]. 

У цей час формуються інститути «дикого», цивілізованого ринку основних 

видів аграрної продукції, в умовах становлення грошово-фінансової системи 

широко поширюються інститути бартеру, формується сектор «тіньової» аграрної 

економіки. Ці процеси проходять в атмосфері ідеологічного і економіко-

політичного протистояння прибічників нових, ліберально-ринкових інститутів і 

представників керівних ланок попередніх інституційних аграрних формувань. 

Протягом 90-х років ХХ ст. на законодавчому рівні в Україні хоча і був 

прийнятий ряд законів щодо сільського господарства, однак вони носили 

компромісний, з огляду на співвідношення різних політичних сил, характер. 

Часто вони не передбачали глибоких і необхідних, радикальних трансформацій 

інституціонального середовища в аграрному секторі або не мали чітких 

інституційних механізмів їх впровадження (інфраструктурних факторів, 

необхідних коштів для трансакційних витрат, системи норм відповідальності і 

санкцій за їх ігнорування, недопущення запровадження суті тих чи інших норм, 

законів і т.п.) [106]. 

Станом на 1 січня 1992 р. всі земельні угіддя в Україні знаходилися в 

державній власності. Початковий етап земельної реформи передбачав 
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роздержавлення землі, тобто передачу землі з державної власності у володіння 

колективним сільськогосподарським підприємствам. Земля передавалася за 

умови, що згодом вона буде розпайована (розподілена) серед селян і розділена в 

натурі на земельні ділянки зі статусом приватної власності [84, с. 28]. 

Погоджуємось, що брак наукового забезпечення законотворчого процесу 

спричинив надзвичайну недосконалість нормативно-правової регламентації 

реформаційних процесів. Але через відсутність необхідного методичного 

забезпечення часто реорганізація здійснювалася з порушеннями чинного 

законодавства. 

Спостерігалося значне уповільнення процесів реалізації аграрної реформи, 

яка із самого початку не мала чіткої економічної та політичної довгострокової 

стратегії розвитку, що суттєво загальмувало подальший розвиток аграрних 

відносин та призвело до суттєвих негативних наслідків – формуванню 

деформованого товарного ринку внаслідок значного диспаритету цін, щорічній 

збитковості сільськогосподарських підприємств, переважаючому зростанню 

підсобного господарювання, відсутності мотивації до розвитку підприємництва в 

сільській місцевості, збідненню сільського населення, прискоренню деградації 

процесів в сільській поселенській мережі [84, с. 24]. Наприклад, на кінець періоду 

(початок 2000 р.) знос промислового обладнання оцінювався в 60%, а у 

сільському господарстві – у 90% [119]. 

Протягом 1991-1999 рр. було прийнято чимало нормативно-правових актів 

щодо запровадження державного земельного кадастру, підготовки і проведення 

земельної реформи, умов тимчасового користування землею, моніторинг земель і 

ряд інших. Але формальне ухвалення документів без зміни фундаментального 

інституту аграрного господарства  власності на землю  не може радикально 

змінити попередню інституційну основу за своєю суттю [28]. 

Завершення цього етапу аграрної реформи було пов’язане із прийняттям 

Указу Президента України від 3 грудня 1999 року «Про невідкладні заходи щодо 

прискорення реформування аграрного сектора економіки», який був спрямований 

на невідкладну ліквідацію колективної системи господарювання та активізацію 
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процесів утвердження приватної власності в сільському господарстві. Указом 

передбачалася реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств у 

господарські структури на принципах приватної власності. Відповідно до указу, 

всі підприємства, що використовують землю для сільськогосподарських потреб, 

зобов’язані укладати договори про оренду з власниками землі (земельних часток  

паїв). Цим указом було започатковано видачу державних актів на право власності 

на землю усім бажаючим власникам сертифікатів на право на земельну частку 

(пай) з відповідним виділенням. Таким чином, на відміну від проведеної раніше 

приватизації державного майна, коли право на отримання приватизаційних 

майнових сертифікатів отримали всі громадяни України, право на отримання 

земельної частки (паю) набули лише колишні члени сільськогосподарських 

підприємств загальною кількістю 6,9 млн. осіб. При цьому спостерігалися значні 

диспропорції, обумовлені регіональними особливостями організації 

сільськогосподарського виробництва. Так, наприклад, в Закарпатській області 

лише 15,6 % сільського населення набули право на земельну частку (пай), тоді як 

у Чернігівській області таке право отримали 78,8 % сільського населення [83]. 

У результаті на першому етапі інституціональних перетворень в аграрному 

секторі економіки України було частково лібералізовано ціни на агропродовольчу 

продукцію, значно скорочено обсяги державного замовлення, припинено 

планування обсягів виробництва, скасовано продовольчі субсидії і привілеї в 

аграрному секторі. Політика тих років відзначалася застосуванням переважно 

адміністративних методів, успадкованих від радянських часів [149].  

На наш погляд, важливою характеристикою тогочасного 

інституціонального середовища стало формування основних складових 

національної економіки – фінансової, податкової, митної, банківської тощо, що в 

своєму поєднанні визначили основну економічну інфраструктуру державності. 

Наступним періодом є становлення нових форм інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки (2000-2007 рр.), що відзначається 

комплексними змінами.  
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Із прийняттям 3 грудня 1999 р. Указу Президента України № 1529 «Про 

невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора 

економіки» розпочалася реальна приватизація землі шляхом перетворення 

формальних земельних паїв у приватні земельні ділянки, що мали конкретно 

визначені фізичні межі. Цей процес супроводжувався майже суцільною 

реорганізацією КСП і створенням на базі їхнього майна та приватних земельних 

ділянок селян нових організаційно-правових форм господарювання. У результаті 

в Україні сформувалася нова організаційно-правова структура 

сільськогосподарського виробництва [149]. 

Радикальна господарська реформа 1999 року дозволила, в першу чергу, 

швидко зупинити темпи падіння обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції. Слід зазначити, що навіть обмежене зняття адміністративних бар’єрів 

щодо розвитку підприємництва дало достатньо ефективні економічні результати  

у 2000 р. у сільському господарстві рентабельність галузі вийшла на рівень 9% 

[83, с. 25]. 

Така ситуація зумовила також і різні темпи інвестиційних процесів у 

сільськогосподарському виробництві та переробній промисловості. Це 

пояснюється, перш за все, утвердженням в процесі реформування економіки 

держави, зокрема в галузі переробної промисловості інститутів приватної 

власності в повному обсязі, яке забезпечило безперешкодний рух власності, 

капіталів та інших ресурсів від неефективних до ефективних власників, що, в 

свою чергу, стало головним чинником інвестиційної привабливості цієї галузі. 

Аналогічно переробній промисловості, виключно на засадах приватної 

власності сформувався інший складник агропромислового комплексу – сектор 

матеріально-технічного та агросервісного обслуговування сільськогосподарського 

виробництва, розвиток якого гальмувався, в основному, станом економічних 

відносин в сільськогосподарському виробництві. 

З іншого боку, ситуація, що склалася, суттєво стримувала розвиток процесів 

конкуренції та техніко-технологічного оновлення сільського господарства, що не 

забезпечувало достатніх умов для виходу галузі на інноваційний шлях розвитку 
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[83, с. 25].Знос промислового обладнання в 2000 р. оцінювався в 60%, а у 

сільському господарстві – у 90% [119]. 

Таким чином, незважаючи на те, що аграрною реформою на кінець 1999 р. 

було практично ліквідовано колективну систему господарювання, розвиток 

аграрних відносин в Україні так і не було зорієнтовано на реальну персоніфікацію 

власника землі та майна.  

При цьому реформування колективних сільськогосподарських підприємств 

було проведено без формулювання чіткої стратегії подальшого розвитку аграрних 

відносин та формування відповідної нормативної бази забезпечення прав 

громадян на землю та майно. Зокрема, залишилися неврегульованими 

законодавчо питання щодо порядку володіння, користування та розпорядження 

майном, що знаходиться у спільній частковій власності колишніх членів 

колективних сільськогосподарських підприємств, меліоративних систем, 

процедури переходу прав власності, зокрема на майнові об’єкти реформованих 

господарств тощо.  

Вважаємо, що однією з найбільш істотних подій для цього етапу 

функціонування та розвитку аграрного сектора економіки України з точки зору 

інституціональних перетворень стало прийняття в 2001 р. Земельного кодексу 

України, який надав можливість кардинально зміни всієї системи аграрно-

підприємницьких відносин на селі.  

Загальновідомо і цілком природно для даних конкретних умов, що 

прийняття основних положень Земельного кодексу здійснювалося на основі 

політичних компромісів безпосередніх розробників документу та в процесі їх 

обговорення, доопрацювання, модифікації, в ході процедур голосування. Це не 

могло не вплинути на зміст, характер економічних правил, норм, принципів, 

обмежень, які містяться в ньому. З прийняттям Земельного Кодексу припиняють 

дію колишні інституційно-правові норми, які визначалися попередніми законами, 

підзаконними актами (указами, постановами і рішеннями Уряду, інших вищих 

органів державної виконавчої влади). 
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Одночасно було введено заборону на відчуження сільськогосподарських 

земель та зміну їх призначення (мораторій). На початку це обмеження було 

встановлено до 1 січня 2005 року. Але з того часу дію мораторію подовжували 

вже п’ять разів, а в 2016 році очікується чергова пролонгація [67]. 

Документом визначено основні інституційно-економічні рамки у 

відносинах власності і аграрного підприємництва, формуються інститути 

землекористування на засадах оренди і суборенди. Створюються передумови для 

формування ринку землі і ринку землекористування (хоч на певний період 

купівля-продаж землі і не заборонена, але обмежена). Змінюються інститути 

рентних відносин на основі введення плати фіксованого сільськогосподарського 

податку та розвитку форм, принципів, встановлення мінімальних розмірів оплати 

орендної плати. 

Встановлення різних форм і субформ власності є основою формування 

різних типів аграрного підприємництва, створення конкурентного середовища в 

аграрному секторі України. значно розширені ресурсно-земельні можливості для 

індивідуально сімейного ведення господарства фермерського типу. Якщо за 

попередніми, «старим» інституціональним обмеженням фермер мав право на 

землю у власності або оренді в розмірі 50 гектарів, то за нормою Земельного 

Кодексу України  100 гектарів [28]. Оскільки раніше земля виділялася тільки на 

главу сім'ї, то після прийняття нормативно-правового акта всі члени сім'ї 

отримали право на земельні паї. 

Згідно з положеннями Кодексу, значно розширюються можливості для 

подальшого розвитку особистого товарного підсобного господарства. За нормами 

Земельного Кодексу, збільшені ділянки приватної землі з 0,6 га до 2,0 га, що 

перетворює цей сектор в важливий суб'єкт аграрних відносин. Наслідками 

інституційних перетворень в цьому структурному підрозділі загального аграрного 

сектора України буде збільшення накопиченого капітального багатства 

домогосподарств села, розширення бази самозабезпечення їх власною продукцією 

[28]. 
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Таким чином, з прийняттям Земельного Кодексу України та сукупності 

законів, які базуються на ньому, в Україні створюються умови стратегічної 

спрямованості і невідворотності перетворень в інституційному середовищі в 

аграрному секторі економіки. 

У той же час, той же початковий етап даного періоду виявив ряд правових, 

економіко-юридичних, соціально-економічних колізій, протиріч, інституційних 

неузгодженостей в процесі практичної реалізації положень Земельного Кодексу в 

реальне економічне буття. Це ще раз вказує на те, що в перехідній економіці 

природні процеси існування певних «тимчасових лагів» на початковому етапі дії 

визначених норм Кодексу та прийнятого ряду законів, виявлення протиріч і 

назрівання необхідних вимог і умов своєчасного перегляду, вдосконалення 

певних інституційних норм, правил, обмежень, об'єднуючи при цьому в 

раціональних межах принципи «стабільностізмінності» [28]. 

Звичайно, що за таких обставин держава повинна була віднайти системні 

економічні важелі становлення інституціонального середовища галузі та не 

допустити її системної кризи. Саме таким кардинальним заходом було прийняття 

у 2004 р. Закону України «Про державну підтримку сільського господарства 

України». По суті, це був перший такого економічного та політичного масштабу 

законодавчий акт, який чітко визначив напрями державної бюджетної підтримки 

галузей сільського господарства та організаційні засади забезпечення 

продовольчої безпеки держави [84, с. 27]. 

Даний період характеризувався також і становленням у цій сфері 

продовольчих бірж. Основними біржовими товарами на той момент були зернові і 

цукор. Як і очікувалося, на першій стадії свого розвитку це були суто товарні 

біржі, торгівля ф’ючерсними контрактами не могла виникнути з цілком 

об’єктивних причин. Угоди, здійснювані за межами бірж, відкривали простір для 

грошових махінацій. Це стало одним з факторів занепаду біржової торгівлі. 

Унаслідок цього біржова торгівля була значною мірою згорнута і на сьогодні не 

являє собою великого сегмента ринку. 

Інші спроби формування організованих ринків сільськогосподарської 
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продукції пов’язані з оптовими ринками. Проте цей вид організованої торгівлі 

сільськогосподарською продукцією не набув розвитку [41, с. 156]. 

У цей час сільськогосподарській торгівлі з’явився зовсім новий елемент  

приватний посередник. Такий посередник може бути великою компанією, що не 

завжди спеціалізується на закупівлях сільськогосподарської продукції, а може 

являти собою фізичну особу, що діє на свій страх і ризик. На зерновому ринку, 

ринку соняшника сформувалися вже досить потужні великі посередницькі 

структури, більшість найбільших фінансових груп у країні має підрозділи, які 

займаються закупівлею цих продуктів [83, с. 9]. 

На наш погляд, основною характеристикою інституціонального середовища 

в аграрному секторі економіки даного періоду стало формування шляхом 

всебічного використання сучасних інноваційно-інформаційних технологій умов 

для підвищення конкурентоспроможності галузі. 

Наступним періодом є створення умов довгострокового розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки (20082015 рр.), з 

огляду на набуття досвіду й розуміння необхідності подальших ринкових 

трансформації, вітчизняна аграрна політика дедалі більше орієнтується на 

імплементацію кращих світових практик. 

Нові економічні умови спричинили появу вертикальної інтеграції в 

агропромисловому комплексі. Переробні підприємства, особливо у м’ясо-

молочній, овочеконсервній, цукровій промисловості, у конкуренції за сировину 

укладають більш міцні і довгострокові контракти із агровиробниками. При цьому 

від продуктової контрактації переходять до виробничої: вкладаються кошти в 

розвиток господарств-постачальників, їм надаються кредити (у тому числі і 

товарні), на паях будуються приміщення для утримання худоби тощо. 

Найуспішнішими стали два роки (2008–2009 рр.), коли відбулось істотне 

зростання у виробництві сільськогосподарської продукції України. Паралельно 

збільшувався й експорт: за 10 років країна стала лідерами за важливими видами 

сільськогосподарської продукції на зовнішніх продовольчих ринках [20].  
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Серед важливих кроків, які визначають подальші особливості 

національного інституціонального середовища в аграрному секторі економіки є 

вступ України до Світової Організації торгівлі, а також прийняття Державної 

цільової програми розвитку українського села на період до 2015 р., Стратегії 

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р., Концепції розвитку 

державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 рр. тощо.  

Для України членство в СОТ забороняє кількісні обмеження експорту, тому 

оптимальним шляхом наповнення вітчизняного продовольчого ринку стало 

підвищення цін. Така ситуація спровокувала продовольчу інфляцію, падіння 

купівельної спроможності населення, що погіршило структуру та якість його 

споживання і може надалі посилювати частоту виникнення «шоків пропозиції», з 

якими Україна сьогодні стикається дедалі частіше [20]. 

Починаючи з 2011 р. запроваджено спеціальний режим оподаткування щодо 

сплати податку на додану вартість. Особливий порядок передбачає, що  

підприємство має відповідати певним критеріям, а саме, питома вага вартості 

сільськогосподарських товарів і послуг має становити не менш як 75% вартості 

всіх товарів і послуг, поставлених протягом попереднього звітного року. 

Погоджуємось, що внаслідок посилення податкового навантаження погіршило 

фінансове становище сільськогосподарських виробників, зменшило їх можливості 

щодо здійснення інвестиційної діяльності [81].  

У 2015 р. було запроваджено обмеження прав здавати землю в 

оренду на термін менше 7 років. У відповідь на інституціональну 

невизначеність щодо захищеності майнових прав землевласники та 

виробники покладаються на кілька стратегій щодо використання 

сільськогосподарських земель. Ці стратегії включають в себе неформальні 

орендні відносини, залишення землі без обробки, або укладання 

короткострокових договорів оренди. Всі ці стратегії пов’язані зі зниженням 
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продуктивності сільського господарства, а також призводять до порушення 

сталого використання земель [29]. 

Слабкий захист майнових прав орендарів (у порівнянні з правами 

власників земельних ділянок) зменшує стимули до інвестиційної діяльності 

та до покращення якості земель зокрема, адже інституціональна 

невизначеність знижує очікуваний доход від інвестицій. У такому 

середовищі значно безпечніше інвестувати у сільськогосподарські 

культури з відносно коротким періодом окупності (наприклад, однорічні 

культури), ніж у проекти з довшим періодом окупності (у багаторічні 

культури). 

Протягом досліджуваного періоду відбувається посилення негативної 

тенденції щодо спрямування товаропотоків до комерційних каналів збуту з 

непрозорими умовами купівлі-продажу, визначення якості продукції та цін, що 

призводить до значних трансакційних витрат виробників. Сучасній системі 

взаємодії учасників інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки притаманна низка вад, а саме:  

 недосконалість функціонування організованого біржового ринку 

сільськогосподарської продукції (який останніми роками виконував переважно 

функції реєстратора зовнішньоекономічних контрактів);  

 відсутність налагодженого постійного каналу реалізації продукції для 

більшості сільгосппідприємств, що призводить до ускладнення процесу 

планування і управління збутовою політикою підприємств;  

 недостатній рівень технічного супроводження лабораторіями з 

контролю за якістю продукції при її реалізації на ярмарках сільськогосподарської 
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продукції, внаслідок чого споживачі можуть придбати неперевірені, небезпечні 

для здоров’я продукти харчування;  

 недосконала та неефективна робота агроторгових домів, які у 

переважній більшості є дрібноторговими посередниками, що не сприяє 

раціоналізації каналів просування продукції від товаровиробників до споживачів 

[170].  

Надзвичайно важливим для розвитку інтитуціонального середовища в 

аграрному секторі економіки України є якісно новий період –ітеграція 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки в міжнародний 

простір, що розпочався з 1 січня 2016 р. зі створенням Зони вільної торгівлі 

внаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС. Це є 

важливими чинниками розвитку аграрної галузі, оскільки для України 

відкриваються перспективи поступового освоєння ринку країн ЄС вітчизняними 

компаніями, підвищення рівня якості, безпечності, екологічних характеристик 

української продукції АПК, покращення стану продовольчої безпеки держави.  

Не зважаючи на визначені напрями розвитку галузі, адаптація технічних 

регламентів ЄС вимагає від агропідприємств значних фінансових витрат на 

модернізацію виробництва, освоєння нових технологій. Поряд з тим, адаптація 

вітчизняної законодавчої бази до європейських вимог стосовно технічного 

регулювання потребує від держави розбудови ефективної системи контролю, 

заснованої на кращих світових та європейських підходів, і має убезпечити 

внутрішній ринок від неякісної та фальсифікованої продукції, в тому числі і 

зарубіжної. Зокрема, фінансова підтримка адаптації селянських товарних 

господарств до сучасних санітарних, ветеринарних і фітосанітарних вимог при 

виробництві сільськогосподарської продукції оцінюється у 500 млн грн. [135]. 

На даний час важливим питанням є процеси концентрації агровиробництва, 

що відбуваються переважно у секторі великих сільськогосподарських 

підприємствам, іноземних компаній і підприємств із інших галузей економіки 

України, внаслідок чого набули стрімкого розвитку агрохолдинги. Звичайно, ці 

процеси тісно пов'язані із процесами капіталізації (процесами перетворення 



95 

частини прибутку підприємств у додатковий капітал), які відбувається шляхом 

залучення коштів інвесторів через емісію акцій та розміщення їх на фондових 

біржах провідних країн світу [37]. Вони у порівнянні з дрібними суб'єктами, на 

сьогодні мають більше можливостей щодо залучення інвестиційних ресурсів, 

відстоювання власних інтересів в органах державної влади та місцевого 

самоврядування. На думку експертів, у 2015 р. агрохолдинги сконцентрували 

близько 25% загальної площі сільгоспугідь, що перебувають у власності й 

користуванні агропідприємств і господарств населення [105]. На наш погляд, 

проблемним залишається питання конкурентоспроможності та виживання 

дрібних аграрних товаровиробників у порівнянні з агрохолдингами. 

Дослідниками робиться наголос на значних структурних змінах у 

постприватизаційному вітчизняному сільському господарстві, а саме: збільшенні 

частки рослинництва і скороченні тваринництва, що порушило як економічний 

баланс галузі у цілому, так і процеси відтворення земельних та інших ресурсів. У 

своїй більшості підприємства займаються тільки вирощуванням агрокультур, які 

мають високий рівень рентабельності (зернові культури, ріпак). Водночас 

підприємства нового типу не зацікавлені у розвитку сільських населених пунктів, 

поліпшенні їх благоустрою та добробуту населення тощо. Звертається увага на 

таких останніх тенденціях, як поглинання сільського господарства фінансово 

міцними структурами (холдингами, фінансово-промисловими групами, великими 

компаніями тощо), для яких інвестування в сільське господарство має тільки одну 

мету – одержання прибутку сьогодні, без погляду в майбутнє й без урахування 

соціально-економічних проблем сільських територій. За такого сценарію розвитку 

аграрне виробництво стає сировинним додатком цих структур, втрачаючи своє 

призначення – виробництво широкого спектра агропродукції, що призведе до 

знищення українського села, культури тощо. Усе це вимагає регулювання процесу 

капіталізації в аграрному секторі, виведення його із простору ринкової 

спонтанності [151]. 
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Дослідження свідчать, що властиве сучасній системі агробізнесу 

інституціональне середовище не виконує своєї основної функції, тобто не 

забезпечують справедливих правил гри між основними суб’єктами 

економічних відносин, не послаблюють численних антагонізмів 

регіонального розвитку, що викликані майновим розшаруванням населення 

та структурною розбалансованістю аграрного сектору економіки. Окрім 

цього, існуючий інституціональний каркас не сприяє формуванню нової 

моделі суспільних відносин, що мали базуватися на принципах 

інноваційності та демократизму. Цей чинник значною мірою гальмує 

просування нашої країни в напрямі інтеграції у міжнародні та регіональні 

фінансово-кредитні і торговельні організації [146, с. 11]. 

Окрім того, інституціональні перетворення в аграрному секторі 

економіки не є безкоштовними. Вони вимагають істотних трансакційних 

витрат, як з боку держави, так і з боку інших суб'єктів аграрно-економічних 

відносин. 

Наприклад, тільки в процесі реальних перетворень відносин 

власності на землю необхіднібули значні кошти для землевпорядних 

послуг, утримання структур, зайнятих забезпеченням і уточненням 

кадастрових характеристик, економічної оцінки землі, виділення і 

належного оформлення відповідними правовими актами майнових 
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принципів власності на ділянки землі і частини майна (основних або 

«неподільних» фондів) попередніх аграрно-економічних інституційних 

структур [28].До трансакційних витрат також необхідно додати видатки на 

збір, обробку, передачу середнім та дрібним агровиробникам інформації 

щодо стану ринків ресурсів та ринків сільськогосподарської продукції. Все 

це формує значні обсяги трансакційних витрат в аграрному секторі, які 

потребують кардинального перегляду місця і ролі держави в регулюванні і 

підтримці галузі.  

Узагальнюючи тенденції зміни інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки України з позиції впливу органів державної влади на розвиток 

галузі за період, що досліджувався, необхідно відмітити таке:  

 по-перше, вся історія перетворень свідчить, що механізм ринкового 

регулювання часто замінювався механізмом державного управління аграрним 

сектором, і навпаки;  

 по-друге, в основі кожної господарської реформи було вирішення 

проблеми поєднання механізмів державного і ринкового регулювання аграрного 

сектора;  

 по-третє, залежно від глибини вирішення цієї проблеми, визначався 

напрямок реформ та очікувані результати її реалізації;  

 по-четверте, результативність перетворень інституціонального 

середовища в аграрному секторі залежала від стабільності соціально-політичної 

ситуації в країні [99, с. 55].  

Основним прорахунком при проведенні трансформаційних перетворень 

була неналежна увага до інституційних перетворень та неврахування 

інституціональних особливостей країни, її економіки. Було не враховано 

рекомбінаційний потенціал економіки, під яким ми розуміємо трансформаційні 



98 

можливості економіки, які впливають на терміни ринкових перетворень в 

економіці і визначають поведінку суб’єктів господарювання в умовах 

трансформації економічної системи. Вони визначаються групою формальних та 

неформальних інститутів, серед яких: наявність інфраструктури, історичні 

традиції, ділова культура, психологічна готовність населення, тип мислення у 

суспільстві, довіра до уряду, норми поведінки і т.д. [41]. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку країни вирішення потребують 

проблемні питання щодо створення сприятливих інституціональних умов для 

ефективного аграрного господарювання, які перешкоджають подальшій 

трансформації інституціонального середовища в аграрному секторі економіки 

України, серед яких вважаємо за доцільне виокремити: недостатнє приділення 

уваги розвитку інституту відносин власності щодо ефективного поєднання її 

різноманітних форм в сільському господарстві; необхідність зміни інститутів 

рентних та орендних відносин; недосконалість функціонування інститутів ринку 

ресурсів для села (землі, капіталу, праці); важливість розвитку інституту 

підприємництва тощо. Нарешті, високий ступінь невизначеності є перешкодою 

для укладання довгострокових договорів між учасниками інституціонального 

середовища, позбавляє їх інвестиційної зацікавленості та є визначальним 

чинником економічної диференціації.  

 

2.2. Економічна диференціація як основа інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України 

 

Основою формування ефективного аграрного сектору економіки 

України є процеси становлення та розвитку інституціонального 

середовища як невід’ємної складової національної економічної системи 

країни, що забезпечує взаємовигідну взаємодію всіх учасників. Заходи 
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державної політики, з огляду на особливості вітчизняного конкурентного 

середовища у даній сфері, на сьогодні не вирішують проблемних питань 

щодо зниження трансакційних витрат бізнес-партнерів задля забезпечення 

можливостей відтвореного розвитку галузі. Усе це значно впливає на 

ефективність використання економічного потенціалу сільського 

господарства, що залежить не лише від матеріально-ресурсних та 

виробничих факторів, але і від рівня розвитку процесів взаємодії суб’єктів 

господарювання. 

Сьогодні реалізація економічних інтересів учасників 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України, 

незалежно від форми власності, є головним детермінуючим фактором його 

розвитку. Оскільки держава повинна враховувати позиції всіх зацікавлених 

суб’єктів господарювання – від виробника до споживача задля 

забезпечення справедливого розподілу доходів у суспільстві. 

