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АНОТАЦІЯ 

Сікало М.В. Організаційно-економічний механізм державного 

регулювання розвитку  ринку зерна в Україні. ˗ Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». ˗ Харківський 

Регіональний Інститут Державного Управління Національної Академії 

Державного Управління при Президентові України, Харків, 2021. 

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, з'ясовано 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 державної 

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

та здійснення прямих і опосередкованих виплат зерновиробникам, що дає їм 

можливість отримувати стабільні доходи. 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 
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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 

державну 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 обрано 

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 
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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 

набуває 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. 

Проаналізовано діючі важелі організаційно-економічного механізму 

розвитку ринку зерна, запропоновано низку змін та доповнень. 
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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, 2021. 

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. 
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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. 
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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 
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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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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АПК – Агропромисловий комплекс 
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ВАТ – Відкрите акціонерне товариство 
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ДПП – Державно-приватне партнерство 

ДСТУ – Державні стандарти України 
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ЄС – Європейський Союз 

ЗМІ – Засоби масової інформації 
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КМУ – Кабінет Міністрів України 

МОЗ – Міністерство охорони здоров'я 

МТЗ – Матеріально-технічні засоби 

НААНУ – Національна академія аграрних наук України 

НПА – Нормативно-правовий акт 

ПДВ – Податок на додану вартість 

ПП – Приватне підприємство 

ПАТ – Приватне акціонерне товариство 

РЗ – Ринок зерна 

с/г – Сільське господарство 

СНД – Співдружність незалежних держав 

СОТ – Світова організація торгівлі 

ТНК – Транснаціональна компанія 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Питанням державного регулювання ринку зерна в 

Україні завжди приділяли пильну увагу. Останні роки ця тема не втрачає 

особливої актуальності. Адже вона напряму пов’язана з забезпеченням 

продовольчої безпеки країни, нормального функціонування та задовільного 

фінансового стану сільськогосподарських виробників, а також забезпеченням 

експортного потенціалу зернової галузі країни. Сучасна економічна ситуація 

вимагає вдосконалення підходів щодо здійснення аграрної політики стосовно 

розвитку зернової галузі та запровадження її системності. 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в агропромисловому 

комплексі України, потребують вивчення й дослідження всіх напрямів 

перетворень у його структурі, включаючи зерновий ринок. Не зважаючи на 

важливість зернового ринку для економіки, продовольчої та екологічної 

безпеки України,на сьогоднішній день мало уваги приділяється вивченню 

питання застосування механізмів державного регулювання, направлених на 

розвиток галузі, забезпеченню росту кількісних та якісних показників 

діяльності суб'єктів ринку на основі сталого соціально-економічного 

зростання – основні напрацювання лежать в площині збереження поточного 

стану та нарощуванні обсягів виробництва та експорту. 

Враховуючи це, для вирішення нагальних проблем забезпечення 

збільшення виробництва зернових культур та продуктів їхньої переробки на 

основі раціоналізації управління, господарювання, поліпшення ринкової 

інфраструктури, логістики, кооперації й інтеграції у сфері взаємовідносин 

суб’єктів зернового ринку з огляду на стале соціально-економічне зростання 

стає необхідним вдосконалення діючих і розробка нових механізмів 

державного регулювання розвитку цієї сфери. 

Підґрунтям для безпосереднього дослідження історії становлення та 

розвитку зернового ринку стали праці таких науковців та практиків,як 

MartensBernd, Stöhr Rudolf, Андрійчука В., Бойка В., Домбровської С., Євчук 
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Л., Кириленка І., Кирилюка Є., Колесник В., Корецького М., Корчинської С., 

Костюк О., Латишева Н, Лебедєва К., Лупенка Ю., Майстра С., Пилипенка І., 

Погрібного О., Присяжнюка В., Саблука П., Хорунжого М. та інших. 

Питанням проблем та напрямкам розвитку АПК і зернового 

господарства в Україні та за кордоном, ролі держави у регулюванні 

економіки, аграрної галузі та зернового ринку зокрема присвячено праці 

таких вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків як Schmitz Andrew, 

Brusberg Mark, Амосова О., Бабаєва В., Бабінова О., Бектурганова Н., Бойка 

В., Бурнукіна В., Гайдуцького П., Ганганова В. М., Гринчуцького В., 

Дібрової А., Коваленка М., КузнецоваА., Латиніна М., Мазур Г., Мартиненка 

В., Мостового Г., Нікішиної О., Олійника Т., Рудніцької Р., Савицького О., 

Сороки В.М., Статівки Н., Ульянченка Ю., Шубравської О. та інших. 

Слід зазначити, що вітчизняні науковці вказують на важливу роль 

держави у регулюванні зернового ринку та недосконалість регулюючих 

механізмів у сучасних умовах. В той же час, немає одностайної думки щодо 

організації та оцінки організаційно-економічного механізму державного 

регулювання зернового ринку. Саме питання вивчення та аргументування 

підходів до організації та оцінки організаційно-економічного механізму 

державного регулювання розвитку ринку зерна на основі сталого соціально-

економічного зростання є надзвичайно актуальним для сучасної практики 

державного управління та потребує подальшого вивчення та дослідження. 

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

Дисертацію виконано в рамках науково-дослідної роботи «Механізми 

управління фінансами в публічній сфері в умовах децентралізації» (номер 

державної реєстрації – 0117U004497), що виконувалась кафедрою 

економічної теорії та фінансів Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України. Роль здобувача полягає в обґрунтуванні рекомендацій 

з удосконалення інструментів фінансового стимулювання розвитку реального 

сектора економіки. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

науково-теоретичне обґрунтування зaсaд організаційно-економічного 

механізму державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні, 

розроблення відповідних науково-прикладних рекомендацій щодо його 

організації та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні. 

Для досягнення мети було визначено такі завдання дослідження: 

– визначити ринок зерна як об'єкт державного регулювання; 

– узагальнити науково-теоретичні основи державного регулювання 

розвитку ринку зерна в Україні; 

– проаналізувати зарубіжний досвід державного регулювання розвитку 

ринку зерна; 

– охарактеризувати сучасний стан ринку зерна України; 

– визначити організаційно-правові засади державного регулювання 

розвитку ринку зерна в Україні; 

– охарактеризувати фактори, критерії і методи визначення дієвості 

державного регулювання розвитку зернового ринку України; 

– розробити заходи щодо вдосконалення організаційно-економічного 

механізму державного регулювання розвитку ринку зерна; 

– надати рекомендації щодо вдосконалення фінансової політики та 

прийняття адміністративних рішень, спрямованих на покращення фінансово-

кредитного забезпечення розвитку ринку зерна в Україні. 

Об’єктом дослідження є державне регулювання у сфері ринку зерна 

України. 

Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм 

державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні. 

 Методи дослідження. У ході дослідження використовувалися такі 

методи: 
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– історичний та абстрактно-логічний методи, методи  індукції та 

дедукції, методи абстрагування й узагальнення (теоретичні узагальнення та 

формування висновків і пропозицій);  

– аналізу та синтезу, статистичних групувань (при з’ясуванні впливу 

ряду чинників на ефективність регулювання ринку зерна);  

– порівняльного аналізу (для зіставлення фактичних показників із 

прогнозованими, даних звітнього та попередніх періодів);  

– економіко-статистичний (для проведення моніторингу, виявлення 

тенденцій і закономірностей розвитку ринку зерна);  

– розрахунково-нормативний, метод моделювання (при прогнозуванні 

показників в майбутньому);  

– комплексний метод (при розробці концепції державного 

регулювання розвитку ринку зерна); 

– метод формалізації ( при формуванні практичних рекомендацій щодо 

практичного застосування механізмів державного регулювання розвитку 

ринку зерна); 

– метод експертних оцінок (при визначенні дієвості державного 

регулювання розвитку ринку зерна); 

– графічний (для наочного відображення результатів дослідження); 

– прогностичний (для передбачення майбутнього розвитку державної 

політики у сфері розвитку ринку зерна). 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні. В 

дисертаційній роботі: 

вперше:  

– запропоновано алгоритм здійснення аналізу факторів, критеріїв і 

показників визначення та проведення оцінювання дієвості регулювання 

зернового ринку України шляхом оцінки змін внаслідок реалізації державної 

політики в сфері зернового ринку та  визначення, наскільки вірно обрано 
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напрями діяльності в сфері регулювання зернового ринку і який результат 

вони приносять.  

