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Дисертацію присвячено вивченню теоретичних засад і науково-

методичних та практичних рекомендацій щодо формування організаційно-

економічного механізму державного регулювання розвитку ринку зерна в 

Україні. 

У першому розділі визначено ринок зерна як об’єкт державного 

регулювання, його сутність, принципи, функції та методи, за допомогою яких 

органи державної влади здійснюють вплив на даний інститут. 

Узагальнено науково-теоретичні основи державного регулювання 

розвитку ринку зерна в Україні та світі, проаналізовано методичні підходи до 

формування та функціонування організаційно-економічного механізму 

державного регулювання розвитку ринку зерна. Відзначено основні 

особливості зерновиробництва в сучасних умовах, що мають значний вплив 

на завдання, функції, методи та інструменти управління і повинні бути 

враховані при застосуванні інструментів державного регулювання ринку 

зерна.  

Встановлено, що підходи до розробки основних напрямів системної 

державної політики щодо розвитку ринку зерна можуть стати основою 

вирішення проблеми його стабілізації лише за умови, якщо вони будуть 

комплексними. 

Проведено аналіз державного регулювання розвитку ринку зерна в 

провідних країнах-виробниках зернових культур. Встановлено, що 

економічному механізму державної підтримки та регулювання виробництва 

зерна в країнах ˗ лідерах з виробництва та експорту зернових притаманні 

різні форми і методи, які здебільшого спрямовані на підтримку ринкових цін 

та прямі виплати зерновиробникам, що дає їм можливість отримувати 

стабільні доходи, а також страхування сільськогосподарських ризиків. 

Доведено, що головними пріоритетами сучасної аграрної політики 

економічно розвинутих держав є підтримка умов розширеного відтворення 

сільського господарства, продовольче самозабезпечення, стимулювання 

експорту готових продуктів харчування за одночасного обмеження їх 

імпорту і стимулювання імпорту сировини для потреб власної переробної 

промисловості. 

На прикладі провідних країн-зерновиробників проаналізовано такі 

методи та інструменти державного регулювання як державна підтримка, 

субсидії, оподаткування, адміністративне встановлення цін, кредитування та 



інвестиції, митні тарифи, законодавчо-правове забезпечення, ліцензування, 

кооперація, товарні та фінансові інтервенції, страхування врожаїв, створення 

моделі зернового кластеру, квотування тощо. 

У другому розділі проаналізовано сучасний стан ринку зерна України. 

Відзначено наявність таких позитивних тенденцій розвитку ринку зерна, як 

збільшення обсягів виробництва зерна та зернопродукції на основі 

збільшення його урожайності та зібраних площ. Зазначено негативні 

моменти сучасного стану зернового ринку: низька врожайність порівняно з 

розвинутими країнами пояснюється низькою якістю насіннєвого матеріалу, 

використанням старих сортів, недостатнім використанням мінеральних 

добрив, засобів захисту рослин, порушеннями сівозміни, загальним низьким 

рівнем матеріально-технічної бази тощо. Проаналізовано позитивні та 

негативні наслідки розвитку агрохолдингів на зерновому ринку України, 

сформульовано пропозиції щодо обмеження негативного впливу 

агрохолдингізації підприємств ринку зерна на соціально-економічний 

розвиток сільських територій і функціонування агропромислового комплексу 

країни. 

В роботі проаналізовано організаційно-правові засади державного 

регулювання ринку зерна в Україні. Зазначено, що для нормативно-правових 

актів, що забезпечують функціонування зернового господарства в Україні, 

притаманні такі ознаки як: велика значущість підзаконних нормативно-

правових актів; використання правових норм, які одночасно належать і до 

норм інших галузей права (господарського, цивільного, фінансового тощо), 

оскільки вони регулюють окремі аспекти зернового виробництва та 

функціонування зернового ринку; значна кількість імперативних приписів. 

Зроблено аналіз напрямків діяльності Аграрного фонду, а також низки 

інших державних та недержавних органів, які активно впливають на аграрну 

політику в галузі зерновиробництва (кабінет Міністрів України, 

Міністерства, Департаменти, Державні інспекції, ради, асоціації тощо). 

Охарактеризовано фактори, критерії і методи визначення 

ефективності управління зерновим ринком України. Метою оцінки 

ефективності управління ринком прийнято намір визначити, наскільки 

правильно обрані напрями діяльності в сфері управління зерновим ринком і 

який результат вони приносять. 