Під час реалізації економічних інтересів виникає і завжди відтворюється 

свого роду мультиплікаційний ефект, що передбачає оптимальні межі реалізації 

конкретних інтересів, коли, наприклад, національні інтереси не можуть бути 

реалізовані в оптимальних межах без такої ж реалізації галузевих інтересів тощо. 

Без такого підходу в сучасних умовах господарювання, коли Україна поступово 

виходить з кризи, ми не зможемо в стислий час досягти оптимально ефективних 

результатів функціонування національної економіки [165]. 
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Незадовільною є ситуація, що склалася у вітчизняному аграрному 

секторі,  коли частина товаровиробниківсільськогосподарської продукції 

через високий рівень витрат виробництва не мають доступу до ефективних 

каналів збуту, в результаті чого недоотримуть частку прибутку, що 

ускладнює забезпечення розширеного відтворення виробництва. 

Собівартість виробництва для підприємств окремих організаційно-

правових форм має тенденцію до поступового підвищення на фоні 

здешевлення, наприклад, продукції рослинництва, а це все впливає на 

ефективність діяльності товаровиробників. Саме тому держава повинна 

регулювати підтримку реалізації інтересів економічних агентів шляхом 

створення умов для інституціонального забезпечення розвитку 

відтворювального потенціалу аграрного сектору економіки України.  

У контексті дослідження економічної диференціації, під якою 

розуміється система економічних відносин у аграрному секторі економіки, 

що виражає їх структуру, закономірності формування і перспективи 

розвитку, як основи інституціонального середовища в аграрному секторі 

економікиУкраїни, перш за все, необхідним є дослідження інституту 

власності.  

Погоджуємося, що учасників інституціонального середовища – 

товаровиробників аграрного сектору економіки України можна умовно поділити 

на чотири взаємопов'язані групи: до першої групи слід віднести суб'єктів, 
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заснованих на приватній власності (господарства населення, фермерські 

господарства, приватні підприємства); до другої  суб'єктів, заснованих на 

корпоративній основі, тобто спілки селян, сільськогосподарські виробничі 

кооперативи, а також такі виробники корпоративного типу: акціонерні 

товариства, асоціації, концерни, товариства з обмеженою відповідальністю та ін.; 

до третьої групи  суб'єкти, засновані на державній формі власності; до четвертої 

групи  формування, засновані на змішаній формі власності, тобто на декількох 

формах власності в їх поєднанні [105]. 

На сьогодні прямою характеристикою сучасного стану інституту 

власності є  наявність різноманітних організаційно-правових форм 

господарювання вітчизняних підприємств(табл. 2.1), які визначають 

особливості розвитку й інших формальних та неформальних інститутів, 

зокрема, щодо здійснення підприємницької діяльності, рівня розвитку 

конкуренції в галузі, перерозподілу інвестиційних ресурсівтощо. 

Таблиця 2.1 

Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання в аграрному 

секторі економіки України у 2000-2016 рр. 

 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Роки 2010 р. 
до 2000 
р., +/- 

2010 р.  
у % до 
2000 р. 

2016 
р. до 

2000р.
, +/- 

2016 р. 
у % до 
2000 р. 2000 2010 2014 2015 2016 

Господарські 
товариства 6718 7769 7750 

7721 8700
1051 115,64 931 115,36 

Приватні 
підприємства 2519 4243 3772 

3627 3752
1724 168,44 -491 149,74 

Кооперативи 3136 952 674 596 738 -2184 30,36 -214 21,49 

Фермерські 
господарства 3480 41726 33084 

32303 33682
38246 1199,02 -8044 1132,99 
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Державні 
підприємства 385 322 228 

241 222
-63 83,64 -100 59,22 

Підприємства 
інших форм 
господарювання 

402 1481 691 

891 603

1079 368,41 - 171,89 

Усього 61178 56493 46199 45379 47697 -4685 92,34 -8635 85,89 

 

Аналізуючи структуру аграрних підприємств за організаційно-правовими 

формами господарювання протягом 20002016 рр., відслідковуємо тенденції 

щодо зменшення їх загальної кількості на 8 тис., у тому числі й фермерських 

господарств на 1,2 тис., тобто з 42,5 тис. у 2005 р. до 33,6 тис. господарств у 2016 

р.; державних підприємств з 385 у 2000 р. до 222 у 2014 р.; збільшення кількості 

кооперативів з 313 у 2000 р. до 738 у 2016 р. (рис. 2.2.). 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Динаміка кількості підприємств різних організаційно-правових 

форм  в аграрному секторі економіки України у 2000-2016 рр.[158]. 
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На сьогодні домінуючою формою господарювання в аграрному секторі 

економіки України за кількістю суб'єктів є фермерські господарства. Їхня частка у 

загальній кількості діючих сільськогосподарських підприємств починаючи з 

2000 р. перебувала в межах 7075 %, проте за площею сільськогосподарських 

угідь їхня частка коливалася у межах 1820%  та за обсягом валової 

сільськогосподарської продукції їхня частка була у межах лише 37%. 

Підприємства даної організаційно-правової форми господарювання дотепер 

залишаються дрібнотоварними. А це, на нашу думку, не є позитивним фактором в 

контексті підвищення фондоозброєності виробництва, впровадження нової 

техніки та інноваційних технологій, підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності галузі. 

У корпоративному секторі сільського господарства без фермерських 

господарств, то пріоритетними організаційно-правовими формами 

господарювання серед агровиробників у середньому по Україні за 20002016 рр. 

виступають господарські товариства  частка у загальній кількості коливається у 

межах 55-60% та приватні підприємства  у межах 2530%. 

Надалі задля виокремлення характерних особливостей інституту здійснення 

підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки важливим є аналіз 

забезпечення суб’єктів господарювання земельними ресурсами. Площа 

сільськогосподарських угідь, яка може використовуватись у 

сільськогосподарському виробництві, на кінець 2015 р. становила для 

корпоративного та приватного секторів 42726,4 тис. га (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Площа сільськогосподарських угідь в Україні за 1995-2015 рр. 

Рік 

Корпоративний сектор 
Індивідуальний 

сектор Землі 
користувачів 

інших 
категорій 

Усього земель Землі 
сільськогос-
подарських 
підприємств 

Землі 
фермерських 
господарств 

Землі громадян 

1 2 3 4 5 6 
 тис.га % тис.га % тис.га % тис.га % тис.га % 
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1995 34684,0 82,8 741,0 1,8 5357,2 12,8 1079,4 2,6 41861,6 100 
2000 31724,2 75,8 1162,0 2,8 7421,6 17,7 1521,7 3,7 41829,3 100 
2004 21676,1 51,9 3163,5 7,6 12798,6 30,6 4150,3 9,9 41788,5 100 
2005 20085,5 48,1 3116,9 8,2 13819,3 33,1 4442,1 10,6 41763,8 100 
2006 18575,6 44,5 3591,1 8,6 14922,7 35,8 4628,8 11,1 41722,2 100 
2007 17460,4 41,9 3738,7 9,0 15602,4 37,4 4874,4 11,7 41675,9 100 
2008 17102,1 41,1 3944,9 9,5 15707,7 37,7 4895,3 11,7 41650,0 100 
2009 17003,0 40,8 4016,3 9,7 15584,5 37,4 5022,0 12,1 41625,8 100 
2010 16580,3 40,0 4114,1 9,6 15960,4 38,3 5041,6 12,1 41596,4 100 
2011 16577,2 40,0 4012,4 9,6 15898,3 38,2 5088,1 12,2 41576,0 100 
2012 16436,1 39,5 4063,2 9,8 15984,0 38,5 5074,3 12,2 41557,6 100 
2013 16492,4 39,7 4173,1 10,0 15815,1 38,1 5055,7 12,2 41536,3 100 
2014 20548,9 49,5 4254,1 10,2 15868,7 38,2 5094,1 12,3 41511,7 100 
2015 20746,9 48,5 4391,9 10,3 15706,4 36,8 6273,1 14,7 42726,4 100 

Інформаційне джерело: [158]. 

 

Аналізуючи дані табл. 2.2, можна зробити наступні висновки. У аграрних 

підприємствах на початок 2016 р. було зосереджено 20746,9 тис. га 

сільськогосподарських угідь, що становить 48,5% усіх сільгоспугідь України. При 

цьому господарськими товариствами використовувалося 50,3% цих угідь, 

фермерськими господарствами  20,1%, приватними підприємствами  20,4%, 

виробничими кооперативами  3,8%, державними підприємствами  4,7%, 

підприємствами інших форм господарювання  0,7%. 

У 2016 р. із загальної кількості аграрних підприємств 44,9 тис. мають 

сільськогосподарські угіддя, із них 57,5% підприємств мають площу до 100 га, 

13,5%  від 100 до 500 га, 4,8%  від 500 до 1000 га, 4,6%  від 1000 до 2000 га, 

5,2%  понад 2000 га. Середній розмір підприємства з урахуванням фермерських 

господарств становить 1085 га сільськогосподарських угідь. Функціонування 

великомасштабних агропромислових формувань, так званих агрохолдингів, в 

результаті консолідації земельних площ забезпечують ефективність діяльності за 

рахунок ефекту масштабу виробництва сільськогосподарської продукції. 

Слід відмітити, що на кінець досліджуваного періоду нараховується 7,5 тис. 

агропідприємств (14,4% їхньої загальної кількості), які взагалі не мають 

сільськогосподарських угідь. Тобто, вони або орендують землю, або можна 

зробити припущення, що у них є у наявності земельні ділянки на неформальній 

основі власності. Площі земель фермерів розширяються як шляхом укрупнення 
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самих господарств, так і оренди земельних часток (паїв).Звичайно, що крім 

ресурсних факторів на розвиток окремих категорій господарств аграрного сектора 

у цілому впливає і низка інших факторів. Також спостерігається слабкість у 

сегменті господарств населення  представників індивідуального аграрного 

сектора  щодо процесів кооперації. 

Забезпеченість земельними ресурсами визначає рівень та характер 

взаємовідносин між господарствами різного розміру. Погоджуємося, що 

дещо деформований вплив оренда має на конкурентоспроможність 

дрібних фермерських господарств. Особливості національних орендних 

зв’язків між великими та малими суб’єктами господарювання визначаються 

тим, що крупні агропідприємства мають політичну владу, відносно кращий 

доступ до якісних юридичних послуг та використовують ці ресурси для 

захисту своїх прав. Зменшення довгострокових інвестицій в покращення 

якості сільськогосподарських земель пов’язане з низьким рівнем 

раціонального землекористування, що в свою чергу пов’язано із 

незавершеною земельною реформою в Україні та продовженням дії 

мораторію. 

Землезабезпеченість сільськогосподарських товаровиробників земельними 

відносинами суттєво впливає на результати їх діяльності, тож розглянемо обсяги 

виробництва сільськогосподарської продукції різними категоріями господарств у 

динаміці (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Динаміка обсягу валової продукції сільського господарства за категоріями 

господарств в Україні за 1990-2016 рр. 
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Роки 
Корпоративний сектор 

Індивідуальний 
сектор 

 
Усі категорії 
господарств Сільськогосподар-

ські підприємства 
Фермерські 
господарства 

Господарства 
населення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % 
1990 199161,3 70,4 - - 83612,9 29,6 282774,2 100 
1995 98056,2 53,3 1392,4 0,7 844441,7 46,0 183890,3 100 
2000 54872,5 36,3 3125,2 2,1 93024,5 61,6 151022,2 100 
2001 63976,6 38,4 5594,0 3,4 96855,9 58,2 166426,5 100 
2002 61506,5 36,5 6360,5 3,8 100556,7 59,7 168423,7 100 
2003 46218,4 30,8 4306,3 2,9 99372,3 66,3 149896,9 100 
2004 64468,0 35,9 7523,0 4,2 107435,5 59,9 179426,5 100 
2005 64587,2 36,0 8177,5 4,5 106841,1 59,5 179605,8 100 
2006 69012,5 37,5 9780,5 5,3 105302,8 57,2 184095,8 100 
2007 66129,3 38,4 8303,6 4,8 97696,8 56,8 172129,7 100 
2008 87309,9 43,3 14141,3 7,0 100112,8 49,7 201564,0 100 
2009 84154,5 42,5 12119,1 6,1 10166,2 51,4 197935,9 100 
2010 82123,2 42,1 11965,8 6,1 100797,5 51,8 194886,5 100 
2011 104861,2 44,9 16192,5 6,9 112642,6 48,2 233696,3 100 
2012 98971,2 44,3 14111,1 6,3 110172,5 49,4 223254,8 100 
2013 119337,4 47,2 17253,5 6,8 116268,1 46,0 252859,0 100 
2014 119969.6 47,7 19188,8 7,6 112380,2 44,7 251438,6 100 
2015 113009,3 47,2 18909,3 7,9 107548,7 44,9 239467,3 100 
2016 123017,6 48,3 22101,4 8,7 109521,5 43,0 254640,5 100 

 

У 2016 р. суб'єктами господарювання аграрного сектора отримано 254,6 

млрд грн. валової продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010 р.). 

Дані табл. 2.2 свідчать про незначний ріст виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах та фермерських господарствах, проте в цілому аграрне 

виробництво в усіх категоріях господарств у 2016 р. досягнуло 90 % рівня 1990 р. 

Протягом 2009-2016 рр. спостерігалося деяке скорочення обсягу валової 

продукції сільського господарства в індивідуальному секторі до рівня 43%. На 

нашу думку, така ситуація спостерігається через проблеми реалізації виробленої 

продукції та вирощеного врожаю із-за невеликих обсягів виробництва, які не є 

цікавими для великих переробних підприємств та трейдерів. Спостерігаються 

випадки заниження ціни до рівня, який не покриває витрат домогосподарств, що є 

причиною збиткової діяльності деяких з них. 

В Україні за рівнем розвитку аграрного сектора економіки регіони є 

неоднорідними, що спричиняє і обумовлює характер міжрегіональної співпраці 
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всіх учасників інституціонального середовища в галузі. Протягом 2014-2016  рр. 

найнижчий обсяг валової продукції сільського господарства спостерігається у 

Закарпатській області (4095,9,3 млн.грн. у 2015 р. та 3964,9 млн.грн. у 2016 р.), 

найвижчий – у Вінницькій області (18221,4 млн.грн. у 2015 р. та 21319,1 млн.грн. 

у 2016 р.). Інтервал розриву склав 4,6 та 4,5 разів у 2015 р. та у 2016 р. відповідно. 

Загалом величина аграрної продукції за аналізований період скоротилася на 6 %. 

Для розгляду рівня розвитку інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки в Україні за регіональним розрізом їх було поділено на 3 групи за 

критерієм обсягів виробництва валової продукції сільського господарства (табл. 

2.4.). 

Відмінності у розвитку аграрного сектора економіки у регіонах України 

спричинені не тільки різницею природно-кліматичних умов, але і 

характеристиками впливу соціально-економічних факторів на взаємодію 

учасників інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. Так, 

підприємства, розташовані в регіонах із високим рівнем розвитку та 

адміністративно-територіальних одиницях, які наближені до великих міст мають 

у порівнянні з периферійними районами кращу фондоозброєність, продуктивність 

праці, соціальну інфраструктуру, а значить і більшу прибутковість, зацікавленість 

та можливість порівняно більш ефективної співпраці зі всіма господарюючими 

суб’єктами. Поряд з тим, агровиробники із периферійних районів є менш 

цікавими для інвесторів, що впливає на ефективність аграрного сектора економіки 

регіонів в цілому. 

Таблиця 2.4 

Регіональний розріз за обсягом виробництва валової продукції сільського 

господарства в Україні у 2014-2016 рр. 

Група 

Діапазон 
розподілу, млн. 

грн. 
Регіони 

2014 р. 
2015 
р. 

2014 р. 2015 р. 
2016 р. 

1 група 
3964-
8837 

4005-
8960 

Волинська, 
Житомирська, 
Закарпатська, 

Волинська, 
Житомирська, 
Закарпатська,  

Волинська, 
Донецька, 
Закарпатська, 
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Івано-Франківська, 
Луганська, 
Миколаївська, 
Рівненська, 
Тернопільська, 
Чернівецька. 

Івано-Франківська, 
Луганська, 
Миколаївська, 
Рівненська, 
Тернопільська, 
Чернівецька.  

Івано-Франківська, 
Луганська, 
Рівненська, 
Тернопільська, 
Чернівецька 

2 група 
9299-
11060 

9009-
10978 

Донецька, 
Запорізька, 
Львівська, Одеська, 
Сумська, 
Херсонська, 
Чернігівська 

Запорізька, 
Львівська, Одеська, 
Сумська, 
Чернігівська.  

Житомирська, 
Запорізька, 
Львівська, 
Миколаївська, 
Сумська, 
Херсонська, 
Чернігівська 

3 група 
11259-
19844 

11004-
17949,

8 

Вінницька, 
Дніпропетровська, 
Київська, 
Кіровоградська, 
Полтавська, 
Харківська, 
Хмельницька, 
Черкаська 

Кіровоградська, 
Вінницька, 
Дніпропетровська, 
Київська, 
Полтавська, 
Харківська, 
Херсонська, 
Хмельницька, 
Черкаська 

Вінницька, 
Днупропетровська, 
Київська, 
Кіровоградська, 
Одеська, 
Полтавська, 
Харківська, 
Хмельницька, 
Черкаська 

 

У структурі інвестицій в аграрний сектор економіки України важливе місце 

займають прямі іноземні інвестиції. Сьогодні найбільш привабливими для 

іноземних інвесторів і досі залишається сільське господарство Київщини та Івано-

Франківщини. У ці регіони надійшло близько половини (47,8%) інвестицій галузі, 

у тому числі Київ залучив 20%, Київська область – 15,8%, а Івано-Франківська 

область – 12%. За лідерами зі значним відривом йде група з регіонів, в яких 

обсяги залучених інвестицій знаходяться в межах 3–7% від загальної суми. 

Аграрії Дніпропетровщини залучили 6,3%, Харківщини – 5,7%, Львівщини – 5,0% 

іноземних інвестицій. Обсяги інвестицій, залучених в аграрний сектор Черкаської 

та Донецької областей, становлять 3,7% та 3,5% відповідно. Вінниччина та 

Хмельниччина залучили по 3,1%. На решту  регіонів, припадає лише близько 22% 

іноземних інвестицій.  

Основною країною-інвестором є Кіпр, звідки надійшло 376,2 млн дол. 

США, тобто 45%. На другому місці – Німеччина, яка інвестувала в аграрний 

сектор України 71,5 млн дол. США (8,5%). За нею – Данія, частка якої становить 

близько 8% – 66,2 млн дол. США. Значні інвестиції у вітчизняне сільське 
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господарство вкладають також Велика Британія (5%), Польща (4,1%), Віргінські 

(Британські) острови (3,9%), Франція (2,8%) та Нідерланди (2,7%). При цьому, 

більше половини інвестицій – 56% – спрямовується в рослинницькі галузі, 

переважно на вирощування однорічних і дворічних культур [134].  

На нашу думку, переважання у структурі прямих негативних явищ 

породжує ризики, пов’язані з погіршенням становища малих і середніх 

підприємств на аграрному ринку. Натомість, нерівномірне їх надходження за 

регіональним розрізом провокують дисбаланс, оскільки потреби в прямих 

капіталовкладеннях у інших регіонах значно перевищують інвестиційну 

пропозицію. Заслуговує уваги і спрямованість інвестицій в галузь рослинництва, 

що розраховані на отримання прибутку в короткостроковій перспективі і 

унеможливлюють відтворення стратегічного потенціалу вітчизняного аграрного 

сектора. 

Нині серед зовнішніх джерел фінансування на внутрішньому фінансовому 

ринку домінуюче місце займають кредити вітчизняних банків, в основному 

короткострокові. Сприяє цьому і державна політика щодо компенсації частини 

відсоткових ставок за банківські кредити, і можливість застави не лише під 

капітальні активи, а й під майбутній урожай. Проте в 2011 – 2016 рр. кредит 

одержали лише близько 4%, і за оцінками експертів 90% з цих суб’єктів 

господарювання – великі аграрні формування.  

Обмеження обсягів кредитування аграрних підприємств стало наслідком 

погіршення фінансового становища банків. Зросла кількість проблемних позик, 

скоротилися можливості використання депозитів та іноземних позик, 

підвищилися відсоткові ставки. Скорочення доступу до кредитних ресурсів та 

ускладнення процедури отримання позик відчули підприємства агросектору, 

проте найбільшою мірою умови при залученні кредитних ресурсів погіршилися 

для малих та середніх підприємств [38]. 

Кількісні та якісні результати діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників є передумовою розвитку інституту зайнятості як основи 

розвитку сільських територій та соціальної інфраструктури села. Окрім того, 
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дослідження продуктивності праці є передумовою розширеного відтворення в 

галузі. 

Частка зайнятого населення у аграрному секторі економіки України складає 

17%, проте не зважаючи на це, в галузіспострегігається відсутність дієвої системи 

мотивації праці. Основну структуру доходів найманих працівників в аграрному 

секторі економіки України становить заробітна плата, розмір якої є нижчим від 

середнього рівня по Україні (рис. 2.2.). 

 

 

Рис. 2.3. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати в 

аграрному секторі економіки України протягом 2010-2016 рр. 

Сьогодні переважна більшість сільського населення має подвійну зайнятість 

– з одного боку, особи є найманими працівниками, а з іншого займаються 

виробництвом сільськогосподарської продукції у підсобнихгосподарствах. Це 

пояснюється низьким рівнем оплати праці (наприклад, у 2016 р. рівень заробітної 

плати становив лише 76 % від середнього рівня по країні), а також 

нерегулярністю та несвоєчасністю її сплати. Все це, на наш погляд, призводить до 

специфічного розвитку вітчизняного інституту розвитку сільської соціальної 

інфраструктури, через поступове скорочення кількості сільського населення, що 

значно впливає на характер побудови взаємовідносин між учасниками 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки  через поступове 
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погіршення якості покриття транспортно-дорожнього сполучення, невирішеності 

питань житлового фонду, зменшення кількості культурно-просвітницьких 

закладів, погіршення екологічної ситуації тощо. 

Недостатнє використання технічних засобів і переважання ручної праці у 

господарствах населення обумовлюють невисоку продуктивність праці, яка є 

нижчою у 4,3 разу порівняно із сільгосппідприємствами та у 4,7 раз - порівняно з 

фермерськими господарствами [170, с.17]. 

Надалі необхідним є аналіз ефективності діяльності вітчизняних аграрних 

підприємств в залежності до організаційно-правових форм господарювання та 

порівняння їх конкурентоспроможності в ринкових умовах відповідно до 

структури сільськогосподарської продукції (табл.2.5). 

Як свідчать дані табл. 2.5, підприємства аграрного сектору економіки 

України характеризуються низькими показниками рентабельності виробництва 

сільськогосподарської продукції. Найменш ефективною організаційно-правовою 

формою господарювання у галузі протягом 2010-2016 рр. є державні 

підприємства, що пов’язано зі специфікою ведення економічної (у т.ч. і науково-

дослідної) діяльності, постсоціалітичне минуле та застарілі підходи до 

планування та управління; найменш вдалим для сільського господарства виявився 

2013 рік з огляду на воєнно-політичні події в країні. При цьому відносно 

стабільний рівень рентабельності показують фермерські господарства (24,5% у 

2011 р. та 29,8 % у 2016 р.) і господарські товариства (на рівні 19-26%). Так, 

рівень рентабельності продукції рослинництва у 2016 р. порівняно  з 2010 р. зріс 

на 9 % у кооперативах, 12%  у господарських товариствах, у приватних та 

державних підприємствах спостерігався ріст близько 6 %. Така ситуація склалася 

завдяки високій врожайності культур протягом 2015-2016 рр., проте 

недовикористання вітчизняного аграрного потенціалу відбулося через ситуацію, 

пов’язану з воєнним конфліктом на частині території України.  

Таблиця 2.5 

Динаміка рівня рентабельності підприємств аграрного сектору економіки 

України за організаційно-правовою формою у 2010-2016 рр. 
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Показник Роки 
Господарські 
товариства 

Приватні 
підприємства 
(включаючи 
фермерські) 

Виробничі 
кооперати-

ви 

Держав-
ні 

Міжгоспо-
дарські та 

інші 

Рівень 
рентабельності 

продукції 
сільського 

господарства, % 

2010 19,7 27,5 12,1 0,8 21,0 
2011 25,9 33,5 15,5 2,8 21,0 
2012 19,4 25,4 7,1 0,3 22,8 
2013 11,0 14,3 3,6 0,1 14,5 
2014 25,3 30,4 15,6 6,2 21,1 
2015 26,0 31,0 15,7 6,3 21,0 
2016 26,2 29,8 16,1 6,1 21,8 

Рівень 
рентабельності 
рослинництва, 

% 

2010 24,5 34,2 27,8 14,1 20,0 
2011 30,3 40,5 30,0 16,0 25,7 
2012 20,2 29,2 19,1 9,6 22,5 
2013 9,2 17,1 13,7 8,1 8,7 
2014 27,7 35,1 33,2 15,3 21,5 
2015 29,3 35,2 34,8 16,5 28,7 
2016 36,7 41,3 38,9 20,4 30,1 

Рівень 
рентабельності 
тваринництва, % 

2010 9,9 -0,2 -11,7 -17,1 24,5 
2011 16,4 4,8 -8,6 -16,1 17,1 
2012 -29,6 -25,6 -32,1 -40,5 -30,4 
2013 14,3 -1,1 -17,1 -14,8 28,2 
2014 17,4 1,4 -15,7 -18,1 20,2 
2015 19,2 3,2 -13,6 -17,4 19,4 
2016 17,3 2,7 -11,4 -15,3 17,3 

 

Така динаміка є позитивною, однак ще не задовільною для суб’єктів 

господарювання даної спеціалізації. Більш проблемною є ситуація, що 

складається в галузі тваринництва майже в усіх організаційно-правових формах 

господарювання. Проте, найменш ефективними у даній галузі є виробничі 

кооперативи та державні підприємства. Поряд з тим, проблемним питанням є те, 

що незалежно від рівня ефективності діяльності, майже всі агровиробники на 

сьогодні не зацікавлені в соціальній відповідальності перед громадою. 

Дана ситуація пояснюється тим, що сьогодні переважна кількість аграрних 

товаровиробників функціонує із застарілим та зношеним матеріально-технічним 

парком. Оскільки оновлення та забезпеченість власними фінансовими ресурсами 

задля здійснення модернізації устаткування для дрібних підприємств є 

важкодосяжною ціллю. На нашу думку, це пов’язано з тим, що вітчизняні аграрні 

підприємства роз’єднані між собою, не пов’язані господарськими зв'язками з 
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іншими учасниками інституціонального середовища галузі значно знижує 

технологічну оснащеність сільськогосподарського виробництва. 

Так, основними машинами аграрні підприємства забезпечені лише на 50-

60%, з яких 85% відпрацювали свій амортизаційний строк. Кількісне зменшення 

машинно-тракторного парку призвело до збільшення навантаження на техніку, 

розтягування строків виконання механізованих робіт [92]. 