удосконалено: 

– науково-практичний підхід щодо інструментарію побудови 

організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку 

ринку зерна, запропоновано низку змін та доповнень до застосування важелів 

організаційно-економічного механізму розвитку ринку зерна; 

– систему заходів фінансової політики та прийняття адміністративних 

рішень, спрямованих на покращення фінансово-кредитного забезпечення 

розвитку ринку зерна в Україні, зокрема визначено можливість модернізації 

транспортної, складської та переробної інфраструктури ринку зерна України 

стати державним проектом з національним пріоритетом; 

– підходи до обґрунтування співвідношення таких понять як 

"державне управління" і "державне регулювання"в зерновій галузі за 

специфікою методів і форм впливу, а також суб'єктами; 

дістали подальшого розвитку: 

– визначення змісту поняття "державне регулювання розвитку ринку 

зерна" як сукупність взаємопов'язаних заходів впливу державних органів та 

органів, яким держава делегувала регуляторні повноваження, на відносини у 

сфері ринку зерна з метою створення, підтримки, забезпечення ефективного 

функціонування, реалізації соціально-економічних функцій та сталого 

розвитку ринку зерна; 

– концептуальні напрями державного регулювання розвитку ринку 

зерна в Україні, призначенням якої є визначення ключових напрямків, 

виявлення шляхів і технологій досягнення поставлених цілей з виділенням 

головних факторів їх досягнення, які розглядаються як сукупність правових, 

адміністративно-організаційних, економічних заходів, спрямованих на 

сталий розвиток зернового ринку; 

– методичні підходи до формування організаційно-економічного 

механізму державного регулювання розвитку ринку зерна з урахуванням 
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основних особливостей зерновиробництва в сучасних умовах, що мають 

значний вплив на завдання, функції, методи та інструменти регулювання і 

повинні бути враховані при застосуванні інструментів державного 

регулювання ринку зерна. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

використання теоретичних положень, рекомендацій та висновків, викладених 

в дисертації органами державної влади у процесі формування та реалізації 

державної політики щодо вдосконалення державного регулювання розвитку 

ринку зерна в Україні, а також у навчальному процесі при вивченні питань 

функціонування та розвитку державних інститутів в аграрній сфери. 

Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційного 

дослідження використано: 

– в практичній діяльності  департаменту економіки і міжнародних 

відносин Харківської обласної державної адміністрації, зокрема під час 

розробки Програми економічного і соціального розвитку Харківської області 

на 2019 рік (№01-26/3415 від 24.09.2019 р.);  

– в освітньому процесі Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України при розробці складових навчально-методичного 

комплексу за такими дисциплінами: економічне врядування та публічні 

фінанси, стратегічне управління, глобалізація та політика національної 

безпеки, управління змінами (акт про впровадження від 17 грудня 2020 р.). 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійною науковою 

працею. Усі наукові результати, викладені у дисертації, отримані автором 

особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі 

використано лише ті ідеї, положення і розрахунки, що є результатом 

особистих напрацювань. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати та висновки 

дисертаційного дослідження були оприлюднені на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: «Публічне 
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управління ХХІ століття: форсайтинг успіху» (Харків, 2016 р.); «Публічне 

управління XXI» (Харків,  2016); "Актуальні проблеми розвитку 

управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи" (Харків, 2017); 

«Соціально-економічний і гуманітарний виміри розвитку торгівлі, готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу» (Харків, 2017); "Сталий розвиток в 

умовах глобальних викликів» (Харків, 2017); " Публічне управління: ціннісні 

орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності" (Київ, 2017); 

«Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук» 

(Мінськ, 2018); «Публічне управління ХХІ століття: світові практики та 

національні перспективи» (Харків, 2018); «Публічне управління ХХІ 

століття: синтез науки і практики» (Харків, 2019); «Управлінська 

діяльність:досвід, тенденції та перспективи" (Харків, 2020); «Управління та 

адміністрування: конкурентні виклики сучасності» (Харків, 2020); 

«Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних 

і глобалізаційних процесів» (Харків, 2020). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні положення, результати, 

висновки і пропозиції дисертації викладено в 24 наукових працях: 7 статтей у 

фахових виданнях з державного управління; 3 закордонних статтей; 2 статті в 

англомовному видавництві та 12 тез доповідей. 

Структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

переліку умовних скорочень, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Повний обсяг дисертації – 287 сторінок, з них 208 

сторінок основного тексту. Робота містить 16 таблиць, 9 рисунків, 25 

додатків. Список використаних джерел налічує 254 найменування, з них 

12англійською та 2німецькою мовами. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕРНА 

 

1.1 Ринок зерна як об'єкт державного регулювання 

 

Аграрний сектор, що охоплює сільське господарство, харчову і 

переробну промисловість, формує 17% валового внутрішнього продукту, 

близько 60% фонду споживання населення, а також займає друге місце серед 

секторів економіки в товарній структурі експорту України [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. В той же час близько 40% 

агропромислового виробництва безпосередньо пов’язано із зерновими 

ресурсами. Ринок зерна є стратегічно важливою сферою агропромислового 

комплексу, від якого залежить рівень життя населення. Він є предметом 

постійної уваги як влади, вчених, так і господарників. Розширеневідтворення 

зернового ринку з огляду на його місце ізначення для економічного і 

соціального розвитку суспільства слід вважатиоднієї з найважливіших 

передумов досягнення стійкого економічногозростання і забезпечення 

першочергових потреб населення. 

В сучасній економіці ефективний розвиток зернового виробництва 

залежить не лише від природно-кліматичних умов території, продуктивності 

використання виробничого потенціалу, але й від розвитку та функціонування 

ринку зерна, розвитку його інфраструктури. Від нього залежать строки, 

обсяги виробництва зернових, ефективність реалізації готової продукції, 

швидкість обороту вкладених коштів та забезпеченість споживачів зерном та 

продуктами його переробки. До того ж зерновий ринок справляє вплив й на 

функціонування інших сільськогосподарських і суміжних ринків. Одже, 

динамічний розвиток ринку зерна є поштовхом розвитку всього 

продовольчого комплексу, що дасть можливість подолати існуючі кризові 

явища в національній економіці [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 
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Висвітлення теоретико-методологічних засад формування і 

розвиткумеханізмів регулювання ринку зерна, а такожідентифікація його 

особливостей потребують насамперед уточнення сутностіта змісту самого 

поняття «ринок зерна», з'ясування його значення, а також закономірностей 

державного регулювання зернового ринку. 

За Законом України "Про зерно та ринок зерна в Україні" №37-IV від 

04 липня 2002 р. "Ринок зерна – система товарно-грошових відносин, що 

виникають між його суб'єктами в процесі виробництва, зберігання, торгівлі 

та використання зерна на засадах вільної конкуренції, вільного вибору 

напрямів реалізації зерна та визначення цін, а також державного контролю за 

його якістю та зберіганням" [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

В рамках вивчення питання зернового ринку слід приділити увагу 

такому поняттю, як "інфраструктура  ринку  зерна". Згідно зазначеного 

Закону це – "комплекс  виробничих і невиробничих формувань,  які 

забезпечують умови виробництва зерна, його заготівлі, зберігання,  

переробки,  реалізації, страхування, кредитно-фінансові та інші послуги" 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Деякими науковцями ринок зерна розглядається як один із 

найважливіших у структурі АПК, кінцевим призначенням якого є 

забезпечення потреб у зерні та продуктах, отриманих від його переробки. 

Ринок зерна виконує два основних завдання – виробництво продовольчого 

зерна для випікання хліба та хлібобулочних виробів, отримання макаронних 

та кондитерських виробів, а також виробництво фуражного зерна для 

використання у тваринництві [244, с. 310]. 

З економічної точки зору ринок зерна – складна ієрархічна система, 

функціонування якої розглядається в системі «виробництво – реалізація – 

переробка – споживання» [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 61]. 

Рядом дослідників ринок зерна розглядається як сукупність 

функціонально залежних сільськогосподарських і промислових підприємств, 

які забезпечують формування пропозиції зерна, його первинну обробку, 
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зберігання, переробку на борошно, крупи, комбікорми, а також реалізацію, у 

тому числі на експорт. Головною передмовою формування зернового ринку 

вважається те, що сукупність процесів виробництва, заготівлі, 

транспортування і переробки зерна переростає в цілісну систему, 

функціонування елементів якої підпорядковане єдиній меті – виробництву 

кінцевих продовольчих продуктів [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа., с.6]. Подальший розвиток продуктових підкомплексів має 

здійснюватися унапрямі створення тісно інтегрованих систем з виробництва 

кінцевоїпродукції. При цьому розподіл прибутку від реалізації кінцевої 

продукції міжпідприємствами складових галузей дасть змогу забезпечити 

їхні економічніінтереси. 

Також виділяють такі ланки: виробництво зерна; закупівля, зберігання і 

реалізація зерна; зберігання та переробка зерна; виробництво хлібних 

виробів; оптова й роздрібна торгівля, включаючи експортно-імпортні 

операції та ринкову інфраструктуру. 

Натомість деякі науковці відносять до ринку зерна також й інші 

різноманітні сфери і види діяльності (Дод. Б) [Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа., с. 9]. 

Вивчення й аналіз існуючих підходів до тлумачення структури та 

виробничо-економічних взаємозв’язків у зерновому ринку України 

уможливили загальне бачення цієї системи (рис.1.1) [Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.]. 
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Рис. 1.1. Схема функціонування ринку зерна України 

В умовах посилення ролі України в світовій торгівлі зерном, 

нарощування обсягів експорту зернопродукції стабільне економічно 

ефективне функціонування зернового ринку є надзвичайно важливим 

чинником забезпечення економічної та продовольчої безпеки країни. 

