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У статті розглянуто основні аспекти ефек-
тивності державного регулювання в сіль-
ському господарстві в умовах глобалізації 
світової економіки. Особливу увагу приділено 
методам ціноутворення та оподаткування 
сільськогосподарської продукції, перспек-
тиві розширення ринків збуту та успішного 
просування вітчизняної аграрної продукції 
на світові продовольчі ринки. Динамічність, 
перспективність, результативність діяль-
ності господарств залежить від їхніх роз-
мірів. Досліджена економічна криза в нових 
реаліях господарювання. Обґрунтовується 
необхідність виходу України на зовнішні 
ринки та закріплення наявних позицій. Під-
креслюється необхідність забезпечення на 
державному рівні збалансованості експорту 
й імпорту сільськогосподарської продукції та 
збільшення позитивного сальдо у зовнішній 
торгівлі – перевищення експорту над імпор-
том. Зміна підходів у державному управлінні, 
побудова та відбудова системи прогнозу-
вання і планування знайде своє відображення 
в результатах бюджетного складника, що 
приведе до підвищення економічних резуль-
татів країни.
Ключові слова: державне регулювання, кре-
дитування, оподаткування, ціноутворення.

В статье рассмотрены основные аспекты 
эффективности государственного регу-

лирования сельского хозяйства в условиях 
глобализации мировой экономики. Особое 
внимание уделено методам ценообразова-
ния и налогообложения сельскохозяйствен-
ной продукции, перспективам расширения 
рынков сбыта и успешного продвижения 
аграрной продукции на мировые продоволь-
ственные рынки. Динамичность, перспек-
тивность, результативность деятельно-
сти предприятий зависит от их размеров. 
Исследован экономический кризис в новых 
реалиях хозяйствования. Обосновывается 
необходимость выхода Украины на внеш-
ние рынки и укрепления существующих 
позиций. Подчеркивается необходимость 
обеспечения на государственном уровне 
сбалансированности экспорта и импорта 
сельскохозяйственной продукции и ото-
бражения положительного сальдо во внеш-
ней торговле – превышения экспорта над 
импортом. Изменение подходов в государ-
ственном управлении, построение и воз-
обновление системы прогнозирования и 
планирования найдет свое отображение в 
результатах бюджетной составляющей, 
что отобразится на экономических резуль-
татах страны. 
Ключевые слова: государственное регули-
рование, кредитование, налогообложение, 
ценообразование.

The article examines the main aspects of the effectiveness of state regulation in agriculture in the context of globalization of the world economy. Particular 
attention is paid to the methods of pricing and taxation on agricultural products, prospects for expanding markets and successful promotion of domestic 
agricultural products to world food markets. Dynamics, prospects, efficiency of farms, which depends directly on its size. The quantity and quality of 
land determine the direction of activity, affect the structure and volume of production. Economic crisis in the new realities of management. The need for 
Ukraine's access to foreign markets and consolidation of its existing positions is justified. Level of agricultural development largely determines the level of 
economic security of the country. Huge opportunities of our country in many areas are still not disclosed. The paradox of the situation is that international 
ratings highly appreciate the natural, labor and intellectual potential of Ukraine. But as soon as the assessment concerns the sphere of management 
of these resources, we find ourselves at the end of any ratings. The conclusion is simple and obvious – a management system that does not meet the 
challenges of time is at the heart of most of Ukraine's strategic failures. It emphasizes the need to ensure at the state level the balance of exports and 
imports of agricultural products and the reflection of the increase in the positive balance in foreign trade – the excess of exports over imports. The issue 
of expanded reproduction in agriculture remains problematic, which is caused primarily by the disparity of prices for agricultural products and means of 
production purchased by agricultural produ-cers, as well as the low purchasing power of the population, which prevents the market from maintaining the 
required level of supply and demand, primarily for food products of animal origin. Changing approaches in public administration, building and rebuilding 
the forecasting and planning system will be reflected in the results of the budget component, which in turn will reflect the economic results of the country. 
Statistics on key positions of agricultural activity are given.
Key words: state regulation, lending, taxation, pricing.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В АГРОСФЕРІ
STATE REGULATION AND ECONOMIC POLICY IN THE AGROSPHERE