Забезпечення відповідного рівня рентабельності підприємств аграрного 

сектору економіки має стратегічне значення для України, де важливе місце 

займають питання не лише забезпечення прибутковості, але і фінансової стійкості 

суб’єктів господарювання.  Враховуючи це, важливими є питання, пов’язані з 

валовим доходом агровиробників та створення необхідних умов для зниження 

витрат як передумови формування собівартості вітчизняної сільськогосподарської 

продукції. Складовими скорочення собівартості продукції  є продуктивність 

праці, рівень автоматизації та матеріально-технічного забезпечення продукції, 

раціонального використання інвестиційних ресурсів, розвиток процесів 

агропромислової інтеграції підприємств – заслуговує окремої уваги інститут 

ціноутворення, а саме питання скорочення трансакційних витрат. 

Трансформація державного регулювання в аграрному секторі економіки 

України показала, що рівень розвитку інституціонального середовища 

визначається ступенем функціонування системи управління трансакційними 

витратами в галузі, яка є запорукою ефективного використання виробничого 

потенціалу підприємств. Так, нераціональний підхід негативно впливає на роботу 

сільськогосподарських підприємств, що проявляються під час реалізації 

продукції, користуванні виробничими послугами, побудови взаємовідносин з 

органами публічної влади та різноманітними галузевими організаціями. Саме це 

призводить до зростання трансакційних витрат через формування тіньового 

сектора економіки, непрозорість відносин, відсутність якісної і своєчасної 

інформації про стан аграрного ринку. 
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Особливості сучасного вітчизняного інституціонального середовища 

визначають характер процесу управління трансакційними витратами в аграрному 

секторі економіки України. 

Як відомо, взаємодія учасників інституціонального середовища в аграрному  

секторі економіки відбувається через налагодження і здійснення трансакцій, які 

потребують певних витрат на їх організацію та проведення.  

Трансакційні витрати визначаються як економічна оцінка втрат, що 

виникають у процесі координації діяльності економічних агентів [186]. 

На сьогодні частка трансакційних витрат в агарному секторі економіки 

України становить понад 25% від загальних витрат сільськогосподарських 

підприємств, тому їх скорочення, оптимізація й управління ними є достатньо 

актуальним і дуже важливим напрямом у зниженні собівартості продукції, 

зростанні рентабельності й прибутку підприємствa [71]. Їх структуру складають: 

внутрішньовиробничі трансакційні витрати – 9,2%, зовнішні трансакційні витрати 

– 19,1%, трансакційні витрати у вигляді недоотриманої вигоди – 71,7%, з яких 

втрати по якості 26,4%, втрати у ціні 45,3% [49, с. 7]. 

Задля з’ясування сутності трансакційних витрат як об’єкту державного 

регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки 

України, доцільно їх умовно розділити на 2 групи: мікро- та макропоходження. 

До трансакційних витрат мікропоходження слід віднести: втрати внаслідок 

непередбачених дій конкурентів, які проявляються у вигляді нереалізованої і 

зіпсованої продукції або реалізованої за нижчими цінами; втрати через 

невиконання умов контракту; втрати через невиконання неоформлених 

домовленостей; витрати на стандартизацію і сертифікацію продукції; витрати 

проведення переговорів та укладання договору; витрати юридичного оформлення 

договору; інформаційні витрати, які пов’язані з пошуком партнера; витрати 

дослідження ринку і оцінки ринкового середовища; консультаційні і аудиторські 

витрати; витрати на оцінку репутації партнера тощо. 

Найвагомішими складовими трансакційних витрат макроекономічного 

походження є втрати, що виникають внаслідок: відсутності дієвої політики 
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захисту вітчизняних аграріїв; інфляції; через відстрочку в оплаті за продукцію; 

викликані зниженням рівня купівельної спроможності населення; через нестачу 

працівників необхідної кваліфікації; внаслідок законодавчих колізій та 

неоднозначності тлумачення одних і тих самих законодавчих актів; низького 

рівня довіри і ділової етики; через дебіторську заборгованість; штрафів і пені 

через недосконале податкове законодавство; через непрозоре конкурентне 

середовище; неврегульованість відносини власності і оренди; використання 

неякісної інформації; відсутності структурованого інформаційного простору; 

штрафів і пені за невиконання вимог органів санітарно-епідеміологічного і 

екологічного нагляд; отримання резолюцій органів санітарно-епідеміологічного і 

екологічного нагляду; пошуку працівників необхідної кваліфікації; недоступності 

консалтингових та дорадчих послуг та ін. [69, с. 160-161].  

Окремим питанням, що потребує вирішення на державному рівні, є 

неофіційні трансакційні витрати, що здійснюються у тіньовому аграрному 

секторі. Саме високі непродуктивні витрати (рис. 2.4), які пов’язані з діяльністю в 

правових межах, спонукають підприємства переходити в тіньову економіку. Адже 

якщо вартість дотримання положень нормативно-правового акту перевищує ціну 

недотримання даних норм, то підприємство переходить до нелегального режиму 

функціонування.  

Виникнення трансакційних витрат в інституціональному середовищі 

аграрного сектору економіки зумовлено недоступністю інформації для його 

учасників, що призводить до підвищення значення інформаційних елементів 

ринкової інфраструктури. Разом з тим, некомпетентність джерел інформації, а 

також її асиметрія збільшують кількість посередницьких трансакцій, що веде в 

свою чергу до зростання питомої ваги трансакційних витрат у кінцевій вартості 

виробленої продукції [49, c. 7].  

Натомість, інформація про розмір трансакційних витрат в аграрному секторі 

економіки України відома через використання соціологічних методів 

дослідження: анкетування, опитування, експертних оцінок, бухгалтерського 
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обліку офіційних витрат на підприємствах, матеріалів прайс-листів агентів, що 

надають трансакційні послуги тощо. 

На нашу думку, позитивний ефект трансакційних витрат як складової 

інституціонального середовища проявляється у вигляді витрат на ринкову 

адаптацію суб’єктів господарювання, що спрямовуються на формування та 

закріплення їх конкурентної позиції, через що їх можна розглядати як видатки. 

 

Рис. 2.4. Непродуктивні витрати в аграрному секторі економіки України 

[203]. 

Конфігурація взаємодії економічних агентів в аграрному секторі, на наш 

погляд, може бути представлена як багаторівнева ієрархія з виділенням 

відповідних структурних рівнів інституціонального середовища: галузевого, 

територіального, технологічного, інфраструктурного та демографічного, що 

дозволяють визначити ступінь і характер взаємодії між учасниками та відповідно, 

з’ясувати необхідний набір інструментів державного регулювання (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Структурні рівні інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки України 

 

Запропонована методика дозволяє ідентифікувати рівень стійкості 

системоутворюючих зв’язків між учасниками інституціонального середовища, 

комплексно виявити проблеми, які є перешкодою на шляху до забезпечення 

стабільності та збалансованості агросистеми. 

Здійснений аналіз економічної диференціації як основи державного 

регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки України показав необхідність вирішення наступних питань: 

 низький рівень інституціонального забезпечення розвитку 

відтворювального потенціалу аграрного сектору через господарську 

роз’єднаність економічних агентів, що призводить до зниження 

синергетичного ефекту від їх співпраці; 
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 деформація взаємодії між великими та дрібними  виробниками 

аграрної продукції, незахищеність інтересів останніх, що спричиняє 

недосконалість вітчизняного конкурентного середовища та знижує їх 

мотивацію до здійснення економічної діяльності; 

 недостатнє використання потенціалу сільськогосполарського  

корпоративного сектору господарювання, в результаті чого приділяється 

значно менше уваги розбудові галузевої інфраструктури; 

 неефективність державного впливу на механізми управління 

трансакційними витратами як на мікро-, так і на макрорівнях, що спричиняє 

формування тіньового аграрного сектору; 

відсутність комплексного бачення з питань взаємодії органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  щодо розвитку 

місцевого інституціонального середовища, що знижує продуктивність 

аграрного сектору в цілому тощо. 

Таким чином, сьогодні дієвість механізмів державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України має 

враховувати необхідність підвищення ефективності управління трансакційними 

витратами задля оптимізації управлінських рішень як на мікро-, так і на 

макрорівні. Разом з тим, питаннями, що потребують вирішення на державному 

рівні є: гармонізація відносин власності, оптимізація системи ціноутворення на 

аграрну продукцію, упорядкування господарських взаємовідносин та розбудови 

ефективного механізму мотивації праці. Головною фундаментальною проблемою 

є відсутність конструктивної взаємодоповнюваності формальних та 
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неформальних інститутів задля реалізації інтересів учасників інституціонального 

середовища, незалежно від видів економічної діяльності. Також спостерігається 

недостатнє використання потенціалу інтеграційних об’єднань, які є основою 

створення синергетичного ефекту від групової взаємодії учасників та посилення 

протекціоністських бар’єрів для діяльності трансакційних посередників. Отже, 

нині наявність значної кількості невирішених питаньу сфері економічної 

диференціації в аграрному секторі економіки України стримує розвиток 

вітчизняного інституціонального середовища, рівень конкурентоспроможності та 

інвестиційної привабливості галузі. 

 

2.3. Оцінка механізмів державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки 

 

Аграрний сектор економіки  особлива для держави галузь, ефективність 

якої залежить від виваженості та послідовності державної політики. Питання 

забезпечення дієвості механізмів державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки є основою реалізації економічного 

інтересу всіх його учасників, сприяє підвищенню мотивації праці та 

продуктивності сільськогосподарських підприємств, а також зростання добробуту 

сільського населення. Разом з тим, сьогодні галузь формує продовольчу, 

економічну, енергетичну й національну безпеку, є базою для вітчизняної 

економічної системи в бюджетоутворюючому та соціально-економічному плані, а 

отже має визначальне значення для довгострокового розвитку України. Саме тому 

визначення найбільш важливих інтересів, мотивів та пріоритетів поведінки всіх 

учасників інституціонального середовища в аграрному секторі можливе лише 

завдяки здійсненню оцінки механізмів державного регулювання. 

Нині державне регулювання інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки України знаходиться на етапі свого становлення. Нові зовнішні 

та внутрішні виклики, які постають перед Україною, вимагають оцінки сучасного 

стану функціонування механізмів державного регулювання інституціонального 
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середовища в аграрному секторі економіки, що на практиці реалізуються через 

систему взаємоузгоджених механізмів: правового, економічного, 

адміністративного, соціального та інформаційного (рис. 2.6.). 

Однією із запорук дієвості державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки є координація діяльності органів 

публічної влади та їх підрозділів, які є основним базисом формування та 

реалізації політики в даній сфері, а також раціональний розподіл їх повноважень. 

Відповідно до Конституції України, єдиним законодавчим органом є 

Верховна Рада, яка не лише приймає закони, а й затверджує загальнодержавні 

програми соціально-економічного розвитку, розглядає і приймає рішення щодо 

схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України, виконує інші функції 

щодо регулювання окремих сфер економіки. 
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Рис. 2.6. Механізми державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України 

 

Крім Верховної Ради, регулятивну політику щодо розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки здійснює 

сукупність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема 

Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, 

Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, центральні 

органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи 
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місцевого самоврядування, територіальні органи центральних органів виконавчої 

влади, державні спеціалізовані установи та організації (рис. 2.7) [10].  

 

Рис. 2.7. Органи публічної влади, відповідальні за державне регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України 

 

Загальне регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки забезпечується Міністерством аграрної політики та продовольства 

України, що видає власні нормативно-правові акти, які мають підзаконний 

характер. До його повноважень належить широке коло питань. Перш за все, це 

забезпечення реалізації державної аграрної політики, яка спрямовується на 

формування продовольчої безпеки. Крім того, до його повноважень належать: 

прогнозування та планування розвитку галузей агропромислового комплексу; 

здійснення моніторингу земель сільськогосподарського призначення і 

відновлення їх продуктивної цінності; моніторинг і аналіз динаміки цін на 

продукцію аграрного сектора економіки, що складається на внутрішньому і 

зовнішньому ринках; розроблення методичних рекомендацій щодо здійснення 
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регуляторних заходів, проведення аналізу, складання статистичної звітності тощо 

[10]. Однак привертає увагу його організаційна складність, яка неминуче 

призводить до сповільнення процесу прийняття управлінських рішень, 

дублювання одних функцій і невиконання інших, що відбивається на вчасності 

реалізації регуляторних заходів щодо розвитку інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки. 

Місцевими органами державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки є обласні та районні управління 

агропромислового розвитку. Їх правовий статус визначається відповідним 

Положенням, що затверджується головою відповідної державної адміністрації. 

Управління підпорядковане голові держадміністрації та Міністерству аграрної 

політики та продовольства України. Обласне управління є юридичною особою і 

має самостійний баланс і рахунки в установах банків. На управління 

покладається: забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення 

та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і 

прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва; ефективної взаємодії 

учасників інституціонального середовища; участь у формуванні та реалізації 

соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропродовольчого 

ринку і сільських територій регіону; організація роботи з питань насінництва і 

розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і 

кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та 

техніки безпеки [42].  

Фрагментарність державної аграрної політики, відсутність комплексного 

державного регулювання інституціонального середовища галузі, недосконалий 

перерозподіл та нераціональне використання державних коштів не сприяють 

організації злагодженої роботи Головних управлінь агропромислового розвитку в 

обласних і районних державних адміністраціях, що формують вертикаль 

виконавчої влади. Виникають проблеми із виконання ними таких функцій, як 

формування інституціонального середовища, ринкової інфраструктури, 
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соціальний розвиток села, демонополізація ринку, організація кадрового і 

наукового забезпечення сільськогосподарської діяльності. 

Поряд з Міністерством аграрної політики та продовольства України до 

галузевої компетенції належать такі центральні органи виконавчої влади такі як: 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, Державне агентство 

земельних  ресурсів України, Державне агентство лісових ресурсів України, 

Державне агентство рибного господарства України, Державна інспекція 

сільського господарства України та ін., діяльність яких є координованою [42]. 

Цілком погоджуємося, що чисельні реорганізації системи державного 

регулювання аграрного сектору економіки, не призвели до створення ефективного 

інституціонального середовища. Причиною є те, що домінуючий концептуальний 

підхід до організації управління аграрним ринком, який ґрунтується на 

галузевому принципі, не враховує його поліаспектності і, через це, не забезпечує 

координації діяльності всіх учасників інституціонального середовища. Вони є 

зацікавленими у співпраці з органами публічної влади щодо реалізації власних 

інтересів (наприклад, щодо розміщення державних замовлень, бюджетного 

фінансування, отримання у власність державного або комунального майна, 

ліцензування окремих видів діяльності тощо). Оскільки досить часто повноважні 

функції щодо названих процедур виконують окремі державні службовці, це 

створює можливості для суб’єктивних рішень, прийняття яких обумовлюється не 

завжди економічною доцільністю, а в кращому випадку, вузькогруповими 

інтересами. Центральне місце в таких відносинах займають, як правило, 

неформальні зв’язки, мають місце конфлікти інтересів [10]. 

Дослідження особливостей функціонування правового механізму 

державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки України, з огляду на сучасні трансформаційні процеси, є вкрай 

важливим, оскільки законодавство визначає основні «правила гри» взаємодії всіх 

суб’єктів аграрно-економічних відносин і надає чи позбавляє стимулів для 

сталого розвитку вітчизняного сільського господарства та сільської місцевості в 

цілому. 
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Експерти наголошують, що, незважаючи на досить значну кількість законів 

у зазначеній сфері, нормативно-правове забезпечення державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України потребує 

подальшого розвитку та вдосконалення. Так, правове регулювання здійснюється 

за допомогою Конституції України, кодексів та законів України, актів Верховної 

Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування. 

Окремим сегментом документів з питаньдержавного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки Україниє чергові 

та позачергові послання Президента України до народу України, Послання 

Президента України про внутрішнє та зовнішнє становище України до Верховної 

Ради України, національні програми реформ тощо. 

У Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом 

Президента України [181],за вектором розвитку визначено пріоритети та 

індикатори розвитку сільського господарства, розвиток підприємництва, захисту 

економічної конкуренції, транспортної інфраструктури, земельна реформа та 

залучення інвестицій та ін.. Всі вони є вкрай актуальними в частині розбудови 

якісного державного регулювання інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки. Деталізація Стратегії здійснюється шляхом реалізації 

щорічних планів дій, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Важливим кроком в частині державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки є Державна стратегія регіонального 

розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України [141]. Документом передбачено заходи щодо інтегрованого поєднання 

секторально-галузевої, просторової та управлінської складової державної 

регіональної політики з метою зміцнення потенціалу сільських територій та 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сектора 

відповідно до регіональної спеціалізації. Стратегія спрямована на визначення 

завдань та інструментів для розв’язання соціальних проблем, підвищення рівня 

економічного потенціалу територій, в т.ч. продуктивності сільського 
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господарства, прибутковості агробізнесу та доходів сільського населення і, як 

наслідок, створення умов для загального підвищення якості життя та розвитку 

інституціонального середовища. 

Останнім часом спостерігається активізація розробки і реалізації 

регіональних стратегій розвитку, де враховуються специфіка аграрного сектора 

економіки території та характерні особливості довгострокового розвитку 

інституціонального середовища. Відповідно, затверджуються та виконуються і 

місцеві стратегічні документи (наприклад, стратегії розвитку міст, селищ, 

об’єднаних територіальних громад), в переважної більшості з яких сільське 

господарство визначено локомотивом економічного зростання через 

налагодження ефективного поєднання взаємодії всіх бізнес-агентів. 

Орієнтиром стратегічного розвитку галузі є Стратегія розвитку аграрного 

сектору економіки України на період до 2020 року, затверджена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України. Документ спрямований на формування ефективного 

соціально спрямованого 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 врахування та 

реалізації економічних інтересів суб’єктів господарювання із забезпеченням 

соціальної відповідальності перед громадою. Метою даної стратегії є створення 

організаційно-економічних умов для ефективного розвитку аграрного сектору на 

основі єдності економічних, соціальних та екологічних інтересів для стабільного 

забезпечення населення країни якісним, безпечним, доступним продовольством та 

промисловості сільськогосподарською сировиною [150]. 

Державна підтримка реалізації інтересів учасників інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України забезпечується такожза 

допомогою: 

 Закону України «Про основні засади державної аграрної політики до 

2020 року», де визначено засади  державної аграрної  політики, які спрямовані  на  

забезпечення сталого розвитку аграрного сектору національної економіки на 



127 

період до 2015 року, системності та комплексності під час здійснення заходів з її 

реалізації всіма органами публічної влади [58]; 

 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства 

України», що визначає основи державної політики у бюджетній, кредитній, 

ціновій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо 

стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку 

аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення [57]; 

 Закону України «Про державне регулювання імпорту 

сільськогосподарської продукції», який встановлює порядок тарифного і 

нетарифного регулювання імпорту сільськогосподарської сировини та продуктів 

її для створення рівних умов конкуренції між продукцією вітчизняного 

виробництва та продукцією  нерезидентів, а також деякі методи цінової 

підтримки сільськогосподарських товаровиробників України [56] тощо. 

Задля з’ясування проблем та перспектив розвитку діючого правового 

механізму державного регулювання інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки України пропонуємо розширити моніторинг за допомогою 

запропонованої класифікації за ознакою законодавчої регульованості питань 

функціонування ринкових інститутів: ціноутворення, власності, виробництва, 

землекористування, інвестування, інновацій, інфраструктури та сталого розвитку 

сільських територій (дод. Г). 

У результаті дослідження виявлено, що усі нормативно-правові акти у сфері 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України, на наш 

погляд, можна умовно поділити на такі групи:  

 законодавство, що  окреслює основні положення державної аграрної 

політики стосовно використання форм державної підтримки всіх його учасників; 

 законодавчі акти, що визначають особливості державного стимулювання 

відповідно до галузей аграрного сектору; 

 документи, які регламентують правове становище та створюють умови 

для реалізації всіх економічних агентів у даній сфері. 
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Проведений аналізсучасного стану функціонування правового механізму 

державного регулювання інституціонального середовищадозволяє зробити 

наступні висновки: 

1. У законодавчих документах правові, економічні та організаційні засади 

функціонування складових інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки визначено лише частково, що негативно впливає на комплексність 

агарного законодавства України.  

2. Потребує модернізації та оновлення, в першу чергу, Стратегія розвитку 

аграрного сектору економіки України на період до 2020 року [150], а також цілий 

ряд інших нормативно-правових актів через наявність проблемних питань, які 

потребують вирішення задля підвищення ефективності функціонування ринкових 

інститутів ціноутворення, власності, виробництва, землекористування, 

інвестування, інновацій, інфраструктури та сталого розвитку сільських територій 

тощо. 

3. Недосконалим є правовий механізм державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки через відсутність 

спеціального нормативно-правового акту, де відображено ідеї раціональної 

взаємодії всіх учасників інституціонального середовища, а також 

взаємоузгодженість та послідовність дій щодо реалізації пріоритетних напрямів 

державної політики у даній сфері. 

До інструментів економічного механізму державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України 

відносять: цінове регулювання, субсидії і дотації на придбання ресурсів, 

фінансово-кредитна бюджетна підтримка, спеціалізовані державні програми та 

проекти. 

Важливим інструментом є цінове регулювання через запровадження 

мінімальних закупівельних цін (на зернові, насіння соняшнику, тваринницьку 

продукцію). Для здійснення ефективної цінової політики у 2005 р. було створено 

Аграрний фонд, який здійснює товарні або фінансові інтервенції на 
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організованому аграрному ринку України, використовуючи найкращу ринкову 

кон'юнктуру [133, с. 10]. 

Невід’ємним інструментом економічного механізму державного 

регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки є 

субсидії і дотації на виробництво та придбання ресурсів. Для підтримки 

тваринницької галузі починаючи з 2003 р. введено доплати 

сільськогосподарським товаровиробникам за збереження поголів’я корів 

м’ясного та молочного напряму, овець та кіз тощо; з 2004 р. – бюджетні 

субсидії сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними 

тварини переробним підприємствам. У 2006 р. запроваджено виробничі 

дотації у рослинництві –  бюджетні виплати на гектар зернових, ріпаку, льону 

[133, с. 11].На нашу думку, дрібні підприємства досі ще не спроможні 

розширювати і модернізувати власне виробництво,тому бюджетні кошти, що 

виділяються на їх підтримку, сприяють, з одного боку, зростанню особистих 

доходів власників, а з іншого, - мало впливають на загальний розвиток галузі 

Дієвою складовою економічного механізму державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки є фінансово-

кредитна бюджетна підтримка. Починаючи з 2000 р. надається часткова 

компенсація процентних ставок на отримання кредитів комерційних банків і 

здійснення лізингових платежів з визначеними кредитною ставкою, що 

компенсується, максимальним розміром кредитної ставки за залученими 

кредитами, а також порядком компенсації лізингових платежів [133, с. 

11].Здешевлення кредитів комерційних банків привело до значного збільшення 

кредитування аграрного виробництва: у 2000 р. обсяг таких кредитів становив 2,1 

млрд грн, у 2003 р. – 7,7 млрд грн, у 2004 р. – 5,2 млрд грн, у 2007 р. – 18 млрд 

грн, на кінець 2016 р. кредити сільськогосподарським корпораціям становили 36,5 
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млрд грн, що на 6,9% більше, ніж у 2013 р. Кредитування сільськогосподарських 

корпорацій у річному обчисленні відбувалося більш швидкими темпами, ніж 

нефінансових корпорацій у цілому (10,8% та 6,4% відповідно). Однак за строками 

погашення переважають кредити, надані на строк до 1 року – їх частка в 

загальному обсязі кредитів, наданих у національній валюті, становить 47,9%, від 1 

до 5 років – 43,7%, більше 5 років – 8,4%, що не сприяє поліпшенню 

інвестиційної активності аграрних товаровиробників. Найбільш активно 

співпрацюють з аграріями ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Банк «Київська 

Русь», ПАТ «VAB Банк», ПАТ «Ощадний банк України», «Приватбанк», ПАТ 

«Укрсоцбанк» (UniCredit Bank) та ін. [80]. 

Важливим інструментом є податкове стимулювання у вигляді фіксованого 

сільськогосподарського податку (далі - ФСП), а також спеціального механізму 

сплати податку на додану вартість (далі - ПДВ). ФСП – податок, який сплачують 

сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 % загального обсягу виробництва. Об'єктом оподаткування є площа 

сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) 

та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що 

перебувають у власності сільськогосподарського товаровиробника або надані 

йому у користування, у т. ч. на умовах оренди, а базою оподаткування – 

нормативна грошова оцінка 1 га відповідних сільгоспугідь або земель 

водного фонду станом на 1.07.1995 р. Платники ФСП не сплачують: 

податок на прибуток підприємств; земельний податок (крім земельного 

податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення 

сільськогосподарського товаровиробництва); збір за спеціальне 

використання води; збір за провадження деяких видів підприємницької 
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діяльності (у частині провадження торговельної діяльності). Спеціальний 

механізм сплати ПДВ передбачає компенсацію сільськогосподарським 

товаровиробникам коштів за продані ними переробним підприємствам 

молоко і м'ясо в живій вазі. Так, підрозділом 2 Перехідних положень 

Податкового кодексу України встановлено, що сума ПДВ переробним 

підприємством сплачується до спеціального фонду Державного бюджету 

України і спеціального рахунку, відкритого ним в органі державної 

казначейської служби, у наступних співвідношеннях: у 2012 р. – відповідно 

30 % і 70 %; у 2013 р. – 40 % і 60 %; у 2015 р. – 50 % і 50 %. Суму ПДВ, 

перераховану на спеціальний рахунок, переробне підприємство 

використовує виключно для виплати компенсації сільськогосподарським 

товаровиробникам за продані ними молоко і м'ясо в живій вазі [133, с. 11]. 

Так, протягом 2000-2014 рр. державна підтримка через спеціальні режими 

та механізми оподаткування зросла у 8 разів (табл.2.6), що в окремих галузях 

сільськогосподарського виробництва (наприклад, в тваринництві) дозволяє 

зберегти позитивні фінансово-економічні результати діяльності. 

Таблиця 2.6 

Рівень податкового стимулювання аграрного сектора економіки України 

протягом 2000-2014 рр. 

Показник 
2000 

р. 

2005 

р. 

2010 

р. 

2011 

р. 

2012 

р. 

2013 

р. 

2014 р. 2014 р. у % до 

2000 р. 2013 р.

Підтримка через 
спеціальні режими та 
механізми 
оподаткування, всього 

2,1 5,2 16,4 16,0 17,2 18,3 
24,1 

в 8 разів 131,69

в тому числі: за 
рахунок ФСП 

1,4 1,4 2,8 3,1 3,3 3,5 3,3 235,7 94,3 



132 

за рахунок 
спецрежимів 
справляння ПДВ 

0,7 3,8 13,6 13,9 13,9 14,8 
11,1 

в 21 рази 133,3 

 

Вкрай важливим інструментом механізму державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки є спеціалізовані 

державні програми та проекти у структурі економічного механізму державного 

регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. 