Передумовою його стабільного функціонування є забезпечення ефективності 

організаційно-економічного механізму державного регулювання ринку зерна 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.;Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.;Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Державно-правове регулювання галузей сільського господарства 

становить собою сукупність заходів щодо визначення системи органів 

державного управління в аграрній сфері, прийняття й виконання аграрно-

правових актів, закріплення певних повноважень цих органів. 

В аграрній сфері вживаються такі поняття як "управління" і 

"регулювання". Різниця між цими поняттями полягає в широті впливу на 

певні види суспільних відносин. Регулювання безпосередньо не пов'язане з 

підпорядкуванням, але припускає управлінський вплив. Вживання в 

законодавстві термінів "управління", "регулювання" засвідчує ширину і 

глибину втручання державних органів у ту чи іншу сферу. 
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Якщо основою державного управління ринком зерна є вплив на 

розвиток виробництва, то регулювання ˗ це такий цілеспрямований вплив 

суб'єктів на об'єкт, коли визначаються напрям, межі функціонування об'єкта, 

глобальні стратегічні цілі, головні завдання, засоби їх розв'язання. Державне 

регулювання відрізняється від державного управління специфікою методів і 

форм впливу, а також суб'єктами [219]. 

Ознаками державного регулювання відносин в аграрній сфері і зокрема 

у сфері ринку зерна є:  

 його державно-правовий характер;  

 в ньому виявляється внутрішня функція держави;  

 регулювання витрат держави і життєвого рівня населення у сфері 

зернового ринку;  

 регулювання соціальної інфраструктури ринку зерна;  

 регулювання зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів зернового 

ринку;  

 регулювання на макрорівні структури зерновиробництва;  

 розробка організаційно-економічних заходів щодо охорони 

навколишнього середовища та ін. 

Державне регулювання має на меті досягнення сільським 

господарством зернового ринку максимальної ефективності для задоволення 

попиту населення на продукти харчування, сировину й продовольство. 

Завданням його є координація і розвиток ефективних міжгалузевих та 

внутрішньогалузевих зв'язків. 

Важливою особливістю регулювання в сфері зернового ринку є 

необхідність вироблення комплексного підходу, який дав би змогу 

узгоджувати цілі й інтереси об’єктів управління різного рівня з 

загальнонаціональними інтересами забезпечення продовольчої безпеки 

країни, а також підвищення конкурентоспроможності зерновиробників на 

світовому ринку. 
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Відповідно, регулювання ринку розглядається яксукупність двох 

складових: 

 складова забезпеченнязернового ринку. Головним завданням 

регулювання на цій стадії є забезпечення ефективного статичного стану 

ринку, який передбачає стійкість господарської та фінансовоїдіяльності 

підприємств виробництва, транспортування, зберігання, переробки, 

реалізації, висока якість виробленої продукції, задоволення потреб 

споживачів; 

 складовазабезпечення розвитку ринку. Завдання регулювання 

полягає в тому, щоб забезпечити розвиток зернового ринку в 

умовахобмеженості ресурсів на основі створення умов їх розвитку [102, с.19]. 

Серед основних специфічних особливостей зерновоговиробництва в 

сучасних умовах, що мають значний вплив на завдання,функції, методи та 

інструменти регулювання і мають бути враховані приформуванні й розвитку 

механізмів регулювання ринку зерна, можна відмітити наступні: 

 земля в сільському господарстві є не тільки об’єктом праці, як в 

іншихгалузях народного господарства, а й предметом праці, основним 

засобомвиробництва; 

 територіальна розосередженість виробництва й 

віддаленістьструктурних підрозділів від центру, розтягнутість комунікацій; 

 економічне відтворення в сільському господарстві тісно 

переплітаєтьсяіз природним; 

 виробничі цикли, а також їх тривалість значною мірою пов’язані 

ізприродними біологічними процесами та кліматичними умовами; 

 різноманітність форм власності та господарювання. 

Є й інші особливості, що мають вплив на специфіку 

організаціїрегулювання ринку зерна: відмінності між містом і селом, 

традиції, історичнозакріплені звички населення тощо.  

Ефективність державногорегулювання визначається тим, наскільки 

правильно розуміють і забезпечують взаємодію управлінської діяльності й 
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об’єктивних закономірностей розвитку суспільного виробництва. Тільки за 

врахування всієї сукупності об’єктивних і суб’єктивних сторін 

взаємовідносин, що виникають у регулюванні зернового ринку, можливо 

забезпечити досягнення необхідної ефективності організаційно-економічного 

механізму регулювання. Можна стверджувати, що управління 

підприємствами сфери ринку зерна, як і інших сфер економіки, – це механізм 

реалізації вимог економічних законів, що трансформує їх у господарську 

діяльність і запобігає їх стихійному прояву. 

Особливе значення у механізмі державного регулювання розвитку 

ринку зерна мають принципи регулювання. Їх дотримання має забезпечити 

уникнення суб’єктивізму під час втручання у функціонування ринкового 

механізму регулювання економіки, а також узгодження економічних 

інтересів учасників ринку. Крім того, не визначивши основних принципів 

державного регулювання, не має сенсу формувати конкретні складові 

механізму державного регулювання розвитку зернового ринку. У довідковій 

літературі “принцип” (від лат. principium – основа, початок) визначається як 

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

[274, с. 660]. Щодо принципів державного регулювання розвитку аграрного 

сектора, то вчені економісти-аграрники досить по-різному підходять до їх 

визначення. Так, колектив учених Інституту аграрної економіки під 

керівництвом П.Саблука вважає [285], що побудова аграрної політики має 

відповідати таким принципам: системності та комплексності, тобто вплив 

держави повинен мати системний характер, охоплюючи всі аспекти 

агропромислової діяльності;пріоритетності людини і селянина при 

визначенні як цілей, так і механізмів її реалізації; опори на науку в процесі 

розробки стратегії й тактики політичних рішень, а також результатів їх 

здійснення, що забезпечує реальність політики. На думку М.Хорунжого [286, 

с. 207], в основу державного регулювання розвитку аграрного сектора “має 

бути покладений принцип неперервності і комплексності управління 

процесом аграрних перетворень, за яким єдиним шляхом подолання 
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відсталості кризових явищ в АПК може бути надання в аграрній політиці 

статусу першорядного значення уже прийнятим законодавчим актам, 

розробка інших актів та організація роботи щодо їх виконання”. 

На думку М.Латиніна [117], основними принципами державного 

регулювання розвитку аграрного сектора мають бути: �  

–  пріоритетність та аграрний протекціонізм. Пріоритетність 

означає виділення основних соціально-економічних проблем розвитку 

країни, на вирішенні яких державі слід зосередити зусилля, зокрема на 

визначенні аграрного сектора як пріоритетної галузі економіки. Аграрний 

протекціонізм передбачає активне відстоювання інтересів аграрного сектора 

як усередині країни, так і за її межами; � 

–  системність і комплексність. Системність означає те, що вплив 

держави повинен мати системний характер, а комплексність – необхідність 

використання державою всього арсеналу засобів та інструментів підтримки 

аграрного сектора, що є в її розпорядженні; � 

–  передбачуваність і прозорість. Передбачуваність означає 

відповідність регуляторної діяльності цілям державної політики, а також 

планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дає змогу суб’єктам 

господарювання планувати свою діяльність. Щодо прозорості, то тут має 

бути наявною і загальнодоступною повна інформація про законодавчі та інші 

регуляторні акти, порядок їх виконання, роботу органів, які забезпечують їх 

виконання; � 

–  послідовність і справедливість. Послідовність передбачає 

узгодження регуляторного акта з основними положеннями державної 

регуляторної політики, іншими прийнятими законодавчими та 

регуляторними актами. Справедливість означає забезпечення рівноправності 

всіх суб’єктів господарської діяльності; �  

–  зрозумілість та ефективність. Зрозумілість полягає в тому, що 

регуляторні акти мають бути простими за змістом, не містити положень, що 

допускають двозначні тлумачення, у громадян і підприємців не повинно 
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виникати труднощів із розумінням положень регуляторних актів. Принцип 

ефективності полягає в аналізі вигод від регуляторного акта, в дослідженні 

того, чи обґрунтованими є витрачені суб’єктами господарської діяльності, 

громадянами та державою кошти і чи є найефективнішим той чи інший 

регуляторний акт з усіх можливих альтернатив досягнення поставленої мети;  

–  екологічна доцільність, що означає екологічний вимір державної 

регуляторної політики, тобто складовою державної регуляторної політики 

має бути стимулювання виробництва екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції.  

На нашу думку ці принципи в повному обсязі розповсюджуються на 

державне регулювання розвитку зернового ринку України. 

До загальних принципів державного регулювання в сфері ринку зерна 

також відносять: 

– пропорційність, оптимальне співвідношення компонентів системи; 

– ритмічність, безперервність руху виробничих фондів у кругообігу і 

обігу; 

– оптимальне співвідношення централізації та децентралізації; 

– оптимальна ланковість системи управління. 

Пропорційність і оптимальне співвідношення керованої й керуючої 

систем полягають у тому, що керуюча система має забезпечувати 

сполученість розвитку всіх частин виробництва, а також пропорційність як 

усередині основного й допоміжного виробництв, так і між структурними 

підрозділами.  Забезпечення пропорційності в системі зернового ринку через 

різний рівень розвитку його складових – винятково важливе завдання органів 

управління всіх рівнів. Успішне його вирішення є найважливішим резервом 

підвищення ефективності всього підкомплексу. 