Постановка проблеми. У системі економіч-
них досліджень найактуальнішою та дискусійною 
темою є проблема сучасного ринку. Формування 
й забезпечення послідовного розвитку аграрного 
ринку нині є одним із пріоритетних завдань уряду. 
Організацію прозорого аграрного ринку варто роз-
глядати як один з інструментів оздоровлення фінан-
сового стану сільського господарства, зростання 
його інвестиційної привабливості. Створення умов 
для ефективного конкурентоспроможного сіль-
ськогосподарського виробництва повинна забез-
печувати державна аграрна політика, оскільки в 
сучасних умовах сільське господарство України, 
по суті, є фінансовим донором інших галузей [4]. 
Саме наслідком дії сучасної державної регулятив-
ної політики є те, що лише аграрна сфера з-поміж 

усіх галузей народного господарства має від’ємну 
норму прибутку. Окрім цього, в Україні необхідне 
створення такого економічного механізму, який 
забезпечив би прибутковість виробництва, важли-
вою складовою частиною якого є належне ціноут-
ворення, оскільки ціни, з одного боку, стимулюють 
збільшення пропозиції, а з іншого – впливають на 
платоспроможність населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем сучасного розвитку аграр-
ного виробництва в ринкових умовах України при-
свячені праці таких учених, як А. Андрющенко, 
В. Геєць, Дж. Кейнс, І. Кириленко, М. Малік, 
С. Щербина, Б. Пасхавер, F. Hayek, П. Саблук, 
В. Трегобчук. Різні аспекти проблем ефективності 
виробничої діяльності в сільському господарстві 
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досліджувалися в останні роки такими вченими, як 
Дж. Кейнс, Р. Харрод, Е. Домар, Р. Солоу, К. Маркс, 
Н. Борхунов, Є. Сагайдак, В. Урусов, І. Ушачев. 

Однак науково-методичне обґрунтування їх вирі-
шення в економічній літературі представлене несис-
темно, не розроблена методика оцінки ефективності 
державного регулювання в агросфері й окремих під-
приємствах галузі, а отже, й напряму забезпечення 
цього процесу як на макро-, так і на мікрорівнях [1].

Постановка завдання. Мета статті – розгля-
нути основні аспекти дер-жавного регулювання в 
сільському господарстві України в умовах кризо-
вих явищ. Визначити завдання органів державної 
влади, а також комплекс організаційних, економіч-
них, фінансових управлінських засобів та інстру-
ментів, які має у своєму розпорядженні держава. 
Особливого значення набувають такі інструменти, 
як прогнозування, планування, програмування. 
Розкриття методології, методики державного регу-
лювання агросектору.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Державна фінансова підтримка посідає суттєве 
місце серед важелів реалізації програм державної 
технічної політики і може здійснюватися, зокрема, 
у таких двох важливих напрямах, як:

– пряме бюджетне фінансування інновацій 
(через систему державних науково-технічних про-
грам різної спрямованості або спеціально ство-
рені фонди);

– стимулювання науково-технічного прогресу 
за допомогою механізмів оподаткування.

Однією з основних противаг бюджетному фі- 
нансуванню і додатковим ефективним джерелом 
фінансування можуть виступати податкові пільги. 
Ві-дсутність системності у наданні пільг суб’єктам 
сільськогосподарської діяльності, а також спрямо-
ваності на забезпечення досягнення конкретних 
результатів від дії стимулюючих режимів оподат-
кування унеможливлює поліпшення діяльності 
аграрних підприємств [6]. 

На державному рівні необхідно розробити про-
граму, в якій би чітко визначався інструментарій 
для її впровадження з метою досягнення належ-
них результатів.

Серед конкретних податкових механізмів сти-
мулювання науково-технічного прогресу, які варто 
запровадити в Україні на сучасному етапі розви-
тку, на нашу думку, слід виділити:

1. Запровадження у практику оподаткування 
та використання в чітко обумовлених випадках 
суб'єктами господарювання інноваційного подат-
кового кредиту, який позитивно зарекомендував 
себе в міжнародній практиці оподаткування. При 
цьому максимальний розмір податкового кредиту 
не повинен перевищувати третини вартості нового 
обладнання та технологій, що придбаваються 
суб'єктами господарювання, а максимальний тер-
мін його надання – 5 років.