Державна підтримка здійснюється за наступними напрямами: розвиток 

фермерства, кредитної кооперації, рослинництва, тваринництва, підвищення 

родючості ґрунтів, ведення сільського господарства на радіаційно забруднених 

територіях тощо [133, с. 11]. 

Так, видатки бюджету на аграрну галузь у загальних видатках стрімко 

скорочуються – якщо  у 2009 році на них припадало 2,32%, то у 2014 році – лише 

1,56%(рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Розмір фінансування бюджетних програм в аграрному секторі 

економіки у 2009-2014 рр., млн грн [145]. 

 

У структурі фондів по видатках Міністерства аграрної політики і 

продовольства України на загальний фонд припадало 68,6% у 2009 р.та 24% у 
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2014 р., а це можна розглядати як додатковий фактор ризиковості здійснення 

фінансових виплат [145]. У 2016 р. видатки загального фонду держбюджету 

заплановано у розмірі 633,505 млрд грн. та видатки спеціального фонду - 34,228 

млрд грн. [3]. 

Підтримка  по апарату Міністерства аграрної політики і продовольства 

України у 2014 році була закладена в 6,81 млрд грн, що на 28% нижче рівня 2013 

року. При цьому проти 2013 року скорочення відбулось по загальному фонді 

[172]. У 2016 виділено усього 1 488 229,2 тис. грн, що на 52% менше ніж у 2015 р. 

(2015р. – 3 092 540,0 тис. грн). Таке скорочення відбулося за рахунок суттєвого 

зменшення обсягів спеціального фонду на 77% [3]. 

Як приклад, зміни бюджету на 2014 р.  порівнянні з 2013 р. стосувалися 

зміни структури фінансування, зокрема збільшення видатків: у 7 разів на 

підтримку розвитку хмелярства та садівництва, у 2,5 рази на фінансову підтримку 

заходів у аграрному секторі;  на заходи загального керівництва та управління у 

сфері АПК. Зменшено видатки за бюджетними програмами: на 23% на державну 

підтримку галузі тваринництва; на 80% на витрати Аграрного фонду на 

формування інтервенційного фонду з метою забезпечення продовольчої безпеки і 

цінової стабільності в країні, а також для закупівлі МТР для потреб 

сільгоспвиробників [3]. За останні два роки розмір бюджетної підтримки за 

державними програмами практично не змінився: у 2016 р. виділено усього 1 488 

229,2 тис. грн, що на 52% менше ніж у 2015 р. (2015р. – 3 092 540,0 тис. грн). Таке 

скорочення відбулося за рахунок суттєвого зменшення обсягів спеціального 

фонду на 77%, та загального фонду – на 9% і становить 1 028 584,1 проти 1 132 

874,4 тис. грн у 2015 р. [3].Проте відсутні задекларовані урядом програми 

підтримки малих форм господарювання, на їх фінансування закладаються видатки 

у складі інших програм: фінансової підтримки заходів, відтворення основних 

фондів, державній підтримці тваринництва тощо [105]. 

Членство України в СОТ передбачає розподіл державної підтримки 

сільського господарства за видами «скриньок». В Україні від 75 до 80 % сукупної 
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підтримки приходиться на програми «жовтої скриньки», на «зелену» – відповідно 

20-25 % (табл. 2.7).  

Недостатнім є здійснення державної підтримки інституціонального 

середовища за рахунок розширення програм «зеленого кошика: необхідність 

удосконалення інфраструктури, стимулювання інвестицій, поліпшення якості 

продукції та підвищення родючості земель, створення державного резерву 

продовольства, маркетингові і дорадчі послуги тощо. Хоча, починаючи з 2012 р. 

видатки на фінансування заходів «зеленого кошика» показують тенденцію до 

поступового зростання, що свідчить про актуалізацію необхідності розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. 

Таблиця 2.7 

Структура державної підтримки аграрного сектору економіки протягом 

2012-2015 рр. 

Заходи 
Обсяг фінансових ресурсів із 
державного бюджету, млн.грн. 
2012 р. 2013 р. 2014р. 

«Жовта скринька» (продуктова підтримка 3193,8 3376,8 3072,9 
«Жовта скринька» (непродуктова 
підтримка) 

2643,2 2288,6 1828,9 

Всього за програмами «жовтої скриньки» 5837,0 5665,4 4901,8 
«Зелена скринька» 8209,9 8504,8 8621,2 

 

Таким чином, незважаючи на наявність достатньої державної 

підтримки, економічному механізму державного регулювання притаманна 

низка проблем, основні з яких полягаютьу наступному: 

1. Недостатність використання непрямих заходів державної підтримки 

дрібних та середніх аграрних підприємств на фоні поступового зменшення 

фінансування заходів прямої підтримки. 
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2. Дефіцит бюджетних коштів та складність механізму їх виділення, що 

створює загрози своєчасному виконанню домовленостей державипри здійсненні 

урядомрегулітивних дій. 

3. Несприятливий інвестиційний клімат і складність умов провадження 

підприємницької діяльності під час реалізації інвестиційних проектів 

4. Низький рівень обізнаності учасників інституціонального середовища 

щодо можливостей одержання ними державної допомоги, складний 

процедурний механізм і непрозорість її отримання, внаслідок чого основна 

маса вітчизняних товаровиробників, які такої підтримки потребують, 

залишаються поза її межами; 

5. Необґрунтоване здійснення бюджетних витрат без належного контролю 

за їх використанням і без врахування ефективності господарської діяльності 

реципієнтів сприяє формуванню патерналістських настроїв і гальмує розвиток 

підприємництва. 

До інструментів адміністративного механізму державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки відносять 

стандартизацію та сертифікацію сільськогосподарської діяльності, ліцензування, 

патенти, квотування, державні замовлення і контракти, ветеринарний, санітарний 

та фітосанітарний контроль, адміністративні заборони і обмеження. Його дія 

спрямована на впорядкування адміністративних відносин між регуляторними 

органами публічної влади та суб’єктами господарювання. 

Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції 

здійснюється в площині гармонізації системи з нормами, які використовуються в 

ЄС, проте вкрай повільно. Останнім часом в українському законодавстві було 

спрощено ряд вимог до процесу забезпечення якості продукції, що отримало 

негативні відгуки фахівців [182]. Разом з тим, невідповідність деяких видів 
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української продукції європейським стандартам є суттєвою загрозою розвитку 

вітчизняного агропродовольчого сектору, оскільки стримує постачання продукції 

на ринки країн ЄС на період запровадження всіх необхідних технічних 

регламентів і отримання сертифікатів відповідності, призводить до зниження 

дохідності вітчизняних малих і середніх сільгосппідприємств, а також до 

послаблення конкурентних позицій на внутрішньому ринку окремих видів 

української продукції порівняно з європейською, яка вже відповідним чином 

сертифікована. 

Важливим інструментом адміністративного механізму є ліцензування. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності. Відповідно до норм цього Закону ліцензуванню підлягають такі види 

господарської діяльності аграрного сектору, як ветеринарна практика та 

діяльність пов’язана із зовнішньоекономічною сферою (наприклад, такі товари як 

інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту рослин, препарати та засоби для 

обробки та протрави тощо). У ньому скасовані ліцензії на торгівлю пестицидами 

й агрохімікатами, племінними ресурсами, а також на фумігаційну діяльність. 

Частину цих ліцензій скасовано відповідно до умов приведення законодавства до 

принципів і стандартів ЄС[94]. 

Істотним є питання про квоти на державні гарантії щодо збуту продукції. З 

погляду інтересів аграрного сектору, будь-які обмеження приймання продукції 

небажані, тому що сповільнюють темпи нагромадження товарних запасів. Однак 

за продукцією, що дотується, бюджетні можливості можуть зажадати уведення 

відповідних обмежувальних квот. Але в цьому випадку держава не завжди 

дотримувати принципу регіональної диференціації, що відбиває вимоги 

раціонального просторового розміщення галузей, особливо тваринництва [153]. 

Адміністративний механізм державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки спирається на силу державної влади і 

містить заходи дозволу, заборони, примусу. До відповідних заходів належать: 
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– відстеження паритету цін на сільськогосподарську і промислову 

продукцію з метою своєчасного корегування граничних цін; 

– визначення пріоритетних напрямів дотацій та інвестицій; 

– контроль за дотриманням стандартів на сільськогосподарську 

продовольчу продукцію; 

– установлення квот, митного збору на імпорт або експорт 

сільськогосподарської продукції і продовольства з метою захисту вітчизняних 

товаровиробників і продовольчого ринку; 

– розвиток функцій місцевого самоврядування; 

– переорієнтація органів державного управління відповідно до формування 

якісно нової структури, адекватної ринковій економіці тощо [125]. 

Соціальний механізм державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки є основою реалізації суспільних 

інтересів та передумовою підвищення рівня життя населення. Його 

інструментами є:регулювання рівня зайнятості у сільській місцевості, підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, підтримка якості життя 

населення, пропаганда здорового способу життя серед населення, розвиток 

сільської соціальної інфраструктури. 

Проте на сьогодні соціальний механізм має низку вад.На жаль, наслідком 

його низької дієвості є господарське спустошення місцевості, яке негативно 

позначається не тільки на стані аграрного сектора економіки, а й на можливості 

збереження культурної спадщини країни та її регіонів, самобутності, національної 

ідентичності людей. 

Аналіз статистичних даних свідчить, що за період 1991 - 2016 рр. суттєво 

загострились демографічні проблеми села. Адже наслідки скорочення чисельності 

сільського населення та зменшення кількості працездатних, проявляються також у 

зниженні темпів виробництва сільськогосподарської продукції. 

Спад аграрного виробництва зумовив падіння доходів та рівня життя 

населення, зменшення зайнятості сільського населення. Так, частка сільського 

населення, що мають доходи нижче прожиткового мінімуму, становить 18,1 %, 
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тобто майже кожен 5-й селянин є бідним. Основним джерелом доходів 58,0 % 

селян стали особисті господарства. За даними опитування, вони забезпечують 

25,0 % всіх надходжень у сімейні бюджети селян. Очевидно, що без зниження 

рівня бідності та ліквідації крайніх форм її прояву неможливо досягти підвищення 

якості людського капіталу та економічного зростання, а також створити 

передумови для розширення соціальної бази модернізації та зростання 

продуктивності праці [50]. 

У ході реформування аграрного сектору виникла категорія сільського 

населення  безробітні особи, які протягом тривалого періоду не можуть знайти 

роботу і з року в рік, хоча й повільно, але збільшують свою чисельністю. За 

різними оцінками приховане безробіття досягає 30– 50% загальної чисельності 

зайнятих, і зростає з року в рік. 

Не маючи можливості працювати на сільськогосподарських підприємствах, 

сільське населення вимушене розвивати особисті селянські господарства (які не 

несуть соціального навантаження, а відповідно не забезпечують фінансування 

освіти, медичного обслуговування, розвитку інфраструктури в сільській 

місцевості), що призводить до втрати набутої кваліфікації та не дає можливості 

забезпечити родині належний рівень життя. 

Сучасні аграрні підприємства не можуть ефективно та стало функціонувати 

без наявності кадрового потенціалу відповідної кваліфікації. Так, за даними 

інституту демографії та соціальних досліджень НАН України лише 15% 

випускників сільських шкіл бажають працювали в сільському господарстві. Після 

одержання вищої освіти в аграрних ВНЗ 11% фахівців погоджуються повернутися 

у село за будь яких умов, 17% - за умови надання гідного житла та заробітної 

плати, а 72% взагалі не мають наміру працювати в аграрній сфері [50]. 

Поглиблення соціально-економічного розшарування селян призводить до 

погіршення якості життя сільського населення. Останнім часом сільські території 

характеризуються наростанням негативних явищ в життєдіяльності населення, що 

знижують його функціональний потенціал як економічного і демографічного 
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ресурсу. Розширення масштабів наркоманії, переміщення вікових інтервалів 

вживання алкоголю і тютюну на молодші покоління, поширення епідемії 

надмірної ваги та ожиріння, висока частка захворювань, фізично інертний спосіб 

життя населення мають вкрай несприятливі демографічні наслідки, що 

визначають соціально-економічний розвиток більшості регіонів країни [50]. 

Для сільського населення актуальність проблеми фізичної інертності 

проявляється особливо гостро. У сучасних умовах, з одного боку, відзначаються 

низькі масштаби застосування людьми оздоровчої фізичної активності у своїй  

життєдіяльності, з іншого боку - зростає чисельність зайнятих важкою фізичною 

працею, в тому числі жінок репродуктивного віку, норми застосування якої в 

сільській місцевості слабо дотримуються. Існуюча ситуація з високою виразністю 

соціально-патологічних проблем (алкоголізм, наркоманія, дитяча та підліткова 

злочинність тощо) зазначені диспропорції призводять до погіршення здоров’я 

сільського населення, підвищення смертності громадян країни, обумовленої 

способом життя та характером праці, збільшенням непрацездатності селян, 

Так, за даними Держкомстату України, у 46,6% загальної кількості сіл 

відсутній обов’язковий для кожного села фельдшерсько-акушерський пункт, 

70,8% – не забезпечені дитячими дошкільними установами, 51,4% – школами, 

41,2% сіл – закладами клубного типу[50]. 

Спостерігається недостатність обсягів державних капітальних вкладень у 

будівництво житла, дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шляхів з 

твердим покриттям, газових мереж тощо. 

Інформаційний механізм державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі забезпечує володіння інформацією і 

використання її в організації виробничого процесу всіма учасниками 

інституціонального середовища. Його інструментами є програмне забезпечення, 

інформаційні системи, електронний документообіг, електронні бази даних та 

електронне врядування. 

Так, на мікрорівні і досі існує помітне відставання в плані використання 

сучасних інформаційних технологій. Це можна пояснити наступними основними 
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моментами: відсутністю в більшості господарств сучасних засобів 

обчислювальної техніки; непідготовленістю або відсутністю кваліфікованих 

фахівців угалузі інформаційних технологій; відсутністю відповідного 

інформаційного і програмного забезпечення, що дозволяє максимально 

автоматизувати процес управління підприємствами галузі. 

В Україні на сьогодні відсутня єдина інформаційна база даних, яка дозволяє 

налагодити співпрацю і прискорити процес реалізації інтересів всіх учасників 

інституціонального середовища в аграрномусекторі економіки з питань: 

– вибору продуктивніших технологій, таких як насіння, добрива, інші 

агрохімікати і механізація;  

– ефективнішого застосування цих технологій, наприклад, своєчасного 

внесення хімікатів;  

– повного використання трудових ресурсів;  

– оптимального поєднання ресурсів, що є в наявності, наприклад, вибір 

найбільш ефективного способу механізації;  

– зміни системи господарювання, перехід на виробництво більш 

ефективніших культур;  

– зміни зовнішніх чинників, тобто поліпшення організація маркетингу, 

безвідходній технології при переробці продукції, збільшення частки у вартості 

реалізованої кінцевому споживачеві сільськогосподарської продукції 

фермерських господарств, поліпшення транспортування, осушення і зрошування 

земель, зміна сільськогосподарської політики уряду [190]. 

На сьогодні процедури збирання й обробки інформації, необхідної для 

визначення та контролю цільових показників результативності діяльності 

учасників інституціонального середовища, не автоматизовані. Відсутня єдина 

система планування та моніторингу ефективності реалізації державних програм і 

проектів у даній сфері, а також доступу до цієї інформації зацікавлених учасників 

аграрного ринку. Отримання необхідної інформації в більшості випадків вимагає 

безпосереднього звернення до органів публічної влади, формування та надання 

запитів у паперовому вигляді. Без розв’язання вказаних проблем неможливо 
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забезпечити перехід на новий рівень якості державного регулювання та виконання 

функцій суб’єктами, відповідальними за розвиток інституціонального середовища 

в аграрному секторі економіки. Крім відсутності достатньої уніфікації форматів, 

стандартів та процедур, найбільш проблемним питанням залишається 

недосконалість електронного документообігу між структурними підрозділами 

органами публічної влади та учасниками інституціонального середовища. 

Окремим напрямом державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки є становлення самоуправління та 

саморегулювання на основі підвищення ролі громадських професійних організації 

(об’єднань галузевих товаровиробників) з передачею їм частини функцій. Так, 

наприклад, на державному рівні значення та роль дорадництва у забезпеченні 

сільськогосподарської діяльності в Україні сьогодні недооцінені. При цьому 

вартоврахувати, що витрачені державою кошти на підтримку дорадницьких 

служб та саморегулівних організацій можутькомпенсуватися значним 

підвищенням ефективності сільського господарства –дослідження засвідчують, 

що віддача від вкладень у розбудову дорадчих служб найвища впорівнянні з 

іншими напрямками державної підтримки сільського господарства і складає 15 - 

40 % [170]. Проте, нині процес діяльності професійних громадських об’єднань в 

аграрному секторі є розпорошеним, невпорядкованим, нецілеспрямованим. Тому і 

характер їх взаємовідносин з органами публічної влади, участь в процесах 

подальшого реформування галузі носять фрагментарний характер. 

Через недостатньо розвинену і нескоординовану систему агрологістики 

втрати продукції АПК сягають до 1/3 річного обсягу виробництва 

сільгосппродукції [170]. Недосконалості механізмів державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки спричинюють і 

низький рівень його розвитку в Україні, що підтверджують дані досліджень 

міжнародних організацій. Так, за індексом ефективності логістики (LPI Logistics 

Performance Index), який розраховується Світовим банком, Україна у 2014 р. 

посідає 61 місце серед 160 країн світу із загальним показником 2,98 балу із п’яти 
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(на першому місці знаходиться Німеччина з показником 4,12 балу). За окремими 

параметрами Україна посіла наступні позиції:  

 69 – ефективність митного та прикордонного оформлення;  

 71 – якість торговельної та транспортної інфраструктури;  

 67 – простота організації міжнародних перевезень за 

конкурентоспроможними цінами;  

 72 – якість та компетентність логістичних послуг;  

 45 – відслідковування проходження вантажів;  

 52 – своєчасність поставок вантажів [216].  

Фахівцями Міжнародної фінансової корпорації IFC у рамках дослідження 

«Інвестиційний клімат в Україні: яким його бачить бізнес» зазначається, що 

найбільшими перешкодами для ефективного маркетингу та логістики у 

сільському господарстві є погана інфраструктура аграрного ринку  і недостатня 

кількість сучасних складських приміщень [73]. 

Недосконалості державної політики уданій сфері спричинює недоліки та 

деформацію вітчизняного інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки, що вкрай негативно впливає на конкурентоспроможність галузі. Серед 

найбільш вагомих слід виокремити наступні: 

 низька платоспроможність малого і середнього агропідприємництва та 

сільського населення, низька їхня здатність замовляти дорадчі чи консультаційні 

послуги, що спричинює в результаті їх недостатню розвиненість; 

 посилення негативної тенденції щодо спрямування товаропотоків до 

комерційних каналів збуту з непрозорими умовами купівлі-продажу, визначення 

якості продукції та цін, що призводить до значних фінансових втрат виробників; 

 невідповідність технічних норм щодо якості та безпечності харчових 

продуктів міжнародним вимогам, що прискорює їх відставання від показників, 

прийнятих у світовій практиці;  

 неповне використання переваг діяльності громадських організацій в 

аграрному секторі економіки через ризики підвищення корумпованості та 

неякісного громадського і державного контролю за діяльністю їх членів; 
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 низький рівень розвитку аграрної логістики через недостатній рівень 

забезпечення сільгоспвиробників агросховищами, незадовільний стан 

транспортної інфраструктури, недосконалість системи оптової реалізації 

сільськогосподарської продукції; 

 повільне об’єднання дрібних товаровиробників для створення ними або 

вступу до уже діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, через 

необхідність подальшого удосконалення та розбудови інституту бізнес-довіри; 

 слабкість інтеграційних зв’язків та сталих ділових зв’язків між 

учасниками інституціонального середовища, переробними підприємствами і 

науковими установами, а також неготовністю більшості аграріїв стати частиною 

агрокластерів тощо. 

На основі проведеного аналізу особливостей функціонування механізмів 

державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки України виділено групи проблем, які: 

 існують традиційно (проблеми взаємодії учасників в процесі 

функціонування ринкових інститутів: ціноутворення, власності, виробництва, 

землекористування, інвестування, інновацій, інфраструктури та сталого розвитку 

сільських територій); 

 виникли в процесі інституціональних перетворень (зміна організаційно-

правових форм власності та відносин між учасниками інституціонального 

середовища); 

 викликані несприятливими макроекономічними умовами  (інфляція, 

дефіцит державного бюджету, відсутність сприятливого ринкового середовища, 

зростання безробіття, низький рівень реальнихдоходів населення тощо); 

 зумовлені регіональними особливостями (регіональна спеціалізація та 

сільськогосподарська концентрація). 

Таким чином, в Україні неповно використовується можливості інструментів 

механізмів державного регулювання інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки в частині реалізації інтересів як учасників інституціонального 

середовища, недопущення зниження фінансово-економічних результатів їх 
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діяльності, так і населення задля забезпечення належного рівня якості та безпеки 

сільськогосподарської продукції.Пошук шляхів їх удосконалення  дозволять 

вирішити питання прибутковості підприємств через недопущення високого рівня  

загальновиробничих витрат, надмірного часового обігу товарів і недосконалості 

безперервних ланцюгів управління матеріальними потоками, втрат вирощеного 

урожаю, забезпечення населення продуктами харчування за доступними цінами, 

закріплення позицій сільгоспвиробників на міжнародних ринках і збільшення 

частки імпортної продукції у внутрішньому споживанні.Окрім цього, існує 

об’єктивна необхідність подальшого удосконалення законодавчої бази в контексті 

якісного формування та реалізації державної аграрної політики. Перш за все, це 

стосується питань підвищення ефективності використання таких інструментів і 

механізмів, що зможуть забезпечити комплексний підхід до вирішення існуючих 

проблем. 

Отримані автором наукові результати, які увійшли до даного розділу, 

опубліковано у працях [60, 61, 64]. 
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Висновки до другого розділу 

1. Проаналізовано процес інституціональних перетворень в аграрному 

секторі економіки України. Запропоновано наступні етапи інституціональних змін 

за часів незалежності України: формування ринкового інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки (1990-1999 рр.); становлення нових 

форм інституціонального середовища в аграрному секторі економіки (2000-2007 

рр.); створення умов довгострокового розвитку інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки (20082015 рр.); інтеграція інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки в міжнародний простір (починаючи з 

2016 р.). Наголошено, що на сучасному етапі розвитку країни вирішення 

потребують проблемні питання щодо створення сприятливих інституціональних 

умов для ефективного аграрного господарювання, які перешкоджають подальшій 

трансформації інституціонального середовища в аграрному секторі економіки 

України, серед яких вважаємо за доцільне виокремити: недостатнє приділення 

уваги розвитку інституту відносин власності щодо ефективного поєднання її 

різноманітних форм в сільському господарстві; необхідність зміни інститутів 

рентних та орендних відносин; недосконалість функціонування інститутів ринку 

ресурсів для села (землі, капіталу, праці); важливість розвитку інституту 

підприємництва тощо. З’ясовано, що високий ступінь невизначеності є 

перешкодою для укладання довгострокових договорів між учасниками 

інституціонального середовища, позбавляє їх інвестиційної зацікавленості. 

2. Досліджено економічну диференціацію як основу інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України. Запропоновано 

виокремлення структурних рівнів інституціонального середовища: галузевого, 

територіального, технологічного, інфраструктурного та демографічного, що 

дозволяють визначити ступінь і характер взаємодії між учасниками та відповідно, 

з’ясувати необхідний набір інструментів державного регулювання. 

Ідентифіковано, щонизький рівень інституціонального забезпечення 
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розвитку відтворювального потенціалу аграрного сектору через 

господарську роз’єднаність економічних агентів призводить до зниження 

синергетичного ефекту від їх співпраці;деформація взаємодії між великими 

та дрібними  виробниками аграрної продукції, незахищеність інтересів 

останніх, що спричиняє недосконалість вітчизняного конкурентного 

середовища та знижує їх мотивацію до здійснення економічної діяльності; 

недостатнє використання потенціалу сільськогосподарського 

корпоративного сектору господарювання, в результаті чого приділяється 

значно менше уваги розбудові галузевої інфраструктури; неефективність 

державного впливу на механізми управління транс акційними витратами як 

на мікроб, так і на макрорівнях, що спричиняє формування тіньового 

аграрного сектору; відсутність комплексного бачення взаємодії органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  щодо розвитку 

місцевого інституціонального середовища, що знижує продуктивність 

аграрного сектору в цілому тощо. 

3. Здійснено оцінку механізмів державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки: правового, економічного, 

адміністративного, соціального та інформаційного. Запропоновано класифікацію 

нормативно-правових актів шляхом їхнього групування за ознакою законодавчої 

регульованості функціонування ринкових інститутів (ціноутворення, власності, 

виробництва, землекористування, інвестування, інновацій, інфраструктури та 

сталого розвитку сільських територій). Встановлено, що функціонування 
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механізмів державного регулювання інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки має ряд недоліків (що існують традиційно, виникли в процесі 

інституціональних перетворень, викликані несприятливими макроекономічними 

умовами та зумовлені регіональними особливостями), успішне вирішення яких 

має сприяти підвищенню їх ефективності. Доведено, що необхідним є пошук 

таких інструментів і механізмів, які зможуть забезпечити комплексний підхід до 

вирішення існуючих проблем. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В 

АГАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Стратегічні орієнтири розвитку інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки 

 

Недосконалість нормативно-правового поля, недостатня дієвість механізмів 

державного регулювання, орієнтація на короткострокові результати в аграрному 

секторі економіки наразі не забезпечують ефективність вітчизняного 

інституціонального середовища. Суб’єктами вироблення державної політики у 

даній сфері не приділяється належно уваги питанням реалізації інтересів 

підприємців, аналізу і оцінці такої взаємодії його складових на сучасному етапі 

розвитку національної економіки. Трансформаційні зміни інституціонального 

середовища відбувались із приділенням неналежної уваги інституціональним 

особливостям країни під час укладання господарських договорів. Разом з тим, 

наявність невирішених проблем, зокрема з через господарську роз’єднаність 

економічних агентів призводить до зниження синергетичного ефекту та 

відтворювального потенціалу галузі. З огляду на наявність високого ступеня 

невизначеності, відсутність комплексного баченняу органів публічної влади 

щодо розвитку інституціонального середовища знижує продуктивність 

аграрного сектору економіки в цілому. 
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Здійснення дієвої державної політики в сучасному суспільстві практично 

неможливе без використання переваг стратегічного планування. Стратегічне 

планування – це систематизовані та певною мірою формалізовані зусилля всієї 

організації, спрямовані на розроблення стратегій, оформлення її у вигляді 

планових документів різного типу [169]. Система державного стратегічного 

планування в Україні повинна включати довго-, середньо- та короткострокові 

прогнози розвитку, концепції і стратегії, середньострокові програми та плани, 

проекти, де мають бути взаємоузгоджені пріоритети державного, галузевого та 

регіонального розвитку, механізми та інструменти їх реалізації, інститути 

організації відповідної діяльності, а також методи контролю та відповідальності 

за досягнення необхідних результатів [31, c. 343]. 