Забезпечення ритмічності й безперервності руху виробничих фондів –  

найважливіше завдання керуючої системи сільськогосподарського 

підприємства, об'єднання, усієї сфери ринку зерна, метою якого є а своєчасне 

виготовлення та постачання продукції споживачам. 
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Оптимальне співвідношення централізації та децентралізації (принцип 

субсидіарності) – одна з характерних рис системи управління складною 

економічною системою, якою є ринок зерна. Ринкові відносини, різноманітні 

форми власності й господарювання унеможливлюють повну централізацію. 

До того ж у сільськогосподарському виробництві існує низка специфічних 

особливостей, без обліку яких прийняття управлінських рішень не може бути 

ефективним. Тому закономірною є передавання нижчим ланкам прав на 

самостійне вирішення тих питань, з яких вони мають більш повну 

інформацію і які вони зможуть більш оперативно та з урахуванням 

конкретних обставин і чинників вирішувати. 

Оптимальна ланковість системи управління – це найбільш доцільна 

диференціація структурних підрозділів (підприємств, цехів, ланок та ін.), 

об'єкта й суб'єкта регулювання, їх взаємозв'язок відповідно до галузевої, 

виробничої та технологічної специфіки підкомплексу зернового ринку.  

Деякі сучасні дослідники вважають, що ринок зерна в розвинених 

країнах є моделлю чистої, або досконалої, конкуренції, яку характеризує 

наявність на ринку дрібних товаровиробників, кожен з яких займає невелику 

частку ринку, тому не може відчутно впливати на ринкову ціну [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. Крім того, на відміну від інших галузей 

продавці мають достатню свободу виходити на ринок і залишати його. В той 

же час більшість вчених та фахівців переконані в тому, що ринок без 

ефективного державного регулювання ніколи не міг і не зможе забезпечити 

комплексного захисту і відновлення природних ресурсів, що особливо 

актуально для ринку зерна, де земля, ґрунт, вода не лише є засобами 

виробництва, але і найважливішою умовою інтенсифікації виробничих 

процесів. 

Об'єктивна необхідність державного регулювання ринку зерна 

зумовлена рядом причин, які можна умовно розділити на дві групи:  

– специфічні, відмінні від інших галузей особливості зернового 

виробництва: ризиковий характер такого виробництва, схильний до безлічі 
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непередбачуваних факторів: посуха, повені тощо; нееластичність попиту на 

зерно та продукти його переробки; швидкий технічний прогрес і необхідність 

адаптації до нього як умова виживання; 

– недосконалість ринкових механізмів у регулюванні окремих 

аспектів діяльності зернового ринку: нездатність ринку запобігти небажаним 

наслідкам для зерновиробництва –забруднення навколишнього середовища, 

деградація природних ресурсів тощо; тенденція до встановлення 

монопольного контролю над ринком [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. Хоча ще Адам Сміт стверджував, що "невидима рука ринку" 

приводить до оптимального результату, незважаучи на те, що окремі люди 

мають не суспільні, а власні інтереси [224]. 

Необхідність державного регулювання ринку зерна в умовах ринкової 

економіки зумовлена, з погляду економічної теорії, унікальними 

особливостями, що притаманні цій галузі, її місцем і значенням у 

забезпеченні продовольчої безпеки країни та житті суспільства. Як свідчить 

зарубіжний і вітчизняний досвід, негативні наслідки нестабільності 

внутрішнього й зовнішнього середовища суттєво впливають на параметри 

розвитку зернового виробництва. Існуючі проблеми значно ускладнюються 

кризовими явищами, які періодично виникають у розвитку вітчизняної та 

світової економіки [57]. 

Це зумовлено тим, що: по-перше, галузь є життєво необхідною у будь-

якому суспільстві і розглядається як пріоритетна при обґрунтуванні 

перспектив соціально-економічного розвитку держави; по-друге, 

зерновиробництво порівняно з іншими видами діяльності найбільше 

залежить від природно-кліматичних умов, що посилює ризикованість бізнесу 

та залежить від ринкових коливань; по-третє, зернове виробництво через 

існування короткострокової і довгострокової проблем не може ефективно 

розвиватися без стабілізуючого впливу держави [14]. 

Короткострокова проблема зерновиробників полягає у нестабільності 

цін на зерно та доходів його виробників. Це є наслідком, з одного боку, 
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нееластичного попиту на зерно, а з іншого – коливань обсягів його 

виробництва. 

Довгостроковою проблемою виробництва зерна є те, що зернове 

господарство у світових масштабах належить не до динамічних галузей, а 

швидше до галузі, що скорочується. Це пов'язано, з одного боку, з тим, що з 

розвитком науково-технічного прогресу пропозиція зерна різко зросла, а 

здругого – попит на нього з плином часу зростав відносно повільніше, 

оскільки він є нееластичним за доходом. Сполучення нееластичного і 

повільно зростаючого попиту на аграрну продукцію зі швидко зростаючою 

пропозицією чинить суттєвий вплив на бізнес і викликає зниження цін та 

доходів зерновиробників [113]. 

Реальне вирішення короткострокових і довгострокових проблем 

зернового сектора здійснюється через проведення відповідної аграрної 

політики. Аграрна політика – складова частина економічної та загальної 

політики держави. Формується аграрна політика в тісному взаємозв'язку з 

іншими складовими політики – зовнішньоторгівельною, промисловою, 

екологічною, соціальною тощо. 

Державне регулювання зернового ринку є складною системою, що 

поєднує правові, економічні і організаційно-адміністративні заходи, включає 

ресурси, має механізми реалізації і апарат управління, які забезпечують прямі 

і зворотні зв’язки держави зі споживачами й виробниками. Головна мета 

державного регулювання ринку зерна – захист прав споживачів, інтересів 

товаровиробників і держави. Важливим принципом державного 

регулювання, чк зазначалось раніше, є забезпечення аграрного 

протекціонізму. Принцип аграрного протекціонізму має два аспекти: 

внутрішньоекономічний та зовнішньоекономічний [215, с. 74-77].  

Внутрішньоекономічний аспект пов’язаний зі взаємовідносинами 

аграрного сектора з іншими галузями. Сільське господарство має яскраво 

виражене сезонне виробництво, воно є в порівнянні з промисловістю 

галуззю, відсталішою в технологічному плані. У сільського господарства 
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нижча міра монополізації. Характерною рисою сільськогосподарського 

сектора є значне відставання рівня доходів сільгоспвиробників в порівнянні з 

іншими секторами економіки, а особливо промисловістю, що обумовлено 

відносною дешевизною кінцевої продукції при значній капітало˗ та 

трудомісткості. Для аграрного виробництва життєво потрібний захист 

державою його інтересів від високомонополізованої промисловості, особливо 

за умови лібералізації цін [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., c. 25-

27]. 

Зовнішньоекономічний аспект направлений на захист вітчизняних 

виробників на внутрішніх ринках від інтервенції імпортерів зерна та на 

сприяння підвищенню обсягів експорту на ринках інших країн ˗ споживачів 

продукції вітчизняного зерновиробництва. 

Згідно з економічною теорією та вітчизняними розробками фахівців з 

державного управління, саме підтримка перспективних галузей і важливих 

виробництв, сприяння створенню самодостатньої економіки, фінансування 

науково-дослідних робіт та інновацій, регулювання діяльності окремих 

галузей тощо належать до функцій органів державного регулювання 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

В Законі України «Про зерно та ринок зерна в Україні» основними 

засадами  державної  політики  щодо регулювання ринку зерна визначено:  

 надання пріоритетної бюджетної,  кредитної та інвестиційної 

підтримки суб'єктам здійснення режиму заставних закупівель зерна та 

суб'єктам  державної  аграрної  інтервенції;  

 забезпечення внутрішніх потреб  держави у продовольчому, 

насіннєвому, фуражному, технічному зерні та заходів щодо нарощування 

його експорту;  

 встановлення розміру суми бюджетної позики, розрахованої 

виходячи з розміру  встановленої мінімальної закупівельної ціни;  

 гарантування сільськогосподарським товаровиробникам права 

вільного вибору використання зерна та ціни його реалізації;  
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 недопущення обмежень у пересуванні зерна та продуктів його 

переробки;  

 контроль якості зерна та його зберігання;  

 розвиток мережі  обслуговуючих  зерновий  ринок кооперативних 

формувань;  

 впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій у 

виробництві, зберіганні та переробці зерна;  

 лізингове обслуговування ринку зерна [280]. 

Державне регулювання ринку зернових здійснюється на додаток до 

ринкових механізмів і спрямоване на погодження усіх елементів цього ринку. 