Серед критеріїв виділено: ефективність з погляду на необхідність, 

ефективність з погляду виконання плану, цільова, виконавська і загальна 

ефективність, порівняльна ефективність, ефективність за критерієм розвитку, 

реактивна ефективність, фінансова та предметна ефективність. 

Запропоновано інтегральний коефіцієнт, в якому акумулюються 

значення інших показників за економічним, технічним та соціальним 

критеріями та алгоритм оцінки дієвості державного регулювання розвитку 

ринку зерна методом експертної оцінки. 

У третьому розділі дисертації розглянуто концептуальні напрями 

державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні, метою яких є 

визначення ключових напрямків державного регулювання ринку зерна, яке 



включає виявлення шляхів і технологій досягнення поставлених цілей з 

виділенням головних факторів їх досягнення. 

Визначено низку цілей, на які має бути націлений вітчизняний ринок 

зерна, що мають відображення в концепції: поліпшення землекористування 

та структури посівів; покращення заходів захисту рослин, обробітку ґрунту 

та внесення органічних і мінеральних добрив; оснащення господарств 

сучасною технікою та освоєння нових ресурсозаощадних і екологічних 

технологій; впровадження нових сучасних сортів і гібридів; утворення 

сучасної системи складського господарства та транспортної інфраструктури; 

переорієнтація експорту зерна на продукти його переробки з високою 

доданою вартістю тощо. 

Надано практичні рекомендації щодо вдосконалення фінансової 

політики та прийняття адміністративних рішень, спрямованих на покращення 

фінансово-кредитного забезпечення розвитку ринку зерна в Україні. 

Зазначено, що в умовах дефіциту внутрішніх джерел фінансових 

ресурсів, для практичної організації реалізації вказаних цілей виняткового 

значення на буває вплив держави на стимулювання фінансово-кредитного 

забезпечення розвитку ринку зерна, заснованого на реалізації системи 

заходів, що належать до складових державної фінансової політики. 

Визначено можливість модернізації транспортної, складської та переробної 

інфраструктури ринку зерна України стати державним проектом з 

національним пріоритетом. Зазначено, що світовий досвід реалізації 

подібного масштабу проектів говорить на користь утворення державного 

Банку розвитку України, який би мав орієнтуватися на фінансування 

державних програм і реалізацію соціально значущих інвестиційних проектів. 

Розроблено інструментарій утворення організаційно-економічного 

механізму державного регулювання розвитку ринку зерна. Зазначено, що 

стратегічною метою регулювання ринку зерна є формування його 

організаційно-економічного механізму, який забезпечить стабілізацію, 

стійкий розвиток і послідовне неухильне підвищення ефективності 

зернопродуктового виробництва. 

Проаналізовані діючі важелі організаційно-економічного механізму 

розвитку ринку зерна, запропоновано низку змін та доповнень. 

Ключові слова: ринок зерна; державне регулювання; державна 

політика; механізми державного регулювання; концепція розвитку; 

організаційно-економічний механізм; ефективність. 

 

ANNOTATION 

 

Sikalo M.V. Organizational and economic mechanism of state regulation of 

grain market development in Ukraine. – Qualified scientific work on the rights of 

the manuscript. 

Thesis for a Ph.D. in Public Administration. ˗ Kharkiv Regional Institute of 

Public Administration of the National Academy of Public Administration under the 

President of Ukraine, Kharkiv, 2020. 



The dissertation is devoted to deepening of theoretical bases and 

development of scientific ˗ methodical and practical recommendations on 

formation of the organizational and economic mechanism of state regulation of 

grain market development in Ukraine. 

The first section identifies the grain market as an object of state regulation, 

its essence, principles, functions and methods by which public authorities exert 

influence over this institute. 

The scientific and theoretical foundations of state regulation of grain 

market development in Ukraine and the world are generalized, methodological 

approaches to the formation and functioning of the mechanism of state regulation 

of grain market development are analyzed. The main features of grain production 

in modern conditions, which have a significant impact on the tasks, functions, 

methods and instruments of management, are noted and should be taken into 

account when applying the instruments of state regulation of the grain market. It is 

established that approaches to the development of the main directions of the 

systematic state policy on the development of the grain market can become the 

basis for solving the problem of its stabilization only if they are complex. 

The analysis of the state regulation of grain market development in the 

leading grain producing countries has been carried out. It is established that the 

economic mechanism of state support and regulation of grain production in the 

leading grain producing countries has different forms and methods, which are 

mainly aimed at maintaining market prices and direct payments to grain producers, 

which enables them to obtain stable incomes, as well as to insure agricultural risks. 