Стратегічний підхід до здійснення державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки має базуватися на 

науковообгрунтованих підходах, визначеній концепції розвитку за результатами 

дослідження.  

Розвиток інституціонального середовища повинен набути рис 

стратегічного, що забезпечить запровадження стабільних довгострокових 

взаємовідносин між учасниками аграрного сектору економіки та 

інституціональним оточенням, які базуються на справедливих та 

заздалегідь передбачуваних «правилах гри». 

Для визначення стратегічних орієнтирів розвитку інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України необхідно сформулювати 

концептуальні напрями його розвитку. 

Концепція розвитку інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки спрямована на формування ефективного інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України, учасники якого здатні 
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задовольнити потреби ринку, сприяти розвитку сільської місцевості, а 

також реалізації власних економічних інтересів, дотримуючись соціальної 

відповідальності перед громадою.Розробка та подальша реалізація даного 

документа сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності галузі в 

довгостроковій перспективі.  

Етапами формування концепції розвитку інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки є: 

– І етап - аналіз поточного стану та тенденцій розвитку; 

– ІІ етап - проведення стратегічного аналізу; 

– ІІІ етап - формування бачення майбутнього, місії; 

– ІV етап - визначення стратегічних цілей і завдань; 

– V етап - формування сценаріїв та прогнозів; 

– VI етап - вибір сценарію розвитку; 

– VII етап - затвердження та схвалення концепції розвитку [31]. 

За результатами дослідження у попередніх підрозділах роботи 

проаналізовано поточний стан та тенденцій розвитку інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України, які є основою розробки 

концептуальнихположень довгострокового розвитку. 

У процесі визначення стратегічних орієнтирів розвитку інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки є здійснення SWOT-аналізу, метою 

якого є структурування наявної інформації про сильні та слабкі сторони його 

складових чи підсистем, а також про потенційні можливості та загрози, які мають 

визначальний вплив. До завдань SWOT-аналізу можна віднести наступні: 

– виявлення існуючих умов та потенційних загроз розвитку; 

– виокремлення внутрішніх резервів розвитку; 

– з’ясування можливих зовнішніх розвиваючих та стримуючих факторів; 
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– формування стратегічного бачення коротко-, середньо- та 

довгострокових цілей впровадження [31]. 

За результатами здійсненого аналітичного дослідження матеріалів вважаємо 

за необхідне здійснення первинного стратегічного SWOT-аналізу 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки (табл.3.1). 

Таблиця 3.1 

Первинний стратегічний SWOT-аналіз факторів інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України 

Назва 
фактору 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 
(ПЕРЕВАГИ) 

S СЛАБКІ СТОРОНИ 
(НЕДОЛІКИ) 

W 

Правові 

1. Наявність розгалуженої 
системи нормативно-правових актів 
2. Схвалення Стратегії розвитку 
аграрного сектору економіки 
України на період до 2020 року. 
3. Ратифікація норм міжнародного 
права 

1. Відсутність спеціального 
нормативно-правового акту, де 
відображено ідеї раціональної взаємодії 
всіх учасників інституціонального 
середовища  
2. Фрагментарність відображення 
правових, економічних та 
організаційних засад функціонування 
складових інституціонального 
середовища 
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 3. Необхідніть модернізації та 
оновлення низки нормативно-правових 
актів. 
4. Наявність правових колізій та 
суперечностей у законодавчих актах 

Економічні 1. Державна фінансово-економічна 
підтримка аграрного сектора 
економіки. 
2. Наявність різноманітних 
організаційно-правових форм 
господарювання вітчизняних 
підприємств. 
3. Забезпеченість суб’єктів 
господарювання земельними 
ресурсами. 
4. Функціонування 
великомасштабних аграрних 
формувань. 
 

1. Фрагментарність державної аграрної 
політики  
2. Дефіцит бюджетних коштів та 
складність механізму їх виділення. 
3. Неефективність державного впливу 
на механізми управління 
трансакційними витратами. 
4. Орієнтація на короткострокову 
рентабельність галузі, її низькі  
показники. 
5. Структурна розбалансованість 
аграрного сектора економіки. 
6. Слабкість процесів кооперації, 
деформація взаємодії між великими та 
дрібними агропідприємствами. 
7. Недосконалість процесу планування і 
управління збутовою політикою в 
галузі. 
8. Економічна роз’єднаність, слабкість 
господарських зв’язків між учасниками 
інституціонального середовища  

Соціокультурні 

1. Багатовікові традиції ведення 
сільського господарства. 
2. Висока частка зайнятого 
населення в аграрному секторі. 
3. Наявність сільської соціальної 
інфраструктури. 
4. Розгалужена система підготовки 
фахівців для аграрного сектору. 
 
 

1. Низький рівень соціальної 
відповідальності агробізнесу перед 
громадою. 
2. Низький рівень доходів сільського 
населення. 
3. Поглиблення соціально-
економічного розшарування селян. 
4. Зниженя купівельної спроможності 
сільського населення. 
5. Низька продуктивність праці в галузі.
6. Невирішеність питань житлового 
фонду. 
7. Зменшення кількості культурно-
просвітницьких закладів у сільській 
місцевості. 
8. Нестача працівників необхідної 
кваліфікації. 

Технологічні 

1. Здійснення державної 
інноваційної політики. 
2. Використання переваг 
програмного забезпечення, 
інформаційних систем, 
електронного документообігу, 
електронних баз даних та 
електронне врядування. 

1. Застарілість та зношеність 
матеріально-технічного парку. 
2. Низька технологічна оснащеність 
галузі. 
3. Недостатність у агропідприємств 
фінансових коштів на модернізацію 
виробництва. 
4. Низький рівень впровадження нової 
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3. Контроль за дотриманням 
стандартів на сільськогосподарську 
продовольчу продукцію. 
 

 техніки та інноваційних технологій. 
5. Відсутність якісної і своєчасної 
інформації про стан аграрного ринку. 
6. Недостатній рівень технічного 
супроводження контролю за якістю 
продукції. 

Організаційні 

1. Наявність розгалуженої системи 
регуляторних органів публічної 
влади. 
2. Наявність профільного 
центрального органу виконавчої 
влади. 
3. Наявність інфраструктури 
аграрного ринку. 
 

1. Низький рівень взаємодії між 
органами публічної влади та 
учасниками інституціонального 
середовища. 
2. Високий рівень корумпованості 
влади, переважання неформальних 
зв’язків над діловими. 
3. Низький рівень бізнес-довіри та 
ділової етики 
4. Відсутність конструктивної 
взаємодоповнюваності формальних та 
неформальних інститутів задля 
реалізації інтересів учасників 
інституціонального середовища. 
5. Недостатність розвитку 
інфраструктури аграрного ринку. 
6. Недостатня розвиненість і 
нескоординованість системи 
агрологістики. 

 

Надалі необхідним є характеристика можливостей та загроз для розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки (табл. 3.2.). До 

уваги взято як поточну, так і прогнозовану ситуацію в коротко-, середньо- та 

довгостроковій перспективі. 

Таблиця 3.2 

Характеристика можливостей та загроз для розвитку інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки 

Назва 
фактору 

Можливості О Загрози Т 

Правові 

1. Створення дієвої правової 
системи державного регулювання 
відповідно до вимог країн ЄС та 
країнз розвиненою економікою. 
2. Урегулювання існуючих проблем 
правового механізму державного 
регулювання. 
3. Створення правового підґрунтя 
для запровадження міжнародних 
стандартів ведення агробізнесу. 

1. Залишення поза увагою наявних 
проблем аграрного законодавства. 
2. Застосування законодавства 
посадовими особами на власний 
розсуд у випадках не достатньо 
чіткого визначення норм права. 
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4. Прийняття спеціального 
кодифікованого нормативно-
правового акту з регулювання 
відносин в аграрній сфері. 

 

Економічні 1. Покращення стану економічної 
безпеки держави. 
2. Забезпечення розвитку 
відтворювального потенціалу 
аграрного сектору економіки. 
3. Освоєння ринку країн ЄС 
вітчизняними компаніями в рамках 
Угоди про асоціацію між Україною 
та країнами ЄС. 
4. Використання потенціалу 
сільськогосподарської кооперації. 
5. Забезпечення високого рівня 
рентабельності галузі. 
6. Управління трансакційними 
витратами в галузі. 
7. Регулювання процесів 
капіталізації в аграрному секторі. 

1. Несприятливий інвестиційний 
клімат. 
2. Зростання частки тіньового 
аграрного сектора економіки. 
3. Підвищення рівня трансакційних 
витрат на інституціональні 
перетворення. 
4. Недосконалість конкурентного 
середовища галузі. 
 

Соціокультурні 1. Підвищення якості людського 
капіталу в сільській місцевості. 
2. Зростання добробуту  сільського 
населення  
3. Соціальний розвиток села 
4. Розбудова ефективного механізму 
мотивації праці 
5. Організація кадрового і наукового 
забезпечення сільськогосподарської 
діяльності 

1. Падіння престижу проживання в 
сільській місцевості. 

Технологічні 1. Підвищення рівня технологічної 
оснащеності галузі. 
2. Запровадження сучасних 
технічних регламентів і сертифікатів 
відповідності міжнародним 
стандартам якості. 
3.Підвищення рівня якості, 
безпечності, екологічних 
характеристик української 
агропродукції. 
4. Розробка і впровадження сучасної 
єдиної інформаційної бази даних, 
яка дозволяє налагодити співпрацю 
між учасниками інституціонального 
середовища. 
5. Використання переваг ІТ-систем. 

1. Підвищення рівнів фізичного та 
морального зносу технологій. 
2.Зниження якості продуктів 
харчування. 

Організаційні 1. Координація діяльності органів 
публічної влади та їх структурних 
підрозділів, раціональний розподілїх 
повноважень. 

1. Ігнорування інституціональних 
особливостей національної 
економічної системи. 
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2. Розвиток процесів інтеграції та 
сталості ділових взаємовідносин 
учасників інституціонального 
середовища. 
3. Підвищення ролі громадських 
професійних аграрних організацій 
та об’єднань. 
4. Функціонування агрокластерів. 

2. Відсутність комплексного 
державного регулювання 
інституціонального середовища 
галузі. 
 
 

 

Визначення стратегічних пріоритетів розвитку інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки та цілей їх досягнення здійснюється за 

допомогою оцінки потенціалу шляхом співставлення сильних та слабких сторін 

інституціонального середовища з факторами зовнішнього середовища (табл.3.3). 

Таблиця 3.3 

Матриця SWOT-аналізу для оцінки потенціалу розвитку інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки 

 
Фактори 

Рівень 
важливості 
фактору 

Фактори 
Рівень 

важливості 
фактору 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Правові 4 1. Правові 5

2. Економічні 5 2. Економічні 4

3. Соціокультурні 5 3. Соціокультурні 5

4. Технологічні 4 4. Технологічні 5

5. Організаційні 4 5. Організаційні 5

1.Разом сильних сторін ∑ = 21 2.Разом слабких сторін ∑ = 24

Можливості Загрози

1. Правові 5 1. Правові 2

2. Економічні 5 2. Економічні 2

3. Соціокультурні 5 3. Соціокультурні 3

4. Технологічні 5 4. Технологічні 3

5. Організаційні 5 5. Організаційні 2

3.Разом можливостей ∑ = 24 4.Разом загроз ∑ = 11

5.Разом оцінок сильних сторін 
та можливостей (1+3) 

∑ = 45 6.Разом оцінок слабких сторін 
та загроз (2+4)

∑ = 43

Оцінка потенціалу (5-6) 2
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Оцінка потенціалу інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки свідчить, що визначеними пріоритетними напрямками відповідно до 

впливовості факторів є: економічні (узагальнена оцінка 4), організаційні 

(узагальнена оцінка 3),  правові (узагальнена оцінка 2), технологічні (узагальнена 

оцінка 2), соціальні (узагальнена оцінка 2) (табл. 3.4). 

Зміст стратегічних орієнтирів розвитку інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки відповідає визначеним раніше проблемним 

питанням здійсненого комплексного аналізу. Пріоритетність їх досягнення 

обґрунтовується ранжуванням проблемних питань за ступенем невідкладності їх 

розв’язання. 

Таблиця 3.4 

Оцінка потенціалу розвитку стратегічних напрямів інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки 

№ Найменування напряму розвитку Оцінка потенціалу 

1. Правовий напрям 2 

2. Економічний напрям 4 

1 Соціокультурний напрям  2 

2 Технологічний напрям 2 

3 Організаційний напрям 3 

 

На основі здійснення комплексних аналітичних досліджень, 

сформульованих проблем, що впливають на дієвість державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки та стримують їх 

розвиток, нагальним вважаємо формулювання бачення та місії розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. 

Бачення майбутньогоінституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки полягає у ефективній господарської взаємодії та реалізації інтересів 

всіх його учасників. При цьому державне регулювання у даній сфері здійснюється 

органами публічної влади за допомогою дієвих методів і сучасних механізмів та 

їх інструментів з метою створення належних умов для ведення бізнесу. Державна 
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політика здійснюється шляхом встановлення максимально прозорих процедур 

здійснення підприємницької діяльності. Всі учасники інституціонального 

середовища дотримуються встановлених норм та вимог, передбачених аграрним 

законодавством. Органи публічної влади виконують визначені функції в спосіб та 

у межах чинного законодавства. Посадові особи є високоморальними 

досвідченими фахівцями, професіоналами, які добросовісно виконують свої 

обов’язки, спроможні забезпечити недопущення конфлікту інтересів під час 

здійснення своєї діяльності. Зайняті в аграрному секторі економіки мають 

належний рівень заробітної плати та соціального захисту, а населення, що 

проживає в сільській місцевості гідний рівень життя. Виробники мають змогу 

задіяти високотехнологічну сучасну техніку та інноваційні технології для 

виробництва сільськогосподарської продукції, що відповідає нормам та 

стандартам ЄС і СОТ. Вітчизняне законодавство наближене до досконалого, 

ліквідовано правові колізії та протиріччя. Державою створені необхідні умови для 

створення сприятливого інституціонального середовища, кількість тіньових 

операцій зменшується. Економіка країни набуває темпів прискореного зростання 

через розширення відтворювального потенціалу аграрного сектору. Система 

державного регулювання максимально наближена до системи 

функціонуючої в Європейському союзі та інших країнах з провідною 

економікою з урахуванням вітчизняних реалій. 

Місія розвиткуінституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки полягає у реалізації стратегічного потенціалу галузі. Органи 

публічної влади забезпечують усунення порушень аграрного законодавства задля 

підвищення мотивації всіх учасників до здійснення економічної діяльності. 

Виваженість державного регулювання створює привабливий інвестиційно-

інноваційний клімат задля сталого розвитку аграрного сектора економіки. 
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Створено всі інституціональні умови, необхідні для розвитку аграрного сектора 

економіки України. 

Стратегічною метою розвитку інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки є створення сприятливого інституціонального 

середовища для забезпечення сталого розвитку галузі через досягнення 

суспільних інтересів. 

За результатами здійсненого SWOT-аналізу формулюємо стратегічні 

напрями розвитку інституціонального середовища в аграрному секторі економіки 

України: 

1. Інституціональне забезпечення розвитку відтворювального потенціалу 

аграрного сектору економіки. 

2. Розвиток інтеграційних процесів між учасниками інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки. 

3. Формування ефективної моделі взаємодії «держава-інституціональне 

середовище» в аграрному секторі економіки. 

4. Технологічна модернізація інституціонального середовища аграрного 

сектору економіки. 

5. Стимулювання інституціонального середовища розвитку сільських 

територій. 

Відповідно, реалізації стратегічного напряму «Інституціональне 

забезпечення розвитку відтворювального потенціалу аграрного сектору 

економіки» сприятимуть наступні операційні цілі: 

1. Підтримка високого рівня рентабельності галузі. 

2. Стимулювання розвитку дрібнотоварного агровиробництва. 

3. Освоєння міжнародного аграрного ринку вітчизняними підприємствами. 

4. Використання переваг функціонування агрокластерів. 

5. Розвиток системи формальної і неформальної аграрної освіти та науки. 

Досягнення стратегічного напряму «Розвиток інтеграційних процесів між 

учасниками інституціонального середовища в аграрному секторі економіки» 

забезпечуватиметься через: 
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1. Розвиток процесів сільськогосподарської кооперації. 

2. Розбудова інфраструктури аграрного ринку (оптові ринки, аграрні біржі, 

агроторгові дома, виставки, ярмарки тощо). 

3. Удосконалення системи агрологістики. 

4. Дотримання бізнес-культури та бізнес-етики стосовновиконання 

контрактних умов. 

5. Підвищення ролі громадських професійних аграрних організацій та 

об’єдань. 

Операційними цілями досягнення стратегічного напряму «Формування 

ефективної моделі взаємодії «держава-інституціональне середовище» в аграрному 

секторі економіки» можуть стати: 

1. Координація діяльності органів публічної влади та їх структурних 

підрозділів, раціональний розподіл їх повноважень. 

2. Створення дієвої правової системи відповідно до міжнародних вимог. 

3. Розбудова комплексного механізму державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. 

4. Зниження рівня корупційних проявів в аграрному секторі економіки. 

5. Розвиток державно-приватного партнерства. 

Реалізації стратегічного напряму «Технологічна модернізація 

інституціонального середовища аграрного сектору економіки» сприятимуть: 

1. Стимулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки. 

2. Створення технопарків як основи участі наукового сектору, інвесторів і 

держави щодо впровадження наукової продукції у виробництво. 

3. Гармонізація національних технологічних стандартів з міжнародними. 

4. Розробка і впровадження єдиної інформаційної бази даних з 

використанням переваг ІТ-систем. 

5. Розвиток венчурної діяльності в аграрному секторі економіки. 

Операційними цілями досягнення стратегічного напряму «Стимулювання 

інституціонального середовища розвитку сільських територій» є: 

1. Підвищення рівня соціальної відповідальності агробізнесу. 
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2. Зростання добробуту сільського населення. 

3. Підтримка соціальної інфраструктури на селі. 

4. Формування інституціонального середовища підтримки місцевих 

ініціатив розвитку. 

5. Розбудова ефективного механізму мотивації праці в аграрному секторі 

економіки. 

На нашу думку, стратегічний розвиток інституціонального середовища в 

аграрному секторі України повинен здійснюватися комплексно за всіма 

визначеними напрямами за допомогою реалізації різноманітних програм та 

проектів. Успішна реалізація  такого підходу може бути обмеженою лише у 

випадку відсутності послідовності в діях та належного ресурсного забезпечення 

відповідних майбутніх перетворень. 

Визначені стратегічні напрямки потребують об’єктивності практичних дій  

через вертикальну і горизонтальну інтеграцію взаємопов’язаних цілей, єдність та 

гармонізацію пріоритетів розвитку при врахуванні змін у зовнішньому 

середовищі. Вертикальна координація цілей дає змогу узгоджувати непов’язані 

між собою напрямки діяльності та формувати конкурентні переваги 

галузі.Горизонтальна координація цілей забезпечує ефективність реалізації 

стратегічного потенціалу інституціонального середовища.Для більш низького 

рівня цілей цілі вищого рівня є орієнтиром, тоді як для вищого рівня вони є 

засобом. 

Визначені стратегічні цілі тісно пов’язані із: 

– реалізацією напрямків діяльності учасників інституціонального 

середовища, їхньою взаємодією; 

– конкурентоспроможністю галузі та її сприйманням у суспільстві; 

– інвестиційною діяльністю зовнішніх інвесторів;  

– внутрішніми особливостями та можливостями реалізації стратегічного 

потенціалу. 

Продовжуючи думку засновника американського інституціоналізму 

Т. Веблена, зазначимо, що посилення регуляторної ролі інституціонального 
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середовища призводить до формування інститутів, які прискорюють сталий 

розвиток. Так, досягненню визначених стратегічних орієнтирів розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки, на нашу думку, 

сприятимуть удосконалення і зміцнення таких інститутів: 

 комплексного стратегічного планування як основи ефективного 

державного регулювання, що посилить цільову орієнтацію всіх його складових; 

 стратегічного моніторингу як інструмента аналізу перетворень та 

коригування управлінських дій; 

 громадського та державного контролю як базису перевірки щодо 

відповідності управлінських дій визначеним стратегічним орієнтирам суспільства; 

 вертикальної та горизонтальної інтеграції управлінських рішень; 

 комунікації як засобу реалізації ефективної взаємодії між учасниками 

інституціонального середовища; 

 реалізація інтересів та намірів всіх зацікавлених соціальних груп як 

передумови дієвого публічного управління. 

Вважаємо, що запропоновані концептуальні положення розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України повинна 

здійснюватися в три етапи: 

1) інноваційно-інфраструктурний, в рамках якого будуть сформовані та 

отримають подальшого розвитку необхідні інноваційні інститути та інституції для 

реалізації визначених стратегічних орієнтирів, оновлення відповідно до вимог 

сучасності вітчизняного правового поля; 

2) інтегративний – горизонтальне і вертикальне охоплення територіальної 

реалізації даної концепції, що передбачає поліпшення взаємодії зацікавлених 

учасників інституціонального середовища в агарному секторі економіки;  

3) трансформаційний – повна модернізація інститутів, охоплення та 

реалізація економічних інтересів усіх потенційних суб’єктів аграрного сектору 

економіки – учасників інституціонального середовища. 
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Держава при цьому виконує роль регулятора щодо стимулювання розвитку 

взаємовідносин всередині галузі. Такий підхід реалізується через всебічного 

взаємоузгодження дій всіх учасників інституціонального середовища. 

Цілком зрозуміло, що стратегічний розвиток інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України можливий лише за умови 

його відповідного забезпечення, яке базується на здійсненні комплексних, 

міждисциплінарних досліджень, що мають стати основою впровадження 

відповідних державно-управлінських рішень (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Основні види забезпечення стратегічних орієнтирів розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України 

Вид забезпечення Зміст 

Науково-
методичне 

Розвиток теоретичних підходів і парадигм розвитку 
інституціонального середовища в аграрному секторі 
економіки. 
Розробка та експериментальна апробація відповідних 
методичних рекомендацій інституціями. 

Нормативно-
правове 

Формування законодавчого забезпечення розвитку 
інституціонального середовища галузі. 
Розробка та оновлення низки нормативно-правових актів.  

Організаційно-
економічне 

Прогнозування, плануванняі моніторинг розвитку 
інституціонального середовища. Удосконалення механізмів 
державного регулювання інституціонального середовища в 
аграрному секторі економіки. Координація діяльності 
органів публічної влади та всіх учасників інституціонального 
середовища 

Технологічно-
інформаційне 

Впровадження технологічних та інформаційних інновацій в 
аграрному секторі економіки. 

Кадрове 
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 
фахівців в аграрному секторі економіки. 

 

На наш погляд, позитивний ефект від досягнення стратегічних орієнтирів 

буде посилено за умови визначення детермінант розвитку інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки як передумови досягнення 

синергетичного ефекту від реалізації концепції (табл. 3.6). 
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Відповідно, принципами реалізації запропонованої Концепції розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки (рис. 3.1), на наш 

погляд, є: 

1. Збалансованості інтересів учасників інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки. 

2. Збалансованості завдань та ресурсів. 

3. Орієнтація на відтворення синергетичного ефекту галузі. 

4. Гнучкості та в разі необхідності кориговності. 

5. Поміркованого ризику. 

Таблиця 3.6 

Детермінанти розвитку інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки 

Характерна ознака Зміст 

Цілі розвитку 

Цілі, що забезпечують стратегічний розвиток. 
інституціонального середовища в аграрному секторі 
економіки. Забезпечення їх вертикальної та 
горизонтальної інтеграції. 

Способи досягнення 
цілей 

Всебічне використання інноваційних механізмів та 
інструментів публічного управління і менеджменту 

Залежність від 
зовнішнього середовища 

Необхідність постійної адаптації та виваженого 
управління стратегічними змінами 

Організація планування 
Стратегічне та операційне планування на основі 
впровадження прогнозування, застосування методики 
інтегрального планування. 

Ставлення до інновацій 
Стимулювання впровадження інноваційних технологій 
та інноваційної діяльності. 

 

Безперечно, досягнення стратегічних орієнтирів розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки повинно 

здійснюватися на широкій методологічній основі, із застосуванням найновітніших 

наукових підходів. 

На нашу думку, з огляду на сучасні тенденції та визначені потенційні 

можливості розвитку інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки України, необхідним є розробка прогнозу розвитку інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки. Базисним ми вважаємо реалістичний 
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сценарій розвитку, що полягає у наступному. Політична стабільність в державі та 

ефективна діяльність органів публічної влади сприяє розвитку інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки. Економічна ситуація в суспільстві має 

визначальний вплив: створення умов для прискорення темпів розвитку 

національної економіки та вирішення соціальних негараздів у суспільстві. 

Важливим є максимальне використання та впровадження інноваційних технологій 

та інформаційних систем в аграрному секторі економіки.  



165 

 

 

Рис. 3.1. Концепція розвитку інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки України 
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Поряд з тим, необхідним є розробка та впровадження заходів, спрямованих 

на виявлення та послаблення впливу загроз, а також нівелювання слабких сторін 

вітчизняного інституціонального середовища.  

Україна має всі наявні позитивні передумови для розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. При формуванні 

стратегічних орієнтирів обов’язковим є врахування темпів економічного 

розвитку. 

Подальша послідовність інституціональних перетворень в аграрному 

секторі економіки здійснюється виважено, послідовно та поетапно. Реалізація 

державної політики у даній сфері відбувається із застосуванням кращих практик 

закордонного досвіду, адаптованих відповідно до вітчизняних реалій. Держава 

створює прозорі можливості для реалізації інтересів учасників інституціонального 

середовища та посилення позитивного ефекту від функціонування інститутів, 

мінімізуючи таким чином трансакційні витрати в аграрному секторі. Діяльність 

органів публічної влади орієнтується на  розвиток існуючих можливостей та 

впровадження дієвих механізмів та інструментів протидії потенційним загрозам 

розвитку галузі. 

Визначені концептуальні положення сприятимуть розширенню спектру 

реалізації пріоритетних цілей Стратегії розвитку аграрного сектору України до 

2020 року, що полягають у наступному:  

– гарантування продовольчої безпеки держави; 

– забезпечення прогнозованості розвитку та довгострокової стійкості 

аграрного сектору шляхом розвитку різних форм господарювання; 

– сприяння розвитку сільських населених пунктів та формування 

середнього класу на селі шляхом забезпечення зайнятості сільського населення 

та підвищення рівня доходів; 

– підвищення рівня інвестиційної привабливості галузей аграрного 

сектору та фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств; 

– підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської 

продукції, ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків; 
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– розширення участі України у забезпеченні світового ринку 

сільськогосподарською продукцією; 

– раціональне використання земель сільськогосподарського призначення 

та зменшення техногенного навантаження аграрного сектору нанавколишнє 

природне середовище [150]. 