Його межі визначаються межами дії об’єктивних економічних законів і 

конкретними завданнями, що стоять перед державою в області надійного 

забезпечення потреб країни в зернових на конкретний період. 
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1.2 Сутність та значення механізмів державного регулювання ринку зерна 

 

Державне регулювання економіки ˗ це система заходів задля 

здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулюючої діяльності держави, 

спрямованої на створення нормальних умов ефективного функціонування 

ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем розвитку 

національної економіки й всього суспільства. Це вплив держави на діяльність 

господарюючих суб'єктів і ринкову кон'юнктуру з метою забезпечення 

нормальних умов функціонування ринкового механізму. 

В той же час державне регулювання ринку ˗ сукупність методів, 

способів, засобів впливу держави на економіку для забезпечення нормальних 

умов роботи ринкового механізму та підтримки тих сфер економіки, де 

ринкові механізми недосконалі. Державне втручання у функціонування 

ринкової економіки реалізується через державне регулювання економіки 

[53]. 

За Погрібним О.О. "Державне регулювання ринку зерна" ˗ це 

сукупність правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на 

забезпечення конкурентоспроможного виробництва зерна для задоволення 

внутрішніх потреб держави та нарощування зернового експортного 

потенціалу [162]. Однак це визначення варто розглядати ширше. 

Вищезазначене дає підстави визначити державне регулювання 

розвитку ринку зерна як сукупність взаємопов'язаних заходів впливу 

державних органів та органів, яким держава делегувала регуляторні 

повноваження, на відносини у сфері ринку зерна з метою створення, 

підтримки, забезпечення ефективного функціонування, реалізації соціально-

економічних функцій та сталого розвитку ринку зерна. 

Сталий розвиток є обов'язковим елементом в даній структурі, оскільки 

в Україні для забезпечення стрімкого соціально-економічного розвитку 

державне регулювання має сконцентрувати свої зусилля на забезпеченні 

постійно відтворювального, сталого соціально-економічного зростання та 
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підвищення конкурентоздатності в умовах міжнародної інтеграції [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. Він забезпечується за рахунок екологічно 

та соціально збалансованого розвитку, що задовільняє харчові та промислові 

потреби сьогодення з урахуванням екологічних чинників. 

Концепція сталого розвитку базується на ідеї, що якість життя людей і 

стан суспільства знаходяться під впливом сукупності соціальних, 

економічних і екологічних факторів (рис.1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Триєдина концепція сталого розвитку 

  

Зі зміною умов виробництва і при певному корегуванні принципів 

державного регулювання, відбувається зміна форм і методів їх здійснення  

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.; Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.]. Принципи регулювання реалізуються за допомогою 

методів – сукупності прийомів цілеспрямованої дії суб’єкта регулювання 

(державних органів) на об’єкт регулювання (відносини у сфері зернового 

ринку) з метою координації у процесі виконання функцій регулювання для 

досягнення поставленої мети (підвищення конкурентоздатності, якості 

продукції, зростання об'ємів виробництва, нарощування експортного 

потенціалу тощо). 
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Форми державного регулювання відображають дії державних органів з 

регулювання діяльності підприємств у сфері ринку зерна, їх структуру та 

основи реалізації ними своїх функцій. 

За своїм змістом і спрямованістю форми регулювання поділяють на 

правотворчу, правозастосовну, правоохоронну, організаційну форми. 

Усі форми діяльності органів державного регулювання в галузі 

взаємозалежні. Тому тільки їх комплексне використання дає змогу 

максимально ефективно розв'язати завдання, які виникають перед 

підприємствами зерновиробництва, раціонально застосовувати наявні засоби. 

Правотворчу діяльність ˗ здійснюють уповноважені державні органи 

щодо видання відповідних правових актів з питань у сфері зернового ринку. 

Правотворчість суб'єктів державного регулювання полягає в розробці, 

обговоренні і прийнятті законодавчих та інших нормативних актів [162]. 

В статті 92 Конституції України зафіксовано, що лише законами 

визначаються засади використання природних ресурсів, основи соціального 

захисту, засади регулювання праці і зайнятості, правовий режим власності, 

правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми 

антимонопольного регулювання, засади зовнішніх відносин, 

зовнішньоекономічної діяльності та ін [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.].  

Правові норми постійно змінюються відповідно до нагальних завдань, 

які стоять перед галуззю, можливостей держави й сільськогосподарського 

виробництва (матеріальних і фінансових). 

Суть правотворчої діяльності полягає в реалізації в конкретних 

обставинах аграрної політики держави. Вона вимагає ініціативи, 

цілеспрямованості у вирішенні завдань, врахування всіх можливих обставин, 

що є в конкретній галузі, господарстві. 

Правозастосовна діяльність відображається в виданні правових актів 

індивідуального характеру, які містять державно-владні розпорядження 

стосовно суб'єктивних прав і юридичних обов'язків різних органів, посадових 
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осіб, суб'єктів господарювання на ринку зерна. Конкретність таких актів 

виявляється в тому, що: вони персоніфіковані; за їхньою допомогою 

вирішуються індивідуальні питання у сфері державного регулювання; вони є 

юридичними фактами, що зумовлюють виникнення конкретних відносин. 

Індивідуальні акти найбільш поширені в практиці державного регулювання 

зернового ринку. 

Правоохоронна діяльність знаходить вияв у перевірці відповідності 

діяльності нормам права, в відстоюванні державних інтересів, прав 

сільськогосподарських виробників, працівників галузі. Необхідність 

правоохоронної діяльності пояснюється наявними фактами порушення 

правових норм. 

Ці порушення можуть мати як активну, так і пасивну форми. 

Порушення в активній формі виявляються в прямому порушенні окремими 

особами розпоряджень правових норм (розкрадання майна, нехтування 

нормами законодавства про землю й природокористування, ігнорування 

агротехнічних і зоотехнічних вимог, здача нестандартної продукції тощо). У 

пасивній формі порушення виражаються в бездіяльності, відсутності 

розумного й твердого розпорядництва, безгосподарності. 

Правоохоронна діяльність полягає у здійсненні органами держави 

контрольно-наглядових повноважень, проведенні перевірок виконання 

виконавчо-розпорядчих функцій; прийнятті рішень щодо відновлення 

порушених прав; вживанні заходів з попередження неправомірних дій у 

майбутньому. При цьому відповідні органи застосовують кримінально-

правові й адміністративно-правові засоби захисту. 

Охорону суспільних відносин у сфері ринку зерна держава забезпечує 

також залученням винних осіб до кримінальної, адміністративної, цивільної, 

дисциплінарної відповідальності. 

Метою організаційної діяльності державних органів на ринку зерна є 

забезпечення максимально ефективної діяльності цієї сфери сільського 

господарства й міцно пов'язаних із нею інших галузей АПК. Організаційними 
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формами державного регулювання є: роз'яснення змісту нормативних актів; 

проведення службових нарад; складання інструктивних листів, узагальнення 

та аналіз роботи, організація роботи людських ресурсів та техніки, тощо 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Вплив держави на ринок, сектор економіки з метою створення умов 

їхнього ефективного функціонування відповідно до напрямків державної 

економічної політики реалізується через застосування методів державного 

регулювання. 

Метод державного регулювання ˗ це сукупність однорідних засобів, 

прийомів, які застосовуються систематично під час реалізації функцій 

державного регулювання. 

Застосування того чи іншого методу визначається характером 

регульованих відносин, специфікою об'єктів регулювання, компетенцією 

суб'єкта регулюючої діяльності, важливістю регульованого питання, 

співвідношенням між суб'єктом і об'єктом. Застосування того чи іншого 

методу має бути продиктоване не суб'єктивним бажанням, а зумовлене 

науковими принципами, передбачатися або дозволятися правовими нормами. 

Поєднання методів державного регулювання, виділення з них 

провідних, визначальних залежить від рівня продуктивних сил і стану 

виробничих відносин. Оптимальний розвиток суспільних процесів 

досягається за умов застосування всієї сукупності методів. 

Методи державного регулювання поділяють на загальні і спеціальні. 

До загальних можна віднести економічні й адміністративні. Вони 

реалізуються на всіх рівнях державного регулювання, спрямовані 

безпосередньо на виробництво сільськогосподарської продукції, можуть 

застосовуватися до кожного об'єкта управління. 

В ринкових умовах провідна роль належить економічним методам 

регулювання – сукупності заходів, що забезпечують раціональне 

використання економічних законів у господарській діяльності 
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сільськогосподарських підприємств, що орієнтують їх на дії у потрібному 

для суспільства напрямку за допомогою економічних важелів і стимулів. 

Основними економічними методами регулювання розвитку 

досліджуваної системи є техніко-економічне планування на основі 

прогнозування, за допомогою якого визначається програма діяльності 

системи; економічне стимулювання, спрямоване на формування доходів; 

фінансово-кредитне регулювання; економічна відповідальність за результати 

діяльності. 

Одним із головних серед економічних методів державного 

регулювання у сфері зернового ринку є ціноутворення. Міністерство 

фінансів України розробляє і доводить до сільськогосподарських 

товаровиробників орієнтовні закупівельні ціни і порядок закупівель та 

розрахунків за зерно й іншу продукцію щорічно. Відбувається поетапний 

перехід до паритетних закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, 

що реалізується за державним контрактом і державним замовленням. Норми 

прибутку мають забезпечувати сільськогосподарським виробникам 

оптимальні умови для розширеного відтворення та узгоджуватися із 

платоспроможним попитом населення [194]. 