2. Застосування знижених ставок під час опо-
даткування прибутку, а також часткове звільнення 
від оподаткування прибутку новостворених під-
приємств, що забезпечують виробництво сіль-
ськогосподарської продукції та надання послуг. 
Таке звільнення доцільно надавати в перші роки 
діяльності на період окупності, але не більше як 
на 3 роки.

3. Встановлення пільгового оподаткування 
НДДКР податком на додану вартість, податком 
на прибуток підприємств та майновими подат-
ками. Зокрема, варто передбачити звільнення від 
сплати земельного податку та податку із власників 
транспортних засобів підприємств, що забезпечу-
ють впровадження НДДКР у виробництво. 

4. Запровадження податку на нерухоме майно 
(або промислового податку з підприємств) із 
диференціацією ставок до ступеня зношеності 
обладнання. Такий захід стимулюватиме суб'єктів 
господарювання з метою позбавлення від над-
лишкового майна, збільшуватиме завантаженість 
виробничих потужностей, рентабельність капіталу, 
а вищі ставки податку на зношене майно змушува-
тимуть до проведення технічного переоснащення 
виробництва.

Необхідним є надання підприємствам «нелік- 
відних канікул», які передбачають відстрочку (на 
встановлений термін) оподаткування непотрібного 
та застарілого обладнання для ефективнішого 
його перерозподілу між суб'єктами господарю-
вання, а не просто його збуту за низькими цінами. 
Ефективним у цьому разі може бути і звільнення 
від оподаткування доходів від продажу надлишко-
вого або зношеного обладнання, якщо такий про-
даж здійснюється на рівні звичайних цін.

5. Стимулюючу роль може відігравати і компен-
сація витрат підприємств на проведення НДДКР та 
фінансування переоснащення через їх часткове 
включення до валових витрат і зменшення, таким 
чином, податку на прибуток. При цьому доцільно 
запровадити обмеження такого зменшення на 
рівні 50% нарахованого податку на прибуток.  
Цим досягатиметься паритетність суб'єктів госпо-
дарювання і держави під час фінансування техніч-
ного переоснащення виробництва.

Цінова політика в Україні поки що не має визна-
ченої концепції. Система нагляду за паритетом 
цін неефективна і зводиться лише до виявлення 
динаміки цін, що склалися фактично. Цінова ситу-
ація непрогнозована. Немає регіональних осо-
бливостей у цінових відносинах, незважаючи на 
відмінності в природно-економічних умовах, тери-
торіальному поділі праці тощо.

Модель ціноутворення в Україні повинна перед-
бачати три різні рівні цін. Перший рівень – гаран-
тована, або інтервенційна, ціна. Гарантовану ціну 
розраховують для головних видів сільськогоспо-
дарської продукції. Вона повинна бути гарантією 
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відшкодування виробничих витрат і стабілізації 
структури виробництва. Гарантована ціна вклю-
чає середній рівень витрат у нормально працюю-
чих господарствах та мінімальний рівень прибутку. 
Це нижня (порогова) цінова межа, вона може бути 
стартовою ціною для біржових торгів. Гарантовану 
ціну можна використовувати і з метою потрібних 
структурних змін. 

Другий рівень – еквівалентна ціна, яка повинна 
забезпечувати середню норму прибутку на аван-
сований капітал (враховуючи вартість землі) та 
включати рентний дохід. Її розраховують на рівні 
середньої норми прибутку основних галузей про-
мисловості, що пов’язані з аграрною сферою. 

Третій рівень цін – це ціни стимулювання вироб-
ництва. Вони повинні бути вищі від світових, їх 
можна використовувати для розрахунків із вироб-
никами за деякі види продукції. Такі ціни повинні 
враховувати купівельну спроможність, інтереси 
споживачів, а також психологічний аспект [9].

В умовах трансформаційних зрушень в еконо-
міці для сільськогосподарських підприємств має 
формуватися спеціальна кредитна система, для 
удосконалення якої слід застосовувати особливі 
методи державного регулювання.