Окрім того, реалізація запропонованих стратегічних орієнтирів 

сприятиме реалізації сталого розвитку галузі на інноваційних засадах; 

наблизить та поєднає в цілях і завданнях освіту, науку та виробництво, 

забезпечивши, таким чином, синергетичний ефект від їхньої тісної 

взаємодії; сприятиме відновленню та гармонізації екосередовища; 

створить засади для переходу аграрного сектору України зі шляху 

наздоганяючого розвитку на шлях випереджального; забезпечить 

підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, 

товаровиробників, галузі [160, c. 238]. 

Вищезазначені теоретичні рекомендації можуть стати основою для 

узгодження дій центральної та місцевої публічної влади щодо розбудови системи 

коротко-, середньо- та довгострокових цілей розвитку інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки, гармонізації стратегічних цілей 

розвитку країни та пріоритетів регіонального розвитку з урахуванням внутрішніх 

і зовнішніх факторів впливу задля реалізації відтворювального потенціалу галузі. 

 

3.2. Інституціональне забезпечення розвитку відтворювального 

потенціалу аграрного сектора економіки 
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Важливими чинниками сучасного інституціонального розвитку аграрного 

сектора економіки є підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами 

ЄС, а також створення в рамках цієї Угоди Зони вільної торгівлі. Це відкриває для 

нашої держави перспективи поступового освоєння міжнародного аграрного ринку 

вітчизняними компаніями, підвищення рівня якості, безпечності, екологічних 

характеристик української агропродукції. Окрім того, наявні ресурсні можливості 

аграрного сектору економіки дозволяють не тільки зберегти отримані за останні 

роки результати, а й значно розширити агровиробництво, підвищити експортний 

потенціал України. Проте, наявність недосконалостей інституціонального 

забезпечення розвитку його відтворювального потенціалу не сприяє 

повноцінному розкриттю конкурентних переваг галузі в цілому. 

Сьогодні постає питання вироблення нових підходів державної аграрної 

політики щодо підвищення ефективності реалізації відтворювального потенціалу 

аграрного сектору економіки. Задля досягнення цієї мети особлива увага має бути 

зосередження на створенні засад його інституційного забезпечення, яке, 

передусім, включає в себе підтримку високого рівня рентабельності галузі, 

ефективного функціонування формальних і неформальних інститутів, 

застосування сучасних моделей взаємодії держави та бізнесу, стимулювання 

розвитку дрібнотоварного агровиробництва для забезпечення інтеграції суб’єктів 

господарювання, підвищення ефекту від діяльності саморегулівних організацій та 

громадських об’єднань, розвиток системи формальної і неформальної освіти. 

Разом з тим, основою подальших якісних перетворень, на нашу думку, мають 

бути удосконалення інституціонального забезпечення відтворювального 

потенціалу аграрного сектору економіки шляхом поліпшення господарських 

практик, зростання його продуктивності та конкурентоспроможності. 

Розвиток відтворювального потенціалу аграрного сектору економіки 

обумовлюється процесами становлення та формування різноманітних інститутів 

та інституцій, необхідних для координації дій учасників інституціонального 

середовища із метою:  
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а) максимального захисту соціально-економічних та екологічних інтересів 

аграріїв через укладання та перегляду договорів;  

б) забезпечення безперервності та циклічності аграрного виробництва 

шляхом розподілу, перерозподілу відповідальності між учасниками 

інституціонального середовища;  

в) мінімізації трансакційних витрат та проявів різноманітних ризиків у 

сільському господарстві [22].  

Зважаючи на соціальний характер агропродукції, масштаб державного 

впливу та регулювання, залежність цін від рівня вартості сировини, особливості 

конкуренції на міжнародному і вітчизняному ринках, особливої уваги заслуговує 

удосконалення інституту ціноутворення в аграрному секторі економіки. При 

цьому необхідно враховувати те, що вітчизняна система ціноутворення є вже 

сформованою, саме тому основна увага має зосереджуватися на її трансформації 

відповідно до сучасних умов. 

Задля реалізації кожним учасником інституціонального середовища 

власного підприємницького інтересу, виходячи з цін реалізації продукції та 

послуг, має визначити для себе поріг продуктивності і беззбитковості діяльності.  

Необхідним є встановлення стійких взаємовідносин між учасниками 

інституціонального середовища, удосконалення функціонування логістичних 

систем та розвиток інтеграційних процесів. Формами прояву останніх є 

сільськогосподарська кооперація та аграрні кластери. 

Запровадження логістичного підходу як складової інституціонального 

забезпечення відтворювального потенціалу аграрного сектору економіки 

обумовлене необхідністю оптимізації бізнес-зв’язків, тобто удосконалення 

управління ресурсними потоками в процесі руху від первинного джерела 

сировини до кінцевого споживача на основі використання переваг системного 

підходу та теорії економічних компромісів для отримання синергетичного ефекту. 

На нашу думку, переважна більшість учасників інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки мають достатній потенціал, щоб 
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виступати взаємопов’язаними елементами інтегрованих формувань, 

особливостями яких є: 

 різноманітні форми власності та організаційні-правові форми 

здійснення господарської діяльності; 

 різні масштаби виробництва та рівень рентабельності бізнесу; 

 раціоналізація використання необхідних ресурсів.  

При цьому пояснюється важливість застосування логістичного підходу до 

розвитку інтеграційних процесів між учасниками інституціонального середовища 

в аграрному секторі економіки, при якому враховуються всі можливі форми 

економічної інтеграції підприємств: на договірній основі, без об’єднання 

фінансових, матеріальних і інших ресурсів; об’єднання частини фінансових, 

матеріальних, а інколи трудових ресурсів організацій-учасників інтеграції для 

створення спільних (міжгосподарських) підприємств, де співпраця здійснюються 

на довготривалій договірній основі; повне об’єднання трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів господарств-учасників інтеграції під єдиним керівництвом 

[166]. 

Майбутній розвиток інституціонального забезпечення відтворювального 

потенціалу аграрного сектора економіки вбачаємо у подальшому зміцненні 

договірних стосунків та контрактних відносин, що забезпечить реалізацію всіх 

його учасників. Закордонний досвід підтверджує необхідність формування 

агрологістичної інтеграції на основі реалізації інтересів взаємопов’язаних 

самостійних суб’єктів господарювання. Через налагодження ефективних бізнес-

стосунків будуть сформовані нові та удосконалені вже існуючі потоки 

матеріальних та нематеріальних ресурсів. Організація раціонального управління 

інтеграційними формуваннями, на наш погляд, є передумовою підвищення 

конкурентоспроможності галузі. 

Разом з тим, варто враховувати той факт, що не зважаючи на необхідність 

державного регулювання, головну роль все ж таки в існуванні таких 

інтеграційних формуваннях відіграють бізнес-структури. Адже лише від їхньої 

готовності до продуктивної співпраці, інтеграції, налагодженої кооперації та 
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кластеризації, формування консолідованих неформальних взаємовідносин 

можливе ефективне інституціональне забезпечення на визначеній території. 

Оскільки, інтеграційні об’єднання функціонують в умовах нестабільності та 

невизначеності зовнішнього середовища, необхідною їх ознакою є здатність до 

адаптації. Також однією з обов’язкових умов є зниження трансакційних витрат з 

орієнтацією на агроринок, надання сучасних якісних послуг, гнучкість та сталість. 

Розвиток інтеграційних процесів між учасниками інституціонального середовища 

в аграрному секторі економіки на довгостроковій основі сприятиме: 

 посиленню ринкових важелів впливу; 

 скороченню фінансових ризиків; 

 розширенню сегментів на міжнародних та вітчизняних ринках; 

 можливості залучення інноваційних технологій; 

 реалізації складних бізнес-проектів; 

 забезпечення конкурентоспроможності. 

Перспективними напрямками розвитку інтеграційних формувань як 

елементу удосконалення інституціонального забезпечення відтворювального 

потенціалу аграрного сектора економіки можуть бути:  

 розвиток самокредитування дрібних сільськогосподарських 

товаровиробників шляхом створення і розвитку їх регіональних асоціацій;  

 розширення і реконструкція існуючих регульованих оптових ринків 

продукції виробничо-технічного призначення; 

 підтримка процесів впровадження заводами-виробниками системи 

знижок з ціни в залежності від набору ціноутворюючих чинників (кількості 

машин, строків замовлення і оплати, кредитування тощо);  

 недопущення необґрунтованого зростання цін на пально-мастильні 

матеріали, особливо в період найбільшого напруження сільськогосподарських 

робіт;  

 сприяння розширенню обсягів поставки матеріально-технічних ресурсів 

на умовах товарного кредиту, зокрема, під заставу майбутнього врожаю;  

 розвиток лізингових операцій [166]. 
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На нашу думку, результатом відповідних процесів має стати отримання 

синергетичного ефекту від співпраці учасників інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки за допомогою використання переваг логістичного 

підходу та дотримання таких правил: висока якість, необхідні кількість, 

визначений час, місце та мінімізація витрат.  

Вважаємо за необхідне удосконалення співпраці об’єднань підприємств 

аграрного сектору з державою. Зокрема, потребує уваги пошук можливостей 

розширення впливу суб’єктів макрорівня на макрорівневі чинники формування 

трансакційних витрат. У межах України така співпраця приноситиме плідні 

результати, коли інституціональне середовище матиме на меті розвиток 

вітчизняної економіки (шляхом розвитку окремого суб’єкта господарювання) та 

досягнення суспільних інтересів. 

Так, управління трансакційними витратами в аграрному секторі економіки 

розглядається як єдність трьох взаємопов’язаних складових:  

 наукове забезпечення (теоретичне, обліково-аналітичне та 

методологічне);  

 державне регулювання (формування інституційних умов, нормативно- 

правове забезпечення);  

 управління на рівні підприємств (облік, звітність, планування, 

оптимізація). 

Щодо першої складової, то розв’язання проблеми забезпечення її реалізації 

на практиці полягає у формуванні універсального підходу до обліку 

трансакційних витрат, розробці методики їх аналізу та загальних рекомендацій 

щодо управління даним видом витрат. Формулювання теоретичної бази 

управління трансакційними витратами є критично необхідним для надання 

процесу управління трансакційними витратами конкретного вектору розвитку і 

недопущення ситуації, коли замість вдосконалення відбуватиметься постійна 

зміна одного підходу на інший. 

Щодо другої складової, то її реалізацію повинно забезпечити дієве державне 

регулювання та пошук шляхів поєднання економічних процесів та наукових 
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досягнень в галузі інституціональної теорії. Зважаючи на невтручання держави в 

діяльність господарюючих суб’єктів в умовах ринку, уряду слід сконцентрувати 

увагу на формуванні умов середовища, які б сприяли оптимізації потоків 

трансакційних витрат [176]. Адже управління трансакційними витратами має 

розпочинатися із формування сприятливого інституціонального середовища, 

орієнтованого на зменшення рівня трансакційних витрат суб’єктів 

господарювання. 

Щодо третьої складової процесу управління трансакційними витратами, то 

якість її реалізації напряму залежить від забезпечення поєднання першої і другої 

складової, тобто від досягнень економічної науки та роботи органів публічної 

влади. Адже управління трансакційними витратами в рамках діяльності 

підприємства вимагає набору науково обґрунтованих інструментів для 

забезпечення такого управління і наявності певних передумов, які спонукають до 

управління трансакційними витратами та створюють реальні можливості його 

здійснювати [176]. 

Також важливим є стимулювання фінансування прикладних наукових 

досліджень проблематики управління трансакційними витратами в аграрних 

наукових закладах та, відповідно, ефективний контроль за використанням коштів. 

Менеджери агропідприємств, маючи у розпорядженні значну кількість 

укладених контрактів, тобто є регуляторами трансакційних витрат на місцях. 

Якість такої діяльності залежить від рівня кваліфікації фахівців,що визначається 

рівнем розвитку аграрної науки, формальної та неформальної освіти. Подальші 

перетворення в даному напрямі можуть полягати у наступному: 

 збільшення кількості та якості науково-освітніх програм для навчання 

дорослих у аграрній економіці, маркетингу, агробізнесу та аграрному праві; 

 перегляд представниками формальної та неформальної освіти 

навчальних програм і курсів щодо відповідності сучасним ринковим потребам; 

 створення багатосторонніх взаємовідносин задля збільшення рівня 

обізнаності щодо шляхів модернізації аграрного сектору. 
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На думку науковців, для дотримання еквівалентності міжгалузевих відносин 

в агропромисловому комплексі слід розширити мережу узгоджувальних комісій, 

наприклад, по цінах і доходах у сировинних зонах інтегрованих формувань. До 

складу таких узгоджувальних комісій доцільно включити представників від 

виробників сировини, переробних підприємств та торговельних організацій, 

професійних спілок, організацій по захисту прав споживачів та інших незалежних 

експертів інституціонального середовища [36]. 

Для подальшого удосконалення інституціонального забезпечення 

відтворювального потенціалу аграрного сектору економіки важливе значення має 

розробка і запровадження цінового моніторингу, який би постійно забезпечував 

зацікавлених користувачів достовірною і детальною інформацією про зміни цін у 

сфері сільськогосподарського товарообміну, особливо, що стосується вартості 

закуплених сільськогосподарськими підприємствами промислових товарів та 

одержаних послуг як в цілому на державному рівні, так і в межах регіонів [36]. 

Важливим є також моніторинг трансакційних витрат аграрних підприємств через 

систему звітності управлінь агропромислового розвитку та здійснення 

регулятивних заходів щодо оптимізації їх рівня та структури на мікро- та 

макрорівнях. Моніторинг повинен стати складовою державного контролю, що в 

разі виявлення відхилень від запланованих показників стану і якості аграрного 

сектору економіки, повинен стати основою негайних відповідних коригувальних 

дій. 

Важливою складовою інституціонального забезпечення відтворювального 

потенціалу аграрного сектору економіки є структурна перебудова аграрного 

сектору, що повинна формуватися на принципах збалансованого та 

взаємопов‘язаного розвитку усіх його галузей, при максимальному впровадженні 

у виробництво найновіших досягнень науково-технічного процесу, світового 

досвіду, найбільш прогресивних форм економіки і організації виробництва на 

основі першочергового розв’язання наступних актуальних проблем: 

– розробки програм та проектів розвитку аграрного сектору;  
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– посилення контролю за імплементацію законодавства щодо 

землекористування та реалізації права на її власність; 

– розробки правових механізмів реструктуризації підприємств усіх форм 

господарювання у випадку їх низької рентабельності; 

– подальшого розвитку інтеграційних формувань; 

– впровадження сучасних ринкових методів господарювання – 

менеджменту та маркетингу; 

– розвитку ринків сільськогосподарської продукції, матеріально-технічних 

ресурсів та послуг. 

Стратегічною умовою реалізації відтворювального потенціалу аграрного 

сектору економіки є подальший розвиток дрібнотоварного агроробництва 

вбачаємо у інтеграції особистих селянських господарств у ринкові механізми 

функціонування аграрного сектору. Це вимагатиме:  

 звільнення сільських жителів, які вперше реєструються для ведення 

підприємницької діяльності у сільській місцевості, від окремих видів податків на 

строк до 3 років, за умови, що місцем реєстрації і ведення підприємницької 

діяльності є сільський населений пункт;  

 впровадження механізмів сприяння молодим спеціалістам у створенні 

фермерських господарств, отримання ними довгострокових кредитів для 

придбання земельних ділянок, будівництва житла, купівлі сільгосптехніки, 

племінної худоби тощо;  

 стимулювання повернення в Україну працівників-мігрантів та 

заохочення їх до відкриття власної справи в аграрному секторі, в т. ч. шляхом 

звільнення від сплати митних зборів при ввезенні придбаної для власного 

використання іноземної сільгосптехніки та обладнання, аналогів яких не 

виробляють в Україні;  

 надання організаційно-економічної допомоги у створенні та 

функціонуванні фермерських господарств сімейного типу з подальшим їх 

об’єднанням у сільгоспкооперативи [136].  
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З метою підтримки дрібнотоварного агровиробництва необхідно 

забезпечити зниження рівня монопольного впливу агрохолдингів на розвиток 

аграрного ринку шляхом відміни спецрежиму зі сплати ПДВ для 

сільгоспвиробників, земельні банки яких акумулюють понад 5 тис га земельних 

угідь. Це дасть імпульс розвитку фермерських господарств, які зможуть 

освоювати виробництво нових видів виробництва, зокрема тваринницької 

продукції з подальшою диверсифікацією її експорту на зовнішні ринки, передусім 

ринок ЄС [130]. 

Наявність інвестиційних ресурсів є складовою інституціонального 

забезпечення відтворювального потенціалу аграрного сектору економіки і 

передумовою підвищення його конкурентоспроможності. На нашу думку, увагу 

слід зосередити на пошуку джерел забезпечення необхідного обсягу коштів для  

механізації, що в результаті сприятиме дотриманню технологічної дисципліни 

агровиробниками та забезпеченню оптимальних строків виконання контрактних 

умов, і відповідно – підвищенню ефективності вітчизняного інституціонального 

середовища. Також слід сприяти розширенню обізнаності всіх зацікавлених 

сторін щодо розвитку сучасних агротехнологій, поширенню технологічної 

культури сільськогосподарського виробництва, подолання стереотипів ведення 

господарської діяльності в аграрному секторі економіки екстенсивним шляхом, 

підвищення інноваційної зацікавленості та активності управлінських кадрів. 

Необхідно створити ефективні економічні механізми, які мають забезпечити 

значне збільшення обсягів інвестицій у технічне переоснащення аграрного 

сектору. Основними джерелами таких надходжень можуть бути: 

– власні кошти підприємств, зокрема амортизаційні відрахування, 

прибуток та спеціальні заощадження, спрямовані на конкретні завдання; 

– державні дотації (з державного і місцевого бюджетів) 

сільськогосподарським товаровиробникам на придбання техніки шляхом 

компенсації їм частини вартості техніки, передусім, тракторів і комбайнів; 
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– довгострокові кредити комерційних банків на придбання насамперед 

складної техніки з компенсацією частини відсотків за кредити з державного або 

місцевого бюджетів; 

– кошти фінансових лізингових фондів, створених за участю державного і 

місцевого бюджетів, заводів-виробників техніки і сервісних технологічних 

центрів, інвесторів . 

Виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в 

сучасних умовах неможливе без машин, за допомогою яких здійснюються основні 

технологічні процеси. Для отримання максимальних обсягів продукції при 

заданому ресурсному потенціалі аграрного підприємства у тій чи іншій природно-

економічній зоні необхідно, щоб вони виконувалися згідно з науково 

обґрунтованими агрозоотехнічними вимогами [92].  

Формування сприятливого інституціонального середовища сприятиме 

залученню в аграрний сектор іноземних інвестицій, які будуть супроводжуватися 

впровадженням інноваційних технологій. 

Слід активізувати реалізацію заходів, спрямованих на поліпшення 

інвестиційного клімату в більшості регіонів нашої держави з урахуванням 

специфіки їх аграрного виробництва. Для цього необхідно забезпечити створення 

в регіонах сучасної індустрії залучення прямих іноземних інвестицій, включаючи 

формування аграрних кластерів та агротехнопарків, орієнтованих на 

інтенсифікацію трансферу сучасних технологій сільськогосподарського 

виробництва на український ринок.  

Важливу роль у формування сприятливого інвестиційного клімату на рівні 

регіонів та окремих сільських територіальних громад відіграватиме також 

успішне завершення розпочатої в Україні адміністративно-територіальної 

реформи, у тому числі на основі надання сільським територіальним громадам 

права розпоряджатися всіма земельними ресурсами, які знаходяться поза межами 

сільських населених пунктів [129].  

Важливою складовою подальшого розвитку є забезпечення екологічної 

збалансованості сільськогосподарського землекористування шляхом:  
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− прийняття Закону України «Про ґрунти та їх родючість», який 

забезпечить встановлення основних принципів державної політики, правових 

засад діяльності органів державної влади, юридичних та фізичних осіб з метою 

раціонального використання ґрунтів, збереження їхнього стану, якості та 

родючості, захисту ґрунтів від негативних природних та антропогенних впливів;  

− формування нової системи використання земельних ділянок на основі 

кращих світових практик зонування земель – через встановлення видів і 

параметрів дозволеного використання земель та їх охорони, а також надання 

землевласнику та землекористувачу права використовувати земельну ділянку 

будь-яким способом, що відповідає планувальній документації та/або зонінгу, 

крім тих, які потребують зміни категорії земель;  

− розроблення «Концепції Загальнодержавної програми використання та 

охорони земель», загальнодержавної та регіональних програм використання та 

охорони земель, «Порядку економічного стимулювання використання та охорони 

земель і підвищення родючості ґрунтів», спрямованих на реалізацію державної 

політики у сфері використання та охорони земель, з метою захисту їх від 

деградації та забруднення, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, 

створення екологічно безпечних умов проживання населення і провадження 

господарської діяльності на селі [136].  

Подальша розбудова інституціонального забезпечення відтворювального 

потенціалу аграрного сектору економіки може бути забезпечена шляхом 

удосконалення інституту бізнес-партнерства, яке реалізується через дотримання 

методичної послідовності дій (рис. 3.2.). 

Представлена методична послідовність складається із трьох взаємозалежних 

рівнів розвитку інституціонального середовища, які виконують визначені функції 

організації інституціонального забезпечення відтворювального потенціалу 

аграрного сектора економіки. 

Перший рівень трансформації бізнес-партнерства як основи 

інституціонального забезпечення відтворювального потенціалу аграрного сектора 
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економіки базується на зростанні рівня довіри та порозуміння між учасниками 

інституціонального середовища.  

Так, серед принципів взаємодії учасників інституціонального середовища 

варто зосередити увагу на наступних: 

– рівність економічного інтересу та забезпечення свободи дій щодо 

здійснення господарської діяльності 

– дотримання умов прозорості взаємодії та зворотнього зв’язку для 

забезпечення бізнес-довіри; 

– гарантування добровільної участі у системі державної підтримки 

розвитку аграрного сектора економіки; 

– забезпечення стабільності контрактів, його перегляду та адаптації 

відповідно до змін зовнішнього середовища. 
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Рис. 3.2. Послідовність удосконалення інституціонального забезпечення 

відтворювального потенціалу аграрного сектора економіки 

 

Кожен із учасників інституціонального середовища має власні цілі, вирішує 

свої конкретні завдання, а також має різну мотивацію. Досить часто інтереси 

держави і бізнесу можуть не тільки не збігатися, а й суперечити одне одому. Тому 

укладення бізнес-договорів повинні бути наслідком переговорів сторін за 

погодженням спільних інтересів і коректування досягнення цілей. 

Важливою умовою функціонування аграрного сектору економіки є 

формування відповідної бізнес-культури у взаємовідносинах між учасниками 

інституціонального середовища. Складовими бізнес-культури підприємств галузі 

є побудова стратегії,  місії, моральних принципів, цінностей та установок, стилю 

керівництва, норм і правил, традицій, комунікацій, символіки, переконань та 

шляхів вирішення конфліктів, формуватися під впливом зовнішніх та внутрішніх 

чинників. При цьому зовнішніми чинниками є закони ринку, технологічний уклад 

суспільства, інвестиційна культура, правові норми, освіта, політична ситуація, 

релігія і мова, суспільні цінності та екологічні норми [144]. Бізнес-культура 

регулюватиме якість корпоративних взаємовідносин між учасниками 

інституціонального середовища, а зростання її рівня сприятиме підвищенню рівня 

розвитку захисту їх економічних інтересів. 

Рушійною силою удосконалення інституціонального забезпечення 

відтворювального потенціалу аграрного сектора економіки є реалізація інтересів 

учасників інституціонального середовища. Під інтересом розуміється предмет 

зацікавленості, бажання, потреби, спонукальні дії економічних суб’єктів [18]. З 

погляду  функціональності реалізацію інтересів слід розглядати як визначальну 

умову в ієрархії взаємовідносин між учасниками інституціонального середовища.  

Дотримання умови реалізації спільного інтересу бізнес-структур щодо розвитку 

відтворювального потенціалу аграрного сектору економіки є визначальним 

мотивом для подальшого розвитку інституціонального забезпечення. 
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На нашу думку, дотримання даних умов сприятиме збалансуванню 

морально-етичних та психологічних аспектів розвитку відтворювального 

потенціалу аграрного сектора економіки. 

Другий рівень удосконалення інституціонального забезпечення 

відтворювального потенціалу аграрного сектора економіки зумовлений 

необхідністю формування ідеології консолідованої відповідальності учасників 

інституціонального середовища. Суть цієї ідеології полягає у консолідації прав, 

обов’язків та інтересів суб’єктів господарювання із метою створення умов для 

середньострокового та довгострокового забезпечення беззбиткового процесу 

виробництва й переробки сільськогосподарської продукції [22]. З точки зори 

розвитку аграрного сектора економіки такий розподіл важливий задля 

забезпечення нейтралізації ризиків та мінімізації негативних наслідків під час 

виникнення складнощів в процесі дотримання контрактових умов ведення 

господарювання. 

Визначення обсягу відповідальності між учасниками інституціонального 

середовища має базуватися на визначенні умов бізнес-співпраці за такими 

напрямами: а) вигоди кожного суб’єкта господарювання з урахуванням 

потенційних ризиків; б) обсяг визначених робіт (процесів чи операцій), виконання 

яких передбачено кожним бізнес-партнером відповідно до кола компетенцій; в) 

участь підприємств в управлінні процесом співпраці задля забезпечення 

контролю. Це потребує напрацювання схеми відповідальності та  підзвітності, 

шляхів комунікації, систем мотивації тощо. Формою прояву такого підходу може 

стати розробка спільних планів-графіків виконання зобов’язань партнерами з 

конкретизацією обсягів робіт, відповідальних осіб, критеріїв оцінки, порядку та 

форми оприлюднення аналітичних звітів, встановлення зворотного зв’язку. 

Розширення місткості аграрного ринку передбачає консолідацію зусиль 

учасників інституціонального середовища, їхніх ресурсів, можливостей та 

потенціалу щодо подолання формальних і неформальних інституціональних 

перепон. Даний підхід дозволяє зрозуміти пріоритетність змінення конкурентних 
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переваг вітчизняних підприємств та пошук ними шляхів розширення ринкових 

сегментів та обсягів ведення господарської діяльності. 

Пропаганда підприємницької етики серед учасників інституціонального 

середовища є вкрай важливою має здійснюватися на макро- та мікрорівнях. Так, 

макрорівень охоплює норми та принципи у масштабі галузі чи національної 

економіки. Це постулати, що реалізовуються у вужчих царинах бізнес-діяльності. 

Вони декларують ідею служіння підприємств інтересам народу, потребам 

національної економіки, створення позитивного іміджу національного 

товаровиробника, правила «чесної гри» в межах галузі тощо. Мікрорівень діє в 

рамках окремих компаній, організацій та їхніх клієнтів. Він ґрунтується на 

принципах чесності, справедливості, довіри, відсутності дискримінації. Моральні 

засади регулюють відносини між персоналом й адміністрацією, постачальниками 

і покупцями, менеджерами й акціонерами. На цьому рівні вирішують і щоденні 

приватні етичні проблеми у сфері управління людьми. Важливим елементом 

макрорівня є розвиток корпоративної культури у суспільстві. Потребують 

формалізації головні моральні принципи, які визначають концептуальні засади 

бізнесу, передбачають повагу до людської гідності й відповідальність, слідування 

обов’язку і чесність, справедливість і легітимність, сприяння суспільному благу й 

екологічну свідомість. Підприємницька діяльність має ґрунтуватися також на 

таких моральних категоріях, як благородство, надійність, відкритість, порядність, 

солідарність, толерантність [104]. 