Також економічним методом є пільгове кредитування. Для підтримки 

фермерських господарств і створення стабільних умов одержання кредиту 

банку, використовуються кошти Українського державного фонду підтримки 

фермерських господарств [175]. 

У сучасних умовах економічні методи є найбільш дієвими засобами 

впливу на об'єкти державного регулювання, тому що їхнє застосування 

дозволяє створювати економічні умови, що підштовхують учасників ринку 

діяти в напрямі, потрібному суспільству, вирішувати ті чи інші питання 

відповідно до загальнодержавних і особистих інтересів. Вони дають змогу 

зберегти вільний вибір поводження [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. 
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Адміністративні методи ґрунтуються на виконанні обов'язкових 

приписів і рекомендацій, дають змогу оперативно впливати на хід подій у 

процесі регулювання, є засобами вольового й конкретного впливу 

(визначають мету, завдання, порядок і строки виконання завдань, ресурси й 

умови), встановлення й підтримки дисципліни та порядку в робочому 

процесі. 

Методи організаційного впливу пов'язані з удосконаленням механізму й 

структури регулюваннята засновані на використанні адміністративних актів і 

норм, спрямованих на формування стійких організаційних відносин. Вони 

забезпечують взаємозв’язок усіх елементів системи регулювання, її 

стабільність. 

В залежності від ступеня жорсткості виділяють три види 

організаційного впливу: регламентування, нормування та інструктування. 

Регламентування – жорсткий вид впливу, що виходить із 

єдиноїсистеми управління в країні. Сутність регламентування – 

юридичнезакріплення загальних вимог і правил організаційного стану й 

поведінкивідносно конкретних об'єктів. 

Нормування – це вплив через розробку, доведення до виконавця норм 

інормативів, за допомогою яких досягається пропорційність 

елементіввиробництва та праці, узгодженість дій, порівнянність умов і 

результатівдіяльності людей, контроль над кількістю й якістю праці. 

Інструктування – це розробка й доведення до виконавця перелікуправил 

його поведінки або переліку настанов методичного характеру. Захарактером дії 

його поділяють на регламентуюче, яке передбачає безумовневиконання 

(інструкції з техніки безпеки), і методичне, що дає змогувиконавцю самому 

розробляти рішення або виконувати дії, проте за певноюметодикою. 

Навідміну від методів організаційного впливу, спрямованих на 

формування системи регулювання, розпорядчі методи 

уможливлюютьоперативне вирішення окремих питань. Основою 

розпорядчого впливу єпорядок регулювання, розроблений за актами 



48 

організаційного впливу. Всі актирозпорядчого впливу, як правило, надходять 

суворо в одному напрямі: відвищих управлінських ланок до нижчих, від 

керівника до підлеглих. 

Методи розпорядчого впливу дають змогу запобігти відхиленню від 

планової програми господарювання, здійснити перехід системи до стану 

рівноваги, наприклад впровадження більш досконалого порядку організації 

праці, планування, стимулювання та ін. Залежно від змісту і рівня управління 

розпорядчий вплив може здійснюватися у формі постанов, наказів, 

розпоряджень, вказівок і резолюцій.  

Спеціальні методи є складовою загальних методів, що їх 

конкретизують загальні методи, і разом з іншими методами сприяють 

здійсненню загального регулювання галузі. 

Під методами державного регулювання у сфері ринку зерна варто 

розуміти способи, прийоми, що застосовуються в процесі регулятивної 

діяльності органами законодавчої і виконавчої влади для розв'язання завдань 

у сфері зернового ринку з метою досягнення певних результатів. 

В узагальненому вигляді методи державного регулювання наведено в 

табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Методи впливу на економічну систему 

Методи впливу (регулювання) 

Організаційно-розпорядчі (адміністративні) 
Економічні 

Організаційного 

впливу 

Оперативно-

розпорядчого впливу 

Регламентування Постанови 
Планування 

Прогнозування 

Нормування Накази Стимулювання 

Інструктування Розпорядження Ціноутворення 

 Вказівки та резолюції 

Фінансово-

кредитнерегулювання 

(податки,страхування, 

лізингтощо) 
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Методи є частиною механізму, тож слід приділити увагу питанню 

визначення механізму державного регулювання розвитку ринку зерна. 

Серед загальновживаних наукових категорій та дефініцій «механізм» є 

одним найпоширеніших слів, що можна зустріти в точних та гуманітарних 

науках, біології та хімії, техніці та навіть філософії. 

У науковій літературі та в практиці державного управління є різні 

розуміння категорії “механізм”. Так, у довідковій літературі наводиться 

кілька визначень цього поняття. Слово “механізм” у перекладі з грецької 

“mechane” означає “зброя”, “машина”. У першій дефініції – це послідовність 

станів, процесів, які визначають собою які-небудь дії, явища; у другій – 

система рухомих ланок або деталей, що призначена для передачі чи 

перетворення (відтворення) руху [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.].  

Механізму як такому мають бути обов’язково притаманними такі 

ознаки:  

 він є продуктом організованої діяльності; 

 він має мету або функцію;  

 він містить послідовність дій, певний вид руху;  

 він передбачає переважно однобічний вплив з чітко визначеним 

вектором впливу;  

 він має суб’єкт і об’єкт;  

 він характеризується жорстким взаємозв’язком, усталеністю 

процесу, правил взаємодії;  

 його функціонування в ідеалі націлене на автоматизм;  

 його побудова носить структурно-функціональний характер;  

 він має ознаки відкритої або закритої системи [196]. 

Економічна наука оперує здебільшого економічним, господарським та 

організаційним механізмами. За допомогою «економічного механізму» 

розкривається взаємозв’язок між різними економічними явищами, 
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«господарський механізм» віддзеркалює структуру відтворювального 

процесу, а «організаційний механізм» розглядається через різні впливи 

(зовнішні, внутрішні), які виникають у суб’єктів господарювання з приводу 

виробництва і споживання матеріальних благ. Фахівець з державного 

управління А. Кузнєцов класифікує механізми державного управління за 

змістом, за принципом структурної побудови, за рівнем керованого впливу та 

за факторами впливу [113, с. 8]. 

Найскладнішими механізмами, якими, поза сумнівами, є державний 

механізм в цілому та механізми державного управління зокрема. Це 

надзвичайно складні механізми, що тисячоліттями еволюціонували із 

механізмів впорядкування життєдіяльності племені, роду до сучасної 

планетарної цивілізації. Відтак накопичена складність державного механізму 

та розвитку об’єкту управління обумовлює й складність методів, що 

використовуються суб’єктом для управління (так званий «принцип У. Ешбі) 

[151, с. 35]. 

Як зазначає професор М. Фарукшин, «політична система будь-якого 

суспільства характеризується наявністю певних механізмів, які гарантують 

йому стійкість і життєздатність. За допомогою цих механізмів вирішуються 

соціальні протиріччя і конфлікти, координуються зусилля різних суспільних 

груп, організацій і рухів, гармонізуються суспільні відносини, досягається 

консенсус щодо основних цінностей, цілей і напрямів суспільного розвитку» 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Вітчизняна наука під 

механізмом державного управління розуміє «практичні заходи, засоби, 

важелі, стимули, за допомогою яких органи державної влади впливають на 

суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою досягнення 

поставлених цілей, а згідно з характером факторів впливу виокремлюють 

політичні, економічні, соціальні, організаційні та правові механізми» 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 116-117].  

У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі існує ще багато 

визначень поняття державне регулювання економіки взагалі і аграрного 
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сектора зокрема [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.;Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.;Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.;Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.;Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.;Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.;Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.;Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.;Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. При цьому кожний 

механізм державного регулювання розвитку ринку зерна являє собою певне 

поєднання принципів, функцій, форм, методів, засобів і інструментів 

регулювання.  

Українські вчені В.Бакуменко, В.Князєв, Ю.Сурмін у статті 

“Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого 

розвитку”, визначаючи складові структури методології державного 

управління, зазначають, що механізмами діяльності можуть виступати 

методи [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Але у словнику-

довіднику “Державне управління” В.Князєв, В.Бакуменко дають більш повне 

визначення механізму державного управління як практичних заходів, засобів, 

важелів, стимулів, за допомогою яких органи державної влади впливають на 

суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою досягнення 

поставлених цілей [67]. Що стосується категорії “механізм державного 

регулювання”, то, за твердженням О.Комякова, “його необхідно розглядати 

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” [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 

8]. На думку М.Корецького, 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 функцій [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., с. 16]. 
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Проте й цим надскладним механізмам разом з новими специфічними 

ознаками притаманні ті ж самі ознаки, що й механізмам примітивним, 

найпростішим.  

По-перше, оскільки держава є соціальним інститутом, створеним 

людьми, відтак і всі механізми держави є продуктом організованої людської 

діяльності. Рукотворно-технологічний, в чомусь навіть «машинний» характер 

механізмів державного управління полягає в необхідності спрощення та 

уніфікації управлінського процесу. Адже, як зазначає О.Добролюбов, 

«ідеальний механізм демократичної влади – той, який розраховано на 

неідеальних політичних діячів (а не на вождів та геніїв), оскільки лише така 

державна машина матиме змогу надійно функціонувати довготривалий час, 

успішно переживаючи поганих і хороших, посередніх і видатних керівників» 

[75, с. 15]. 