Перша складова частина цієї системи – держав-
ний Аграрний банк – може бути інститутом прове-
дення фінансово-кредитної політики в аграрному 
секторі економіки, центром зосередження всіх 
фінансових ресурсів галузі та здійснювати коорди-
націю кредитно-фінансових потоків. Другою скла-
довою частиною має бути парабанківська система, 
до складу якої повинні входити лізингові компанії, 
фінансовий та товарний ринок і постачальники 
матеріально-технічних ресурсів. Лізингові компанії 
мають надавати технічні засоби на умовах фінан-
сового лізингу. Фінансовий ринок має надавати 
можливість залучати додаткові грошові ресурси 
через продаж цінних паперів позичальників. 
Товарний ринок має надавати можливість одер-
жувати додаткові фінансові ресурси на форвард-
них або ф’ючерсних умовах. Третьою складовою 
частиною кредитної інфраструктури повинні бути 
гарантійні установи, в тому числі товариства вза-
ємного гарантування, механізми гарантування 
повернення кредитів і дієва система страхування 
сільськогосподарського виробництва. Четверта 
складова частина – Фонд страхових і кредитних 
гарантій, що має формуватися на основі держав-
них програм здешевлення кредитів і страхування. 
Окремою підсистемою повинні бути інституційні 
ланки, які здійснюють нормативно-законодавче 
регулювання відносин між кредиторами та пози-
чальниками, рейтингове агентство підприємств 
АПК, бюро кредитних історій сільськогосподар-
ських позичальників, розвинутий інструментарій 
кредитних операцій [7]. Таким чином, кредитне 
забезпечення сільськогосподарських підприємств 

має формуватися на ринкових засадах, але з еле-
ментами державного регулювання.

В умовах ринкової економіки повинен бути 
задіяний головний принцип – «ринок – наскільки 
можливо, державне регулювання – наскільки 
необхідно». У США рівень державної підтримки 
сільського господарства становить 40% від вар-
тості виробленої сільськогосподарської продукції, 
у країнах ЄС – 35%, у Японії та Франції – 72%, в 
Україні – 8,3% [2; 3; 5].

За визначенням С.М. Кваші, для європейських 
країн державне регулю-вання – зовсім не випад-
кове явище, воно є запорукою ефективного розви-
тку агропромислового комплексу, що є незмінною 
передумовою процвітання всього суспільства [10]. 
Державне регулювання сільського господарства 
в країнах Європейського Союзу виконує низку 
завдань, серед яких найважливішими, на нашу 
думку, є: проведення політики підтримки цін на 
сільськогосподарську продукцію; підтримання ста-
більних ринків шляхом створення відповідних умов 
виробництва та збуту продукції за доступними 
цінами; допомога в ресурсному забезпеченні; про-
ведення соціальної політики підтримки виробників; 
здійснення природоохоронної діяльності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, для вирішення завдань сталого роз-
витку АПК на перший план виходить проблема 
підтримки наявного зростання виробництва і 
збуту. Це дасть змогу поповнити обігові кошти 
сільських товаровиробників, стимулювати роз-
ширення виробництва й інвестицій підприємств 
переробної промисловості. Сьогодні очевидна 
неможливість розв'язати проблеми АПК винятково 
за допомогою специфічних механізмів аграрної 
політики як таких, без відповідного коригування 
основних принципів макроекономічної політики, 
держрегулювання процесів регіонального розви-
тку. Водночас розв'язок розглянутого завдання 
мислиться лише в межах залучення загальних 
механізмів фінансового оздоровлення і стиму-
лювання зростання агропромислового виробни-
цтва на основі підвищення його прибутковості та 
посилення ролі власних нагромаджень товарови-
робників, а також формування багатоканального 
інвестиційного середовища.

В умовах інвестиційної кризи актуальними є 
завдання, пов'язані з використанням обмежених 
ресурсів і залученням позабюджетних асигнувань. 
У цих умовах інвестиційна політика в сільському 
господарстві й інших галузях АПК повинна бути 
цілеспрямованою, орієнтованою на залучення 
капітальних вкладень насамперед на пускові 
об'єкти, що визначають розвиток галузі і дають 
швидку окупність, на реалізацію федеральних 
регіональних і галузевих програм.

Для державного інвестування АПК пріоритет-
ними могли би стати проекти, що дають змогу 
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раціоналізувати територіальну структуру виробни-
цтва і сприяти вирішенню важливих народногос-
подарських завдань, поліпшенню демографічних і 
соціально-культурних процесів.
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