Результатом відповідних дій стане забезпечення еквівалентності відносин 

учасників інституціонального середовища як передумови стратегічного розвитку 

галузі. 

Третій рівень удосконалення інституціонального забезпечення 

відтворювального потенціалу аграрного сектора економіки є створення 

сприятливих умов для розвитку інституціонального середовища.  Основою їх 

формування є процеси укладання бізнес-угод, господарських договорів та 

контрактів між. Посилення умов невизначеності ведення бізнесу та специфічність 

галузі спричиняють інтенсифікацію та підвищення частоти трансакційних 



183 

операцій в процесі ринкового обміну, що спричиняє існування двосторонньої 

залежності та відповідальності, які проявляються в різних формах. Так, 

вітчизняним законодавством передбачено усну, просту письмову та нотаріальну 

письмову форми укладання бізнес-угод. Різноманітність відносин спричиняє 

варіативність укладання контрактів між учасниками інституціонального 

середовища аграрного сектору економіки, що можуть проявлятися у наступних 

видах: кооперація, кластеризація, проектне фінансування, управління за 

контрактом, підрядне виробництво, спільне підприємництво, бартерні операції, 

зустрічна поставка, угода про купівлю-продіж, форвардні угоди, про передачу 

інформації у вигляді ноу-хау, угоди про встановлення прямих звязків, про 

експорт, про імпорт, факторинг, франчайзинт та багато ін. [147]. Важливим 

аспектом дотримання контрактних умов є взаєморозуміння та побудова стосунків 

взаємоповаги між діловими партнерами. 

Підвищення фінансових результатів діяльності учасників 

інституціонального середовища реалізується у забезпеченні ефективності, 

продуктивнсті господарської діяльності, платоспроможності та ліквідності 

бізнесу. Всі ці категорії є складовими визначення фінансової надійності бізнес-

партнера, яка є ознакою стабільності їх функціонування та здатності виконання 

своїх зобов’язань. Це є вкрай важливою умовою побудови довгострокових 

взаємовідносин та забезпечення стратегічного партнерства всередині галузі. 

Забезпечення сталого розвитку сільських територій є проявом соціальної 

відповідальності перед суспільством учасників інституціонального середовища. 

Найпоширенішими різновидами практик соціалізації агробізнесу в Україні 

виступають такі аспекти діяльності: відносини з місцевими територіальними 

громадами (благодійність та підтримка соціальних програм, забезпечення освіти, 

медицини тощо членам громади); трудові відносини з працівниками (дотримання 

трудових прав персоналу, навчання, створення безпечних умов праці, своєчасна 

виплата заробітної плати, відсутність дискримінації у правах, медичне 

страхування), вплив на навколишнє середовище (надання переваги 

альтернативним джерелам енергії, виробництво екологічно чистої продукції, 
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зменшення викидів, будівництво очисних споруд) [89]. На наш погляд, це 

сприятиме зміцненню конкурентних переваг підприємств, зацікавленню до 

довгострокової співпраці бізнес-партнерів, висококваліфікованих професіоналів 

пропорційно досягненню соціального результату розвитку сільської території. 

Наслідком дотримання визначеної послідовності удосконалення 

інституціонального забезпечення відтворювального потенціалу аграрного сектора 

економіки є забезпечення синергетичного ефекту від співпраці учасників 

інституціонального середовища. 

Також важливою передумовою розвитку інституціонального забезпечення є 

трансформація сприйняття державою суб’єктів господарювання аграрного 

сектору як партнера у досягненні спільної мети- розвитку національної економіки 

та суспільства в цілому. Так, удосконалення інституціонального забезпечення 

відтворювального потенціалу аграрного сектору економіки має базуватися на  

покращенні державної підтримки сільськогосподарських підприємств шляхом:  

 спрощення умов одержання сільгоспвиробниками пільгових кредитних 

ресурсів через зменшення переліку необхідних документів і забезпечення 

прозорості у прийнятті рішень конкурсних комісій;  

 розробки нових інструментів субсидування та компенсаційних доплат на 

виробництво рослинницької та тваринницької продукції в межах обсягів 

сукупного виміру підтримки, погоджених зі Світовою організацією торгівлі;  

 запровадження механізмів страхування агровиробників через розробку і 

затвердження порядку та умов надання державної підтримки для здешевлення 

страхових платежів, затвердження переліку сільськогосподарської продукції, яка 

підлягає страхуванню, переліку страхових ризиків і об’єктів страхування, 

визначення частки страхових платежів, яка повинна компенсуватися з 

Держбюджету [136]. 

Удосконалення інституціонального забезпечення, на наш погляд, має 

здійснюватись шляхом використання переваг логістичного підходу, управління 

трансакційними витратами, розвитку аграрної науки, безперервного моніторингу. 

Всі перетворення мають здійснюватися одночасно із розбудовою інституту 
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бізнес-партнерствашляхом дотримання методичної послідовності відповідних 

управлінських дій та дієвості механізмів державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. 

 

3.3.Формування комплексного механізму державного регулювання  

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України 

 

Сьогодні питання підвищення дієвості механізмів державного регулювання  

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України є вкрай 

актуальним. Аналіз державної політики у даній сфері дозволив виокремити цілий 

ряд недосконалостей, успішне вирішення яких за умови наукового обґрунтування 

сприятиме сталому розвитку галузі, регіонів та країни в цілому. 

Останнім часом в Україні здійснено цілий ряд заходів щодо стимулювання 

аграрного підприємництва. Зокрема, сформовано законодавче поле діяльності для 

підприємницького сектору на вітчизняному ринку, що впевнено розвивається. 

Проте, задля забезпечення стабільності даного процесу на сьогодні недостатньо 

лише наявності відповідних організаційно-правових передумов, оскільки 

необхідною є активізація існуючих інститутів та інституцій, причетних до 

формування «правил гри» між суб’єктами господарювання, скорочення рівня 

трансакційних витрат та забезпечення рентабельності галузі. Недооцінка значення 

інституціонального середовища стримує ринкові перетворення в аграрному 

секторі як стратегічній галузі національної економіки.  

Правовий, економічний, адміністративний, соціальний та інформаційний 

механізми державного регулювання  інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки функціонують одночасно і в тісному взаємозв’язку. Але 

здійснений аналіз свідчить про відсутність комплексності та системності у 

використанні інструментів механізмів з орієнтацією переважно на вирішення 

поточних завдань в галузі. Саме тому формування комплексного механізму 

державного регулювання  інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки, а також здійснення заходів щодо підвищення дієвості його складових, 
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на нашу думку, є передумовою розвитку галузі та національної економіки в 

цілому. На нашу думку, він має бути сформований на засадах системного підходу, 

де буде виявлятися: 1) внутрішня підпорядкованість, узгодженість взаємодії 

відокремлених частин єдиного цілого, що передбачено його структурою; 2) 

наявність процесів, які призводять до утворення і розвитку взаємозв’язків між 

окремими його елементами. Він діє на підставі визначених принципів та визначає 

послідовність і зміст державно-управлінських рішень. 

Надалі для формування комплексного механізму державного регулювання  

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки необхідно 

сформулювати практичні рекомендації щодо вдосконалення правового, 

економічного, адміністративного, соціального та інформаційного механізмів як 

складових комплексного механізму. 

Першочерговим, на нашу думку, є пошук шляхів удосконалення правового 

механізму державного регулювання  інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки, оскільки якість, чіткість «правил гри» та дієвість формальних 

інститутів є основою забезпечення сталого розвитку аграрного сектора та 

національної економіки. Необхілдним є наближення вітчизняного законодавтсва 

до стану, коли механізми підтримки інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки будуть зрозумілими з точки зору недопущення суперечностей; 

стабільними щодо досягнення довгострокових пріоритетів розвитку галузі та 

регіонів; стимулюючими в частині забезпечення синергетичного ефекту від 

діяльності суб’єктів господарювання. 

Державна аграрна політика має бути спрямована на створення сучасного 

інституційного середовища, яке відповідає вимогам ринкової економіки і 

прогресивним тенденціям розвитку світового аграрного комплексу. Йдеться, 

насамперед, про захист інтересів підприємств аграрного сектору, а також про 

створення необхідного правового поля. Воно, зокрема, має забезпечувати:  

- захист прав продавців і покупців під час укладання ними угод купівлі-

продажу;  

- об’єктивне судочинство під час вирішенні спорів економічного характеру 
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між суб’єктами ринку; 

- розповсюдження інформації про кон’юнктуру внутрішнього і зовнішнього 

ринків і науково-технічної інформації, створення однакових умов доступу до неї 

для всіх суб’єктів господарювання; 

- дотримання суб’єктами ринку справедливої конкуренції і недопущення 

монополізації в аграрному секторі;  

- спонукання суб’єктів господарювання до дотримання стандартів якості і 

безпеки аграної продукції, розробки таких стандартів відповідно до вимог 

світового ринку [9, с. 78].  

Узагальнений зміст заходів, направлених на підвищення дієвості правового 

механізму державного регулювання  інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки представлено на рис. 3.3. Дана схема наочно демонструє, що 

сучасні тенденції співпраці та організації діяльності підприємств потребують 

удосконалення вітчизняного законодавства та дотримання його вимог. 
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Рис. 3.3. Заходи підвищення дієвості правового механізму державного 

регулювання  інституціонального середовища в аграрному секторі економіки  

 

Дотримання запропонованих заходів забезпечує підхід, коли вітчизняне 

законодавство відповідає національним умовам розвитку складових 

інституціонального середовища в аграрному секторі (формальних та 

неформальних інститутів, інституцій), сприятиме вирішенню існуючих нагальних 

питань дієвості правового механізму державного регулювання  

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. Так, до заходів 

удосконалення вітчизняного законодавства слід зробити акцент на забезпеченні і 

підтримці добросовісної конкуренції, а також дієвості нормативно-правових актів. 

У підрозділі ми не будемо окремо характеризувати напрями удосконалення 
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нормативно-правового забезпечення за окремими ринковим інститутам, оскільки 

вони будуть почергово розкриватися під час висвітлення заходів подолання 

пролем функціонування інструментів механізмів державного регулювання 

інституціонального середовища в аграрному секторі. 

Необхідним, на нашу думку, єоновлення нормативно-правових актів щодо 

системного окреслення засад функціонування складових інституціонального 

середовища. Насамперед, потребує осучаснення Стратегія розвитку аграного 

сектору на період до 2020 року [150] щодо посилення ролі питань, покликаних на 

підвищення конкурентоспроможності галузі та забезпечення сталого розвитку 

сільських територій відповідно до світових світових тенденцій простороввого 

розвитку,що включатиме в себе індикатори досягнення коротко- і 

середньострокових реальних результатів, міститиме деталізований план 

впровадження інституціональних перетворень, покликаних на забезпечення 

сприятливих умов для ефективного розвитку аграрногосектору шляхом поєднання 

економічних, соціальних та екологічних інтересів і потреб суспільства. 

Також важливим вважаємо здійснення впорядкування чинного аграрного 

законодавста, яка може бути здійснено шляхом йогоінкорпораці з перспективами 

подальшої кодифікації. Інкорпорація передбачає об’єднання нормативно-

правових актів без зміни їхнього змісту в збірники у хронологічному, 

алфавітному, предметному чи іншому порядку. Метою інкорпорації є підтримка 

законодавства у дієвому стані, який міг би забезпечити його доступність, надати 

всім суб’єктам права достовірну інформацію про нормативно-правові акти у їх 

чинній редакції [85, с. 183]. Наступним кроком має бути здійснення кодифікації 

відповідних нормативно-правових актів, що підвищить дієвість впливу 

законодавства на суспільні аграрні відносини між учасниками інституціонального 

середовища, дозволить зробити правове регулювання більш високоякісним і 

стабільним. 

Практичними завданнями на шляху підвищення дієвості правового 

механізму державного регулювання  інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки України є: упорядкування термінологічного апарату, 
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приведення вітчизняного законодавства у відповідність з нормами міжнародного 

права; систематизація нормативно-правових актів тощо. Удосконалення 

вітчизняного законодавства може бути ефективним лише за умови 

дотриманнянауково обгрунтованих принципів законності і послідовності дій. 

Даний процес потребує залучення до консультування робочих груп провідних 

учених у галузі аграрного права задля формулювання цінних, практично 

значущих пропозицій щодо подолання проблемних питань у сфері правововї 

регламентаціївзаємодії учасників інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки. 

Сучасні виклики розвитку обумовлюють необхідність пошуку шляхів 

підвищення дієвості економічного механізму державного регулювання  

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. ерш за все, 

необхідно зосередити увагу на удосконаленні державної політики з питань 

ціноутворення на агропродукцію. 

Удосконалення заходів щодо цінового регулювання в Україні повинна 

базуватися на трьох різних рівнях. Перший – гарантована або інтервенційна ціна. 

Гарантована ціна визначається для основних видів сільськогосподарської 

продукції і виступає гарантією відшкодування виробничих витрат і стабілізації 

структури виробництва. Це нижня цінова межа, яка включає середній рівень 

витрат та мінімальний рівень прибутку. Другий – еквівалентна ціна, яка 

забезпечує середню норму прибутку основних галузей промисловості, пов’язаних 

з аграрною сферою. Третій – стимулюючі виробництво ціни. Вони перевищують 

світові і враховують інтереси споживачів щодо високої якості товарів, купівельну 

спроможність і психологічний аспект [197]. Комплексний підхід в даному 

випадку передбачає механізм ціноутворення в галузі, до якої належать: відпускні 

та договірні ціни на ресурси в процесі виробництва; закупівельні і договірні ціни 

на агропродукцію; оптові, договірні ціни та роздрібні ціни на продукцію 

переробної промисловостіта продовольчі товари, що реалізуються по різних 

збутових каналах населенню. 
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Основними напрямами щодо удосконалення цінового регулювання в 

аграрному секторі є: комплексний підхід до формування цін на всіх стадіях 

відтворювального процесу із застосуванням єдиної у національному господарстві 

методологічної бази; поступовий перехід від регульованих до вільних цін за 

активної участі держави в забезпеченні еквівалентного обміну та стимулювання 

платоспроможного попиту населення на агропродукцію; обмеження цін на 

продукцію монополій; поступове наближення внутрішніх цін на 

сільськогосподарську продукцію до цін світового ринку [36]. 

Надалі розглянемо можливості удосконалення процесу забезпечення 

субсидій і дотацій на придбання ресурсів для учасників інституціонального 

середовища. При формуванні системи сільськогосподарського субсидування 

держава має керуватися двома критеріями, перший з яких полягає у відповідності 

вимогами СОТ, а другий  ефективності застосування в конкретних умовах 

українського ринку. Відповідно до цих критеріїв, найбільш доцільними є 

субсидування поточних витрат на одиницю площі, інвестицій, короткострокових і 

довгострокових кредитів, на комплексний розвиток сільської місцевості, на 

охорону довкілля, а також податкові пільги [140]. 

Покращення державної фінансово-економічної підтримки учасників 

інституціонального середовища, повинно ґрунтоватись на цільовому виділенні 

відповідних фінансових ресурсів (на які не зможуть претендувати великі 

агрохолдинги), встановленні чітких критеріїв фінансування та проведенні 

відкритих конкурсних процедур, за єдиними правилами для всіх регіонів держави. 

Основними формами фінансової підтримки при цьому мають стати: погашення 

частини або всієї суми відсотків за кредитами та співфінансування інвестиційних 

проектів; базовими критеріями для участі у конкурсах на отримання державної 

підтримки фермерів слід визначити:впровадження технологічних інновацій, 

реалізацію природоохоронних і ресурсозберігаючих проектів, диверсифікацію 

економічної діяльності та нарощування експортних поставок. Такий крок 

дозволить підвищити рівень фінансової спроможності вітчизняних 
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агропідприємств тастимулюватиме їх об’єднання у сільськогосподарські 

кооперативи чи агрокластери [129]. 

Сьогодні державну бюджетну підтримку, на нашу думку, слід 

сконцентрувати на програмах та заходах щодо охорони сільськогосподарських 

земель та угідь, впровадження інноваційних технологій, систем контролю за 

якістю, розвитку аграрної науки та освіти. Крім того, пріоритетним напрямом 

підтримки має бути розвиток інфрастуктури арарного ринку, підтримка дрібного 

та сеореднього підприємництва, сталого розвитку сільських територій та 

підвищення якості життя сільського населення. 

При здійснені бюджетного фінансування розвитку інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки потрібно дотримуватися принципів 

стабільності державної підтримки, доступності для всіх категорій 

сільськогосподарських товаровиробників, забезпечення рівності суб’єктів усіх 

форм господарювання в питанні розподілу державних дотацій. Через те, що 

багато проектів у сільському господарстві мають тривалі терміни окупності, 

ключовою вимогою є довгостроковість програм субсидування, що гарантує 

учасникам програмних заходів отримання бюджетних коштів у майбутньому 

[197].  

У сфері державного регулювання страхування сільгоспвиробників 

доцільним є розробка і затвердження порядку та умов надання підтримки щодо 

здешевлення страхових платежів, затвердження переліку сільськогосподарської 

продукції, яка підлягає страхуванню, переліку сільськогосподарських страхових 

ризиків і об’єктів страхування, визначення частки страхових платежів, яка 

повинна компенсуватися з Держбюджету [136]. Також важливим є спрощення 

умов, скорочення кількості необхідних документів, а також забезпечення 

прозорості у прийнятті конкурсними комісіями рішень щодо одержання 

агропідприємствами пільгових кредитних ресурсів. 

У цілому, до вищезазначених заходів підвищення дієвості економічного 

механізму інституціонального середовища в аграрному секторі економікислід 

додати наступні: 
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 заміна державної фінансової підтримки учасників інституціонального 

середовища за різноманітними програмами на комплексне державне регулювання 

пріоритетних напрямів розвитку галузі; 

 мобілізація фінансових ресурсів задля інвестування у наукомісткі 

конкурентоспроможні агропідприємства; 

 розширення використання переваг від реалізації заходів «зеленої» 

скриньки з одночасним переведенням окремих положень «жовтої» скриньки у 

заходи, що не потрапляють під скорочення відповідно до угод з СОТ; 

 виваженість у запровадженні режимів оподаткування 

сільськогосподарських підприємств тощо. 

Практичними кроками на шляху підвищення дієвості адміністративного 

механізму державного регулювання інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки є забезпечення подальшої розробки національних стандартів та 

їх гармонізації з міжнародними, а також посилення діяльності з питань 

відповідності вітчизняної подукції вимогам технічних регламентів. Для 

досягнення останніх потребують переоснащення та модернізації вітчизняні 

лабораторії. 

Нагальною, на нашу думку, є лібералізація низки дозвільних процедур, 

пов’язаних із регулюванням факторингових операцій, реєстрацією 

сільськогосподарської техніки, оформленням сезонних працівників, реєстрацією 

договорів агролізингу, оподаткування доходів сільськогосподарських 

кооперативів, ліцензуванням виробництва електроенергії для власних потреб 

тощо. Відповідні заходи сприятимуть посиленню фінансової спроможності 

дрібних та середніх підприємств. 

Також важливим є спрощення процедури сертифікаці, отримання дозволів у 

сфері господарської діяльності, зниження їх вартості, а також кількості вимог та 

перевірок. 

Удосконалення адміністративного механізму державного регулювання 

інституціонального середовища сприятиме зниженню низки трансакційних витрат 

в аграрному секторі економіки, передумовою чого є здійснення таких заходів:  
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 формування чіткої та зрозумілої правової бази, яка б ефективно 

відстоювала права власності та надавала широкі можливості захисту суб’єктів 

національної економіки від невиконання умов контрактів зі сторін партнерів;  

 створення простої для розуміння та доступної для користувачів бази 

економічної інформації, яка б полегшувала пошук необхідних даних і спрощувала 

прийняття рішень в умовах невизначеності;  

 вдосконалення системи контролю відповідності якості товарів та послуг 

державним стандартам та нормам, а також вдосконалення самих стандартівзгідно 

сучасних вимог;  

 підвищення ефективності контрольно-ревізійної діяльності з метою 

запобігання витоку у зовнішнє середовище неправдивої інформації про стан 

господарюючих суб’єктівз метою недопущення спотворення реальної картини 

національної економіки і зменшення рівня невизначеності;  

 формування сприятливого для розвитку підприємницької діяльності 

середовища та розробка заходів щодо виведення економіки з тіні [177]. 

До важливих напрямків підвищення дієвості соціального механізму 

державного регулювання інституціонального середовища в аграрному 

секторіекономіки є удосконалення кадрового забезпечення на всіх рівнях 

управління – державному, регіональному, місцевому та локальному. Необхідно 

сформувати в сільській місцевості базис людського капіталу, необхідного 

забезпечити сталий розвиток і конкурентоспроможність національної економікив 

умовах глобалізації. Потребує закріплення інституційних складових даного 

процесу, щоб реалізувати потенціал висококваліфікованої робочої сили. 

Важливим є також використання наукових ресурсів вищих навчальних закладів 

для доступу до інноваційних розробок та технологій. 

Також в частині забезпечення зайнятості населення успішним заходом може 

стати звільнення сільських жителів, які вперше реєструються для 

веденняпідприємницької діяльності у сільській місцевості, від окремих 

видівподатків на строк до 3 років, за умови, що місцем реєстрації і 

веденняпідприємницької діяльності є сільський населений пункт. Слід розглянути 
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можливості провадження механізмів сприяння молодим спеціалістам устворенні 

фермерських господарств, отримання ними довгостроковихкредитів для 

придбання земельних ділянок, будівництва житла, купівлісільгосптехніки, насіння 

чи племінної худоби тощо. Важливим кроком може стати стимулювання 

повернення в Україну працівників-мігрантів тазаохочення їх до відкриття власної 

справи в аграрному секторі, в т. ч. шляхомзвільнення від сплати митних зборів 

при ввезенні придбаної для власноговикористання іноземної сільгосптехніки та 

обладнання, аналогів яких не виробляють в Україні. надання організаційно-

економічної допомоги у створенні тафункціонуванні фермерських господарств 

сімейного типу з подальшим їх об’єднанням у сільгоспкооперативи та 

агрокластери[136]. 

Задля підвищення пропаганди здорового способу життя серед жителів 

сільської місцевості вважаємо необхідним втручання держави у ці процеси для 

врегулювання суспільної думки шляхом всебічного використання переваг 

соціальної реклами. Саме використаннярізноманітних каналів передачі інформації 

через засоби масової іформації, на нашу думку, мають служити досягненню даної 

мети. 

Розвиток сільської інфраструктури потребує здійснення інституціональних 

перетворень у вирішенні даної проблеми. Виходом з даної ситуації може стати 

державно-приватне партнерство, яке здатне поєднати інтереси місцевої публічної 

влади, бізнесу та громадськості. Необхідною передумовою даного процесу є 

формування сприятливого бізнес-середовища, що призведе до покращення 

інвестиційного клімату, податкового навантаження. Також важливим є 

забезпечення гарантій захисту інтересів учасників інституціонального середовища 

в частині розробки і реалізації проектів державно-приватного партнерства. 

Важаємо, що важливою складовою розвитку сільських територій є 

впровадження альтернативних джерел отримання енергії, з огляду на високий 

біоенергетичний потенціал України, проведення кампаній енергозбереження 

серед сільського населення. 
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У межах сільських територій необхідно розвивати, насамперед, такі 

інститути й форми організації економічного та соціального життя, які б 

допомагали реалізувати нагальні потреби, інтереси переважної частини 

населення, посилюючи «ініціативу знизу та креативний підхід», а також 

активізували підприємницьку, організаційну й інноваційну діяльність селян. 

Для цього, на наш погляд, важливе значення має відтворення на селі 

«центрів» соціально- економічного життя, що призвані інтегрувати сімейні 

господарства у ринок шляхом формування певних інституціональних  

структур. Концепція управління сталим роз Роль таких «центрів» можуть 

виконувати, наприклад, органи місцевого самоврядуван ня і кооперативи, у 

рамках яких розробляються та реалізуються поточні й перспективні 

колективні плани сільського співтовариства, розв'язуються проблеми спільної 

життєдіяльності [115]. 

Розвитку сільської місцевості, на наш погляд, сприятиме розбудова 

інфраструктури аграрного ринку, складовими якої є оптова і роздрібна торгівля, 

вся торговельна мережа, агропідприємства тощо. Головним завданням є 

забезпечення купівлі-продажу товарів та послуг; діяльність комерційних 

посередницьких центрів і товарних бірж, організація аукціонів, ярмарок. Це 

сприятиме трансформації розподільчої мережі учасників інституціонального 

середовища за умов збереження і розвитку їхньої матеріально-технічної бази. 

Надалі необхідним є розгляд складових підвищення дієвості 

інформаційного механізму державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки. 
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Заслуговує окремої уваги покращення державної політики інформаційної 

безпеки, особливо в стратегічно значущому для національної економіки 

аграрному секторі, яка характеризується її організаційним та регулятивно-

контрольним спрямуванням. Вона є певним способом досягнення цілей держави, 

а також може реалізуватися в процесі діяльності як органів публічної влади, так і 

недержавних інституцій. Загалом, можна виділити такі основні способи реалізації 

зазначеної політики:  

1) створення нормативно-правових актів, що регулюють відповідні 

суспільні відносини в інформаційній сфері, встановлюють правила поведінки та 

відповідальність суб’єктів інформаційних правовідносин;  

2) створення нових державних інституцій або розширення компетенції 

існуючих щодо розв’язання завдань підтримання інформаційного забезпечення; 

 3) застосування в процесі діяльності державних інституцій конкретних, 

встановлених правовими нормами, засобів і шляхів державного впливу на 

інформаційну сферу [203, с. 100]. 

Важливим аспектом є удосконалення інформаційних потоків, єдиної 

методики  оцінки інформації задля забезпечення її репрезентативності, а також 

рівнів впливу якісної інформації, яка впливає на процес прийняття управлінських 

рішень. 

На нашу думку, позитивним стане інформаційне забезпечення процесу 

брендингу сільських територій щляхом розміщення на сайтах органів публічної 

влади чи в ЗМІ інформації рекламного та просвітницького спрямування, про 

наявні та потенційні інвестиційні проекти, створення платформи щодо 

формування спільного бачення жителями відповідних територіальних громад. 