It is proved that the main priorities of the modern agrarian policy of the 

economically developed countries are support of conditions of extended 

reproduction of agriculture, food self-sufficiency, stimulation of export of finished 

food while limiting their import and stimulation of import of raw materials for the 

needs of own processing industry. 

The leading grain-producing countries have analyzed such methods and 

instruments of state regulation as state support, subsidies, taxation, administrative 

pricing, credit and investment, customs tariffs, legal support, licensing, 

cooperation, commodity and financial interventions, crop insurance, creation 

models of grain cluster, quotas and others. 

The second section analyzes the current state of the Ukrainian grain 

market. Positive trends in the development of the grain market, such as an increase 

in grain production and grain production based on an increase in its yield and 

harvested areas, were noted. The negative aspects of the current state of the grain 

market are noted: the low yield compared to the developed countries is explained 

by the low quality of seed material, the use of old varieties, the insufficient use of 

mineral fertilizers, plant protection products, disturbances of crop rotation, the 

general low level of material and technical base, etc. Positive and negative 

consequences of the development of agricultural holdings in the grain market of 

Ukraine are analyzed, proposals are made to limit the negative impact of 

agricultural holding enterprises on the socio-economic development of rural 

territories and the functioning of the agro-industrial complex of the country. 



The organizational and legal principles of state regulation of grain market 

in Ukraine are analyzed in the paper. It is noted that for regulatory acts that ensure 

the functioning of the grain economy in Ukraine, there are such features as the 

great importance of the by-laws; the use of legal norms of the law that are at the 

same time relevant to the norms of other branches of law (economic, civil, 

financial, etc.), since they regulate certain aspects of grain production and the 

functioning of grain mining; a considerable number of imperative prescriptions. 

The paper analyzes the directions of activity of the Agrarian Fund, as well 

as a number of other state and non-governmental bodies that actively influence 

agrarian policy in the field of grain production (Cabinet of Ministers of Ukraine, 

Ministries, Departments, State inspections, councils, associations, etc.). 

The factors, criteria and methods for determining the efficiency of 

management of the grain market of Ukraine are characterized. The purpose of 

evaluating the effectiveness of market management is to determine how well the 

areas of activity in the field of grain market management are selected and what 

result they bring. 

Among the criteria are: efficiency in terms of necessity, effectiveness in 

terms of plan implementation, target, performance and overall effectiveness, 

comparative efficiency, efficiency by development criterion, reactive efficiency, 

financial and substantive effectiveness. 

An integral coefficient is proposed in which the values of other indicators 

by economic, technical and social criteria are accumulated. 

The third section of the dissertation elaborates the concept of development 

of the grain market in Ukraine, the purpose of which is to identify the key areas of 

state regulation of the grain market, which includes identifying ways and 

technologies to achieve the set goals, highlighting the main factors for their 

achievement. 

There are a number of goals to be addressed by the domestic grain market, 

which are reflected in the concept of: improving land use and crop structure; 

improvement of plant protection measures, tillage and application of organic and 

mineral fertilizers; equipping the farms with modern technology and development 

of new resource-saving and environmental technologies; introduction of new 

modern varieties and hybrids; creation of a modern system of warehouse 

management and transport infrastructure; reorientation of grain exports to high 

value-added processing products and the like. 

Practical recommendations are given to improve financial policy and make 

administrative decisions aimed at improving the financial and credit support for the 

development of the grain market in Ukraine. It is noted that in the conditions of 

scarcity of internal sources of financial resources, for the practical organization of 

realization of the stated goals of exceptional importance, the state becomes 

influenced to stimulate financial and credit support for the development of the 

grain market based on the implementation of the system of measures that are part 

of the state financial policy. The possibility of modernization of transport, storage 

and processing infrastructure of the grain market of Ukraine to become a state 

project with national priority has been determined. It is noted that the global 



experience of implementing such a scale of projects speaks in favor of the 

formation of the State Development Bank of Ukraine, which should focus on 

financing state programs and the implementation of socially significant investment 

projects. 

The toolkit of formation of organizational and economic mechanism of 

state regulation of grain market development has been developed. It is stated that 

the strategic goal of regulating the grain market is the formation of its 

organizational and economic mechanism, which will provide stabilization, 

sustainable development and consistent steady improvement of the efficiency of 

grain production. 

The existing levers of the organizational and economic mechanism of the 

grain market development are analyzed, a number of changes and additions are 

proposed. 

Keywords: grain market, public administration; public policy; mechanism 

of state regulation; concept of development; organizational and economic 

mechanism; efficiency. 
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