Виклики сучасності актуалізують питання зміцнення ролі громадянського 

суспільства під час формування комплексного механізму державного 

регулювання  інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. Так, 

важливо підтримувати такі функції громадських спілок та об’єднань, як 

легітимація й управління (діяльність у сфері обговорення громадською думкою 

певних проектів, залучення експертів і фахівців неурядових організацій у 
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розробку профільних законів, “корегування” і “виправлення” помилкових рішень 

у аграрній сфері найбільш ініціативними та небайдужими представниками 

суспільства, прямий і опосередкований вплив на процес ухвалення політичних 

рішень, котрі стосуються економічних, соціальних та екологічних проблем, 

забезпечення стійкого зворотного зв’язку з населенням, завдяки чому державна 

політика стає ефективнішою, адресною і зрозумілою суспільству) та саморозвиток 

(забезпечення вільного розвитку особи на основі різноманітних форм власності, 

ринкової економіки, правової держави). Оскільки структури громадянського 

суспільства багато в чому сприяють самореалізації громадян, орієнтуючи їх на 

широку суспільну активність.  

Очевидно, що громадські спілки та об’єднання можуть ефективно 

доповнювати існуючу систему державної аграрної політики, позитивно змінюючи 

життя сільського населення. Інституції громадянського суспільства працюють на 

благо громадян, оскільки вони є досить ефективними у вирішенні багатьох 

соціально-економічних проблем. Їхній позитивний ефект поширюється на ряд 

важливих сфер життєдіяльності суспільства: вони створюють нові робочі місця у 

своєму секторі, готують умови для адаптації тих, хто шукає роботу, до вимог 

ринку праці, інтегрують у суспільство соціально уразливі категорії населення 

тощо [179]. 

Проявами взаємодії держави з професійними аграрними громадськими 

організаціями може бути наступні види співробітництва:  

 утворення громадських рад при органах виконавчої та законодавчої 

влади;  

 функціонування координаційних та дорадчих громадських структур 

при вищих органах влади;  

 підписання меморандумів між Урядом і бізнесом;  

 проведення ділових зустрічей. 

Перспективним напрямом державно політики є стимулювання розвитку 

системи аграрного дорадництва. Її стабілізація сприятиме підвищенню 

ефективності діяльності дрібнотоварних та середніх агропідприємств шляхом 
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надання консультаційного супроводження учасникам інституціонального 

середовища. 

Необхідним для розвитку комплексного механізму державного регулювання  

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки є сприяння 

публічній освіті, навчання учасників інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки найновітнішим тенденціям розвитку ринків та ведення бізнесу. 

Задля підвищення рентабельності галузі як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках, публічна освіта повинна охоплювати всі сфери ведення 

агропідприємництва, починаючи з навчання застосування інноваційних 

технологій для отримання якісної продукції до можливостей викорисатння 

переваг маркетингу, менеджменту, що сприятиме більш легкому доступу до 

фінансів, обміну досвідом між підприємцями. Публічна освіта може стати сферою 

обговорення проблемних питань розвитку, розвитку суміжніх галузей економіки 

(зелений чи агротуризм) [165, с. 281]. Вважаємо за необхідне наголосити на 

необхідності розбудови інфраструктури науково-дослідної та інноваційної 

діяльності. Можливим є розгляд перспектив створення на базі аграрних вищих 

навчальних закладів різноманітних бізнес-інкубаторів чи інноваційних центрів. 

Передумовою дієвості комплексного механізму державного регулювання  

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки є підвищення 

якості кадрового забезпечення, яке спирається на дотримання єдиних принципів 

управління галуззю на державному, регіональному, місцевому та мікро- рівнях. 

Нагальним є формування, розвиток і збереження людського капіталу, необхідного 

для забезпечення стійкості та конкурентоспроможності національної економіки, 

зміцнення ефективності функціонування формальних та неформальних інститутів 

і інституцій. Це сприятиме досягненню стратегічної мети та цілей розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки з перетворенням 

галузі у наукоємну інноваційну галузь. Відповідні перетворення потребують 

масштабного інвестування в людський потенціал, що потребує переоцінки 

важливості його ролі керівництвом на різних рівнях управління. Дані інвестиції 

повинні стати складовою розвитку аграрного сектора економіки і мають 
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розцінюватися як капіталовкладення в підвищення якості кадрового забезпечення, 

а не як витрати.  

Невід’ємною передумовою забезпечення дієвості комплексного механізму 

державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки України, на наш погляд, може стати: перегляд та розмежування 

повноважень органів публічної влади, що здійснюють державну політику в даній 

сфері; забезпечення їх горизонтальної та вертикальної інтегрованості на 

місцевому, регіональному та державному рівнях; наближення якості їх діяльномті 

до міжнародних стандартів. Доцільним вважаємо зосередження уваги на  

здійсненні стратегічного прогнозування, планування, аналізу, моніторингу та 

контролю. 

Індикаторами дієвості комплексного механізму державного регулювання  

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України буде 

реалізація інтересів та рівень взаємодії між учасниками інституціонального 

середовища в агарарному секторі економіки, що здійснюється шляхом: 

 розробки і реалізації спільних програм та проектів; 

 формування системи господарських договорів та дотримання 

визначених зобов’язань; 

 здійснення експернтно-аналітичного супроводу ведення 

підприємництва; 

 зниження рівня трансакційних витрат у галузі; 

 проведення галузевих комунікативних заходів тощо. 

Таким чином, функціонування комплексного механізму державного 

регулювання  інституціонального середовища в аграрному секторі економіки 

України має бути спрямоване на забезпечення довгострокового розвитку галузі, 

досягнення визначених стратегічних пріоритетів шляхом послідовності дій у 

вирішенні поточних завдань.Його дієвість як складової державної аграрної 

політикисприятиме розвитку агропідприємництва, підвищенню рівня його 

рентабельності; відкритому доступу та залучення бізнесу до розвитку аграрної 

освіти і науки; зниженню рівня безробіття, підвищенню рівня життя та доступ 
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сільського населення до отримання соціальних послуг; екологізації 

агровиробництва. 

Саме сформований комплексний механізм  забезпечить додаткові переваги, 

що полягають у вдосконаленні державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки, ефективному розподілі ризиків в 

галузі. Саме дієвий коплексний механізм має стати каталізатором утворення 

партнерських структур щодо всебічної реалізації інтересів всіх учасників 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки, що сприятиме 

розвитку сільських територіальних громад, вирішення питань економічного, 

соціального та екологічного розвитку. 

Отримані автором наукові результати, які увійшли до даного розділу, 

опубліковано у працях [62, 63]. 

Висновки до третього розділу 

1. Визначено стратегічні орієнтири розвитку інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки. Запропонована концепція розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки, яка спрямована на 

формування ефективного інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки України, учасники якого здатні задовольнити потреби ринку, сприяти 

розвитку сільскої місцевості, а також реалізації власних економічних інтересів, 

дотримуючись соціальної відповідальності перед громадою. Наголошено, що 

розробка та подальша реалізація даного документа сприятиме 

забезпеченню конкурентоспроможності галузі в довгостроковій 

перспективі. Розглянуто етапи формування концепції розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. Визначено 

пріоритетні напрями розвитку інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки. Сфомульовано бачення майбутнього, місію розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. Визначено 

стратегічну мету та стратегічні напрями, які сприятимуть удосконалення і 
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зміцнення інституціонального середовища галузі. Висвітлено етапи реалізації 

запропонованої концепції - інноваційно-інфраструктурний, інтегративний та 

трансформаційний. Визначено види забезпечення реалізації концепції: науково-

методичне, нормативно-правове, організаційно-економічне, технологічно-

інформаційне та кадрове. Ідентифіковано детермінанти подальших 

інституціональних перетворень для забезпечення відтворювального потенціалу 

аграрного сектору економіки. 

2. Розроблено напрями вдосконалення інституціонального забезпечення 

розвитку відтворювального потенціалу аграрного сектора економіки. Наголошено 

на необхідності встановлення стійких взаємовідносин між учасниками 

інституціонального середовища, удосконалення функціонування логістичних 

систем та розвиток інтеграційних процесів. Розглянуто складові удосконалення 

управління трансакційними витратами в аграрному секторі економіки. 

Запропоновано методичні підходи до вдосконалення бізнес-партнерства як основи 

інституціонального забезпечення відтворювального потенціалу аграрного сектора 

економіки, що полягає у зростанні рівня довіри та порозуміння між учасниками 

інституціонального середовища; формування ідеології консолідованої 

відповідальності його учасників та створення сприятливих умов для його 

розвитку за допомогою використання переваг логістичного підходу, управління 

трансакційними витратами, розвитку аграрної науки і освіти та безперервного 

моніторингу.Наголошено, що результатами таких вдосконалень є забезпечення 

синергетичного ефекту від співпраці учасників інституціонального середовища 

3. Сформувано комплексний механізм державного регулювання  

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України. 

Наголошено, що він складається з інтегрованих елементів (правоввого, 

економічного, адміністративного, соціального та інформаційного механізмів та їх 

елементів. Сформульовано практичні рекомендації щодо вдосконалення 

функціональних механізмів державного регулювання  інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України. Визначено індикатори 

дієвості комплексного механізму державного регулювання  інституціонального 
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середовища в аграрному секторі економіки, що полягають у реалізації інтересів 

всіх зацікавлених сторін та ефективній взаємодії між учасниками 

інституціонального середовища. Зазначено, що дієвість запропонованого 

комплексного механізму як складової державної аграрної політики сприятиме 

розвитку агропідприємництва, підвищенню рівня його рентабельності; 

відкритому доступу та залучення бізнесу до розвитку аграрної освіти і науки; 

зниженню рівня безробіття, підвищенню рівня життя та доступ сільського 

населення до отримання соціальних послуг; екологізації агровиробництва тощо. 

Наголошено, що відповілні дії сприятимуть сталому розвитку сільських 

територій. 
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ВИСНОВКИ 
 
У дисертаційній роботі вирішено конкретне наукове завдання, яке полягає в 

теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення механізмів державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України. Отримані в процесі 

дослідження результати дозволяють сформулювати такі положення, висновки та 

рекомендації: 

1. Узагальнено теоретичні підходи до визначення інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки як об’єкта державного регулювання. 

Уточнено визначення інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки як сукупності формальних і неформальних інститутів та інституцій, що 

забезпечують ефективну взаємодію господарюючих суб’єктів галузі на визначеній 

території. Визначено складові інституціонального середовища аграрного сектора 

економіки: формальні і неформальні інститути та інституції. Висвітлено 

принципи його формування, функції, учасників та їх роль. Запропоновано 

уточнене визначення механізму державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки як упорядкованої сукупності функцій, 

методів та інструментів державного регулювання інституціонального середовища 

в аграрному секторі економіки і взаємозв’язків між ними, що ґрунтуються на 

встановлених принципах для досягнення визначеної мети. Виокремлено 

правовий, економічний, адміністративний, соціальний та інформаційний 

функціональні механізми як невід’ємної складової державного регулювання 

інституціонального середовища. Вивітлено інституціональний підхід до 

державного регулювання аграрного сектора економіки за кордоном, який полягає 

у створенні сприятливого інституціонального середовища, що покликане 

максимально врахувати та реалізовувати інтересів всіх учасників і забезпечує 

конкурентоспроможність галузі. 
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2. Систематизовано інституціональні перетворення в аграрному секторі 

економіки України. Запропоновано систематизацію інституціональних 

перетворень в аграрному секторі економіки України шляхом виокремлення етапів 

розвитку інституціонального середовища: перший етап – формування ринкового 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки (1990 – 1999 рр.); 

другий – становлення нових форм інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки (2000 – 2007 рр.); третій – створення умов довгострокового 

розвитку інституціонального середовища в аграрному секторі економіки (2008  

2015 рр.); четвертий (2016 р. – т.ч.) – інтеграція інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки в міжнародний простір. Визначено проблемні 

питання, які формують недосконалості створення сприятливих інституціональних 

умов для ефективного аграрного господарювання і перешкоджають подальшій 

трансформації інституціонального середовища в аграрному секторі економіки 

України: недостатнє приділення уваги розвитку інституту відносин власності 

щодо ефективного поєднання її різноманітних форм в сільському господарстві; 

необхідність зміни інститутів рентних та орендних відносин; недосконалість 

функціонування інститутів ринку ресурсів для села (землі, капіталу, праці); 

важливість розвитку інституту підприємництва тощо. 

3. Охарактеризувано сучасний стан функціонування механізмів державного 

регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки 

України. Удосконалено класифікацію нормативно-правових актів шляхом їхнього 

групування за ознакою законодавчої регульованості функціонування ринкових 

інститутів (ціноутворення, власності, виробництва, землекористування, 

інвестування, інновацій, інфраструктури та сталого розвитку сільських 

територій), що дозволило впорядкувати чинне законодавство та виявити його 

недосконалості: фрагментарне відображення засад функціонування складових 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки; необхідність 

модернізації та оновлення низки документів; відсутність спеціального 

нормативно-правового акту з питань реалізації пріоритетних напрямів державної 

політики у даній сфері, тощо. Встановлено, що функціонування механізмів 
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державного державного регулювання інституціонального середовища в аграрному 

секторі економіки має ряд недоліків (що існують традиційно, виникли в процесі 

інституціональних перетворень, викликані несприятливими макроекономічними 

умовами та зумовлені регіональними особливостями), успішне вирішення яких 

має сприяти підвищенню їх ефективності.  

4. Обґрунтовано теоретичні положення, що розкривають особливості 

формування комплексного механізму державного регулювання інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки. Обгрунтовано необхідність його 

формування як сукупності інтегрованих елементів (правового, економічного, 

адміністративного, соціального та інформаційного функціональних механізмів та їх 

складових), які забезпечують довгостроковий розвиток галузі через ефективну 

взаємодію між учасниками інституціонального середовища.Встановлено, що його 

функціонування як складової державної аграрної політики сприятиме розвитку 

агропідприємництва, підвищенню рівня його рентабельності; відкритому доступу 

та залучення бізнесу до розвитку аграрної освіти і науки; зниженню рівня 

безробіття, підвищенню рівня життя та доступ сільського населення до отримання 

соціальних послуг; екологізації агровиробництва. Доведено, що дієвий 

коплексний механізм державного регулювання інституціонального середовища в 

аграрному секторі економіки є каталізатором утворення партнерських структур 

щодо всебічної реалізації інтересів всіх учасників інституціонального середовища 

в аграрному секторі економіки, що сприятиме розвитку сільських територіальних 

громад, вирішення питань економічного, соціального та екологічного розвитку. 

5. Сформовано практичні рекомендації щодо інституціонального 

забезпечення відтворювального потенціалу аграрного сектору економіки України. 

Визначено структурні рівні інституціонального середовища в аграрному секторі 

економіки (галузевого, територіального, технологічного, інфраструктурного та 

демографічного), що дозволяють ідентифікувати ступіньи стійкості 

системоутворюючих зв’язків між учасниками інституціонального середовища. 

Ідентифіковано, що підвищення якості інституціонального забезпечення розвитку 

відтворювального потенціалу аграрного сектору через господарську інтеграцію 
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економічних агентів призведе до синергетичного ефекту від їх спіпраці; 

удосконалення взаємодії між великими та дрібними  виробниками аграрної 

продукції, захищеність інтересів останніх сприятиме розвитку вітчизняного 

конкурентного середовища та підвищить їх мотивацію до здійснення економічної 

діяльності; повніше використання потенціалу сільськогосполарського 

корпоративного сектору господарювання сприятиме розбудові галузевої 

інфраструктури; покращення державного впливу на механізми управління 

трансакційними витратами як на мікро-, так і на макрорівняхсприятиме 

зменшенню тіньового аграрного сектору; формування комплексного бачення 

взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  щодо 

розвитку місцевого інституціонального середовища, що знижує продуктивність 

аграрного сектору в цілому тощо. 

6. Розроблено концептуальні положення стратегії розвитку інституціонального 

середовища в аграрному секторі економіки України, що включає бачення 

майбутнього, місію, стратегічну мету, систему стратегічних напрямків та 

операційних цілей їх досягнення, види забезпечення (науково-методичне, 

нормативно-правове, організаційно-економічне, технологічно-інформаційне, 

кадрове), етапи реалізації (інноваційно-інфраструктурний, інтегративний, 

трансформаційний) та детермінанти подальших інституціональних перетворень для 

забезпечення відтворювального потенціалу галузі як результату ефективних дій 

органів публічної влади.Доведено, що реалізація запропонованих стратегічних 

орієнтирів сприятиме сталому розвитку галузі на інноваційних засадах, 

забезпеченню синергетичного ефекту від взаємодіївсіх учасників 

інституціонального середовища, сприятиме відновленню екосередовища, 

забезпечить конкурентоспроможність вітчизняної агропродукції продукції. 

Ідентифіковано, що вищезазначені теоретичні рекомендації можуть стати 

основою для узгодження дій центральної та місцевої публічної влади щодо 
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розбудови системи коротко-, середньо- та довгострокових цілей розвитку 

інституціонального середовища в аграрному секторі економіки, гармонізації 

стратегічних цілей розвитку країни та пріоритетів регіонального розвитку з 

урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів впливу задля реалізації 

вітворювального потенціалу галузі.
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Класифікація нормативно-правових актів за регульованістю питань 

функціонування ринкових інститутів 

Інститут Номативно-правовий 
акт 

Змістовні характеристики 

Ц
ін
оу
тв
ор
ен
ня

 

Закон України «Про 
ціни і ціноутворення» 

Визначає основні засади цінової політики і 
регулює відносини, що виникають у процесі 
формування, встановлення та застосування цін 
між учасниками інституціонального 
середовища. 

Закон України «Про 
податок на додану 
вартість» 

Визначає особливості правового статусу та 
порядок дій учасників інституціонального 
середовища як платників  податку  на  додану 
вартість. 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про заходи щодо 
проведення 
моніторингу цін і 
тарифів на 
споживчому ринку» 

Регламентує питання організації та проведення 
моніторингу вільних і державних регульованих 
цін і тарифів на товари і послуги у сфері їх 
реалізації учасниками інституціонального 
середовища. 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про Аграрний фонд» 

Регулює основи функціонування Аграрного 
фонду як державної спеціалізованої бюджетної 
установи, уповноваженої реалізувати цінову 
політику в агропромисловому секторі 
економіки. 

В
ла
сн
ос
ті

 

Закон України «Про 
підприємництво» 

Визначає загальні правові, економічні та 
соціальні засади здійснення  підприємницької 
діяльності  учасниками інституціонального 
середовища, встановлює гарантії свободи 
підприємництва та його державної підтримки. 

Закон України «Про 
особисте селянське 
господарство» 

Визначає правові, організаційні,  економічні та 
соціальні засади ведення особистого 
селянського господарства. 

Закон України «Про 
фермерське 
господарство» 

Визначає правові, економічні та соціальні 
засади створення та діяльності фермерських  
господарств  як прогресивної складової 
інституціонального середовища в аграрному 
секторі економіки. 

Закон України «Про 
холдингові компанії в 
Україні» 

Регламентує загальні засади функціонування 
холдингових  компаній в Україні, а також 
особливості їх утворення,  діяльності та 
ліквідації. 

Закон України «Про Визначає умови діяльності колективного 
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колективне 
сільськогосподарське 
підприємство в 
Україні» 

сільськогосподарського  
підприємства як учасника інституціонального 
середовища. 

Закон України «Про 
сільськогосподарську 
кооперацію» 

Визначає особливості утворення і діяльності 
сільськогосподарських кооперативів та їх роль в 
розвитку інституціонального середовища. 

Закон України «Про 
особливості 
приватизації майна в 
агропромисловому 
комплексі» 

Визначає особливості правового регулювання 
приватизації державного майна в 
агропромисловому комплексі та особливості 
взаємодії учасників інституціонального 
середовища в зазначній сфері. 
 

В
ир
об
ни
цт
ва

 

Закон України «Про 
зерно та ринок зерна в 
Україні» 

Визначає умови конкурентоспроможного 
виробництва і формування ринку зерна для 
забезпечення внутрішніх потреб держави у 
продовольчому, насіннєвому та  фуражному  
зерні, нарощування його експортного 
потенціалу. 

Закон України «Про 
молоко та молочні 
продукти» 

Визначає основи забезпечення безпечності та 
якості молока і молочних продуктів для життя 
та здоров'я населення і довкілля  під  час  їх  
виробництва, транспортування, переробки,  
зберігання і реалізації, ввезення на митну 
територію та вивезення з митної території 
України. 

Закон України «Про 
насіння та садивний 
матеріал» 

Визначає основні засади виробництва та обігу 
насіння і садивного матеріалу, а також порядок 
здійснення державного контролю за ними. 

Закон України «Про 
бджільництво» 

Регулює відносини щодо розведення,  
використання та охорони бджіл, виробництва,  
заготівлі та переробки продуктів бджільництва,  
забезпечення гарантій дотримання прав та 
захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, 
які займаються бджільництвом. 

Закон України «Про 
державне регулювання 
виробництва та 
реалізації цукру» 

Визначає  правові, економічні та організаційні 
засади державної політики щодо  виробництва,  
експорту, імпорту, оптової та роздрібної 
торгівлі цукром. 

Закон України «Про 
пестициди і 
агрохімікати» 

Регулює відносини, пов'язані з державною 
реєстрацією, виробництвом, закупівлею, 
транспортуванням, зберіганням, торгівлею та 
безпечним для здоров'я людини і 
навколишнього природного середовища 
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застосуванням пестицидів і агрохімікатів, 
визначає права і обов'язки підприємств, установ, 
організацій та громадян, а також повноваження 
виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері. 

Зе
м
ле
ко
ри
ст
ув
ан
ня

 

Закон України «Про 
землеустрій» 

Визначає основи діяльності у сфері 
землеустрою і спрямований на  регулювання  
відносин, які виникають   між органами 
публічної влади,  та учасниками 
інституціонального середовища із  забезпечення 
сталого розвитку землекористування. 
 

Закон України «Про 
охорону земель» 

Визначає основи охорони земель з метою 
забезпечення їх раціонального використання, 
відтворення   та  підвищення  родючості  ґрунтів 
тощо, що має стати орієнтиром під час взаємодії 
для учасників інституціонального середовища. 

Закон України «Про 
державний земельний 
кадастр» 

Установлює правові, економічні та 
організаційні основи діяльності у сфері 
Державного земельного кадастру як 
інформаційної основи прийняття рішень для 
учасників інституціонального середовища. 
 

Закон України «Про 
іпотеку землі» 

Визначає підстави виникнення і реалізації 
відносин між учасниками інституціонального 
середовища з питань іпотеки землі. 

Закон України «Про 
оренду землі» 

Визначає підстави виникнення і реалізації 
відносин між учасниками інституціонального 
середовища з питань оренди землі. 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про схвалення 
Концепції Державної 
цільової програми 
розвитку земельних 
відносин до 2020 
року» 

Визначення та реалізація основних напрямів 
державної політики,  спрямованих на 
удосконалення   земельних відносин та 
створення  сприятливих умов для сталого  
розвитку  
землекористування міських і сільських  
територій як визначальних пріоритетів, що 
мають бути враховані під час взаємодії 
учасниками інституціонального середовища. 
 
 

С
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Закон України «Про 
пріоритетність 
соціального розвитку 
села та 
агропромислового 

Визначає умови, зміст і межі пріоритетності 
розвитку соціальної сфери села та 
агропромислового комплексу в структурі 
народного господарства, сприяє соціальній 
захищеності сільського населення. 
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розвитку в народному 
господарстві» 
Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про затвердження 
Державної цільової 
програми розвитку 
українського села на 
період до 2015 року» 

Регламентує заходи щодо забезпечення 
життєздатності сільського господарства, його 
конкурентоспроможності на внутрішньому і 
зовнішньому ринку, гарантування продовольчої 
безпеки країни, збереження селянства як носія 
української ідентичності, культури і духовності. 

Ін
ве
ст
ув
ан
ня

 

Закон України «Про 
інвестиційну 
діяльність» 

Визначає загальні правові, економічні та  
соціальні умови інвестиційної діяльності на 
території України, в т.ч. і у аграрному секторі 
економіки. 

Закон України «Про 
режим іноземного 
інвестування» 

Визначає особливості режиму іноземного 
інвестування на території України, в т.ч. і у 
аграрному секторі економіки,  виходячи з цілей, 
принципів і положень законодавства  України. 

Закон України «Про 
державно-приватне 
партнерство» 

Визначає  організаційно-правові  засади 
взаємодії державних партнерів з приватними 
партнерами, в т.ч. і з учасниками 
інституціонального середовища, та  сновні  
принципи державно-приватного партнерства на 
договірній основі. 

Закон України «Про 
підготовку та 
реалізацію 
інвестиційних 
проектів за принципом 
«єдиного вікна» 

Визначає правові та організаційні засади  
відносин, пов'язаних  з підготовкою та 
реалізацією інвестиційних проектів за  
принципом "єдиного вікна", ініціаторами яких 
можуть бути і учасники інституціонального 
середовища в аграрному секторі економіки. 

Ін
но
ва
ці
й 

Закон України «Про 
інноваційну 
діяльність» 

Визначає засади державного регулювання 
інноваційної діяльності  в  Україні, встановлює 
форми  стимулювання  державою  інноваційних 
процесів і спрямований на підтримку розвитку 
агараного сектору економіки  України 
інноваційним шляхом, забезпечує підтримку 
учасників інституціонального середовища, які 
реалізують інноваційні проекти 

Закон України «Про 
пріритетні напрями 
інноваційної 
діяльності в Украні» 

Визначає засади формування цілісної   системи 
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
та їх реалізації в Україні, що мають бути 
орієнтиром при прийнятті господарських 
рішень учасниками інституціонального 
середовища. 

с т р у Закон України «Про Визначає правові засади здійснення 
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сільськогосподарську 
дорадчу діяльніть» 

сільськогосподарської дорадчої  діяльності, 
регулює відносини в цій  сфері та спрямований  
на поліпшення добробуту сільського населення 
та розвиток сільської місцевості. 

Закон України «Про 
особливості 
страхування 
сільськогосподарської 
продукції з 
державною 
підтримкою» 

Регулює відносини у сфері страхування 
сільськогосподарської продукції, що 
здійснюється з державною підтримкою, з метою 
захисту майнових інтересів 
сільськогосподарських товаровиробників і 
спрямований на забезпечення стабільності 
виробництва в сільському господарстві. 

Закон України «Про 
дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності» 

Визначає засади функціонування дозвільної 
системи у сфері господарської діяльності і 
встановлює порядок діяльності дозвільних 
органів,  уповноважених видавати документи 
дозвільного характеру, та адміністраторів. 

Закон України «Про 
фінансовий лізинг» 

Визначає загальні правові та економічні  засади 
фінансового лізингу. 

Закон України «Про 
аграрні розписки» 

Регулює відносини, що виникають під час 
оформлення, видачі, обігу, виконання аграрних 
розписок, визначає порядок їх реєстрації та 
спрямований на створення правових, 
економічних, організаційних умов 
функціонування цих документів. 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про створення 
Аграрної біржі» 

Регулює основи функціонування Аграрної біржі 
з метою підвищення рівня продовольчої безпеки 
країни, надання біржових послуг суб'єктам 
господарювання з укладення біржових 
договорів щодо сільськогосподарської 
продукції, продажу товарних  деривативів, 
базовим  активом яких є сільськогосподарська 
продукція,  іпотечних сертифікатів та іпотечних 
закладних,  а також з проведення  таорганізації 
розрахунково-клірингової діяльності. 

 