По-друге, механізми державного управління завжди мають чітко 

визначену мету. На цьому, зокрема, наголошує Г. Атаманчук, який визначає 

механізм державного управління як інструмент реалізації функцій держави та 

її виконавчої влади, як складову частину системи управління, що забезпечує 

вплив на фактори, від стану яких залежить результат діяльності 

управлінського об’єкта.До того ж, на думку цього автора, механізмом може 

бути сама держава, якщо розглядати її як форму суспільного 

самоуправління[27, с. 125].Такої ж точки зору дотримується інший відомий 

державознавець Ф. Шамхалов, який до механізмів державного управління 

включає цілий комплекс інститутів і органів, які тісно пов’язані між собою і 

складають єдину систему. Ця система створена спеціально для реалізації 

головних функцій, які покладено на державу і закріплено в її Конституції і 

законах, а підмеханізмом держави в широкому розумінні визначається 

механізм практичної реалізації державної влади, а у вузькому – конкретний 

засіб впливу держави на суспільство для вирішення поставлених завдань або 

розв’язання протиріч [251, с. 272]. Це дає нам змогу зробити висновок, що 

механізмів державного управління може бути стільки, скільки є функцій у 
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державі й водночас – кожна функція державного управління вимагає 

існування відповідного механізму її реалізації. Саме тому ми говоримо про 

економічний, соціальний, ідеологічний, комунікаційний тощо механізми 

державного регулювання.  

По-третє, виконання будь-якої функції завжди вимагає певної 

послідовності дій, динамічного протікання процесів. Це чітко 

прослідковується у визначенні відомого французького економіста 

А.Кульмана: «Механізм містить певну послідовність явищ: його складовими 

елементами одночасно виступають вхідне і вихідне явища, а також весь 

процес, який відбувається в інтервалах між ними» [Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа., с. 13].  

По-четверте, механізми державного управління передбачають 

цілеспрямований однобічний вплив з чітко визначеним вектором впливу. 

Зокрема, Н. Нижник стверджує, що «механізм управління» – це складова 

частина системи управління, що забезпечує вплив на фактори, від стану яких 

залежить результат діяльності управлінського об’єкта [154, с. 49]. Такої ж 

думки О. Амосов, який визначає механізм державного управління як 

«сукупність форм і методів впливу територіальних органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування на реформування та функціонування 

економічних суб’єктів у всіх сегментах і ланках господарства» [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., с. 11].  

По-п’яте, будь-який механізм державного управління передбачає 

наявність суб’єкту та об’єкту. Це знаходимо у Т. Максимової. яка доскладу 

організаційно-економічного механізму управління вводить «суб’єкт 

(ініціатор), цілі, форму, методи, засоби та об’єкти» [141, с. 123].  

По-шосте, вимога ефективності функціонування механізмів 

державного управління диктує необхідність жорстких взаємозв’язків та 

правил взаємодії, усталеності керованого процесу. Так, на думку 

Ю.Тихомирова механізм державного управління повинен повною мірою 

відображати взаємодію різних елементів управління, які мають характер 
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стійких взаємозалежностей і причино-наслідкових зв’язків. [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., с. 482].  

По-сьоме, функціонування механізмів державного управління в ідеалі 

націлене на певний автоматизм, закріплені вміння й навички державних 

службовців щодо виконання у певних ситуаціях відповідних їм дій. Зокрема, 

В. Цвєтков зазначає, що управлінські діяння здійснюються автоматично, і 

людина не вільна у цій якісній визначеності самокерованої системи 

відмінити примхливу гру випадку і сваволі, вона може лише пристосуватися 

до неї і відповідно впливати на її розмах та силу [Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа., с. 22].  

По-восьме, сама побудова механізмів державного управління носить 

структурнофункціональний характер. Адже це – «штучно створена складна 

система, призначена для досягнення поставлених цілей, яка має визначену 

структуру, сукупність правових норм, методи, засоби, інструменти 

державного впливу на об’єкт управління» [201, с. 4]. Такої ж думки В. 

Кремінь та М. Горлач, що визначають державний механізм як сукупність 

державно-правових інститутів, організацій та установ, наділених владними і 

управлінськими повноваженнями [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа., с. 470]. Отже, наприклад, економічна функція держави спричиняє 

формування структури відповідних інститутів (бюджетних, фіскальних, 

регуляторних тощо) механізму державного управління економічною сферою.  

По-дев’яте, механізм державного управління за А. Кузнєцовим, – це 

система, тобто внутрішньо організована сукупність елементів, що мають 

спільну природу та утворюється на підставі дії об’єктивних закономірностей 

та суспільних випадковостей, з метою самозбереження чи саморозвитку 

існуючих зв’язків між окремими суспільними явищами [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., с. 13]. 

Слід також зазначити специфічні риси механізмів державного 

регулювання. 
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По-перше, механізми державного регулювання мають регуляторний 

вимір – саме за їх допомогою держава регулює суспільні відносини в тій чи 

іншій сфері. Найбільш ємко це визначив Дж. Е. Стігліц, який розкриваючи 

механізм децентралізованогоринку, наділяє його функцією регулятора між 

процесами виробництва і споживання матеріальних благ [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., с. 96].  

По-друге, механізми державного регулювання мають ціннісний вимір. 

Оскільки головним призначенням держави як суспільного інституту є 

реалізація інтересів громадян, регулювання виробництва та справедливого 

розподілу ресурсів життєдіяльності (завжди дефіцитних) – це призводить до 

формування відповідних ціннісних засад функціонування самої держави, 

окремих органів державної влади, інших структурних елементів механізмів 

державного управління, призначених для реалізації певної функції держави. 

Таким чином, механізми державного регулювання призначені не тільки 

регулювати й забезпечувати різні сфери суспільної життєдіяльності, а 

насамперед, реалізовувати – як власну місію та мету – ту чи іншу суспільну 

цінність. Такою цінністю може бути: законність, що має відстоювати й 

захищати механізм правосуддя; свобода слова, що має забезпечуватися 

державним інформаційно-комунікаційним механізмом; добробут, що є 

спрямуванням економічного механізму держави; справедливість, що є 

цілеполяганням соціальних механізмів державного управління тощо.  

По-третє, механізми державного регулювання мають проблемний вимір 

– за їх допомогою держава вирішує ту чи іншу проблему суспільного 

розвитку. На цьому наголошує Г. Одінцова: «це засіб розв’язання 

суперечностей явища чи процесу, послідовна реалізація дій, які базуються на 

основоположних принципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності з 

використанням відповідних їй методів управління та спрямовані на 

досягнення визначеної мети» [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 

12].  
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Структура механізмів державного регулювання різними науковими 

школами та науковцями висвітлюється по різному. Так, О. Батанов механізм 

держави визначає як комплексну системну категорію, яка характеризується 

єдністю організаційних, нормативно-регулятивних, матеріально-технічних, 

бюджетно-фінансових, ідеологічних та соціально-культурних способів і 

засобів матеріалізації публічної влади, завдяки яким держава здійснює 

покладені на неї завдання й функції. Дану систему складають інституційні, 

політичні, економічні, культурні, юридичні (нормативно-регулятивні), 

матеріально-технічні, бюджетно-фінансові, духовні (ідеологічні) механізми 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 338-339]. 

В широкому розумінні механізм регулювання сектору ринкової 

економіки – це система макроекономічних регуляторів, що складаються з 

таких основних елементів, як: ринкові регулятори; важелі державного впливу 

на економіку; корпоративне управління; інститут соціального партнерства 

[154]. 

Що стосується сучасного стану в Україні, то сьогодні в багатьох 

програмних документах, які розробляються з метою активізації державного 

регулювання розвитку аграрного сектора економіки України, досить часто 

трапляється поняття “механізм державного регулювання” при вирішенні як 

проблем розвитку галузі взагалі, так і окремих питань. Так, у Концепції 

комплексної програми аграрного та сільського розвитку України, яка 

розроблена відповідно до положень Програми уряду “Назустріч людям”, 

зазначається, що основними напрямами виконання Програми є 

запровадження дієвих механізмів державного (у тому числі бюджетного) 

регулювання в АПК шляхом створення механізмів державної підтримки 

аграрного виробника, окремих галузей сільгоспвиробництва та розвитку 

територій [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Також у 

загальнодержавній Комплексній програмі підтримки та розвитку 

українського села “Добробут через аграрний розвиток” на 2005-2010 рр. 

вказується на те, що основними цілями Програми є визначення стратегічних 
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галузевих пріоритетів за рахунок збалансованого використання ринкових та 

державних механізмів регулювання. Крім того, у Програмі розвитку 

фермерства в Україні на 2005-2015 рр. поряд з іншими ставиться завдання 

розробити механізм державного регулювання ринку земель 

сільськогосподарського призначення [119]. 17 вересня 2017 року Уряд 

схвалив Концепцію розвитку фермерських господарств та 

сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки, яка розроблена та 

прийнята для створення необхідних організаційних, правових та фінансових 

передумов для розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських 

кооперативів, покращення матеріально-фінансового становища сільського 

населення. Зазначено, що ця Концепція здійснюватиметься шляхом 

удосконалення державної аграрної політики, інституційного середовища, 

організаційно-економічного механізму, фінансового та інформаційного 

забезпечення і державної підтримки фермерських господарств [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.].  

В Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" впровадження 

механізму експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за 

міжнародними договорами визначено одним з шляхів державного 

регулювання ринку зерна [179]. 

Однак чіткого визначення поняття “механізм державного регулювання” 

стосовно розвитку аграрного сектора економіки, як і розвитку ринку зерна 

України, сьогодні не існує. Виходячи з вищенаведеного актуальним є 

визначення цього поняття з наукової точки зору.  

Узагальнивши думки наведених раніше науковців можна визначити, 

що "механізм державного регулювання" – це системна сукупність інституцій, 

структур, послідовних дій, форм, станів і процесів в державі як продукт 

організованої людської діяльності, що має за мету реалізацію інтересів і 

потреб людей та вирішення нагальних суспільно-політичних проблем за 

рахунок державного впливу й регулювання суспільної життєдіяльності на 

основі усталених суспільних цінностей, норм і правил; є формою 
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реалізаціїфункцій держави та має в якості суб’єкта органи державного 

управління. Отже, й класифікувати механізми державного управління можна 

за сферами життєдіяльності суспільства, функціональним призначенням, 

рівнем державного впливу, суб’єктом управління тощо. 

Відповідно "механізм державного регулювання розвитку ринку зерна" 

можна визначити як сукупність форм, методів та інструментів, за допомогою 

яких виконуються взаємопов’язані функції державних органів та органів, 

яким держава делегувала регуляторні повноваження,з метою створення, 

підтримки, забезпечення ефективного функціонування, реалізації соціально-

економічних функцій та сталого розвитку ринку зерна. 

Механізм державного регулювання є складовою системи державного 

регулювання, яка, крім того, включає в себе суб’єкти регулювання (державні 

органи), об’єкти регулювання (ринок зерна; суб’єкти ринку постачальників 

товарів, робіт, послуг для зернового ринку; суб’єкти ринку споживачів 

продукції зерновиробництва; суб’єкти інфраструктури зернового ринку). При 

цьому система працює під впливом певного навколишнього середовища. Це 

середовище представлене політичною та правовою, демографічною та 

екологічною, техніко-економічною і соціально-культурною складовими 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

На мезорівні інструментарієм реалізації державної політики розвитку 

зернового ринку можуть бути такі напрями впливу: планування (розробка 

стратегічних планів, концепцій, прогнозів, програм розвитку), стимулювання 

(фінансова підтримка, податкові умови), гарантування (гарантії місцевої 

влади, створення фондів гарантування інвестиційної безпеки), 

інфраструктурна підтримка (розбудова транспортної мережі, 

енергозабезпечення, соціально-економічної інфраструктури сільських 

територій), інформаційна підтримка (інформаційні портали, довідково-

інформаційні видання), промоція (конференції, семінари, реклама).Складові 

організаційно-економічного механізму державного регулювання ринку зерна 

наведені в Додатку В [243]. 
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Слід визначити поняття “організаційно-економічного механізму”. По-

перше, організаційно-економічний механізм є частиною системи 

господарювання в конкретний період розвитку національного господарства 

будь-якої країни. По-друге, організаційно-економічний механізм являє 

сукупність двох різнорідних, але взаємопов’язаних складових – 

організаційної складової та економічного компонента [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.].  

Дефініцію «організаційно-економічного механізму державного 

регулювання розвитку ринку зерна» можна сформулювати як 

взаємопов’язану сукупність організаційно-економічних форм, методів та 

інструментів, за допомогою яких виконуються взаємопов’язані функції 

державних органів та органів, яким держава делегувала регуляторні 

повноваження, з метою створення, підтримки, забезпечення ефективного 

функціонування, реалізації соціально-економічних функцій та сталого 

розвитку ринку зерна. 

Сукупність інструментів державного регулювання та підтримки 

зернового ринку слід розглядати за трьома напрямами застосування: 

підтримка виробничої діяльності, регулювання й підтримка збуту продукції, 

державна фінансова підтримка. Такий підхід дає змогу структуризувати й 

глибше проаналізувати заходи державного впливу на функціонування і 

розвиток підприємств зернового ринку (рис.1.3). 
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Рис.1.3. Організаційно-економічні заходи державного регулювання та 

підтримки ринку зерна. 
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між виробниками зерна і галузями, що забезпечують його зберігання й 

переробку [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Формування ефективних механізмів державної підтримки зернового 

сектора економіки країни передбачає визначення чітких цілей, обґрунтування 

та використання системи відповідних критеріїв. 

Державна підтримка є складовою системи державного регулювання 

розвитку ринку зерна, що являє собою сукупність правових, фінансово-

економічних, організаційних та інших заходів держави щодо стимулюючого 

впливу на розвиток як зерновиробництва, так і сільських територій у 

потрібному для суспільства напрямку. Як зауважує А. Діброва, трактування 

державної підтримки лише з позиції фінансової або бюджетної підтримки є 

неповним, оскільки вона може включати інформаційне забезпечення, 

розвиток дорадництва, системи страхування та біржового ринку [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., c. 77]. На думку Ю. Лузана, рівень 

державної підтримки має забезпечувати стабільні темпи розвитку аграрного 

сектора, унеможливлюючи збитковість сільськогосподарських підприємств 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Ширше мету державної 

підтримки визначає академік НААНУ М. Дем’яненко: “... Метою такої 

політики є: підтримка прибутковості сільськогосподарських 

товаровиробників і стабільної економічної ситуації в галузі, забезпечення 

продовольчої безпеки, конкурентоспроможних товаровиробників у 

міжнародному поділі праці, упередження негативних процесів міграції праці 

тощо” [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Водночас, як зауважує Т. 

Олійник, ефективний механізм державної підтримки має забезпечувати не 

тільки прибуткове ведення сільськогосподарського виробництва, що 

відображає досягнення інтересів власників сільгосппідприємств, а й 

задоволення інтересів найманих працівників і землевласників-орендодавців 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Визначення пріоритетів у механізмі державної підтримки розвитку 

ринку зерна повинно враховувати відповідний етап розвитку економіки. В 
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умовах недостатніх обсягів виробництва основних видів зернових культур, 

низької купівельної спроможності, обмеженого доступу суб’єктів 

господарювання до фінансового ресурсу, абсолютно виправданим можна 

вважати надання прямої державної підтримки в розрахунку на одиницю 

площі. За таких умов державна підтримка буде виконувати переважно 

функцію підвищення дохідності товаровиробників. Критерієм оцінки можуть 

виступати темпи нарощування обсягів відповідних видів продукції.  

У перспективі застосування такого виду підтримки може призвести до 

зниження продуктивності і ефективності господарювання, буде проявлятися 

“ефект дотаційної голки”, що явно буде суперечити бажанню досягти 

певного рівня конкурентоспроможності. Розвиток ринкового механізму 

вимагатиме опосередкованих заходів, які не втручались би в його дію. 

Акцент зміститься на користь заходів державної підтримки, що, з одного 

боку, не викривлятимуть дію ринкового механізму, з іншого – 

забезпечуватимуть реалізацію суспільних інтересів. Критерієм ефективності 

державної підтримки виступатиме досягнутий рівень продуктивності галузі 

як основи формування конкурентоспроможності ринку зерна та реального 

джерела економічного зростання.  

Крім того, за даними C.Демьяненко, доходи сільськогосподарських 

виробників від державної підтримки зростають тільки на першому етапі, а 

потім вони повністю поглинаються збільшенням виробничих витрат на 

наступних стадіях виробничого процесу [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. Це, в першу чергу, стосується зерновиробників. 

Підтримка цін на продукцію сільського господарства, зерно та 

продукти його переробки сприяє підвищенню цін на землю й рівня ренти. Це, 

у свою чергу, приводить до зростання капіталоємності сільського 

господарства і, як наслідок, виробничих витрат [113]. 

Методологічною посилкою в зазначеному питанні може бути 

використання в якості критерію для обґрунтування рівня державної 

підтримки таких видів продуктивності: економічної, соціально-економічної, 
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еколого-економічної та чистої продуктивності. Залежно від поставлених 

цілей на певному етапі розвитку економіки пріоритетність кожного з виду 

продуктивності в якості критерію може змінюватися.  

Так, фінансово-економічна криза позначилася не тільки на зменшені 

дохідності товаровиробників, а й на обмеженості їх доступу до фінансового 

ресурсу. Щоб зберегти життєздатність переважної більшості суб’єктів 

господарювання через систему державної підтримки є доцільним визначення 

в якості критерію саме економічну продуктивність. Одночасне впровадження 

низки заходів, націлених на підвищення еколого-економічної 

продуктивності, за таких умов можуть призвести, навпаки, до зменшення 

прибутковості виробництва і обмеженості формування власного фінансового 

ресурсу господарств [226]. 

Сучасні тенденції розвитку ринку зерна, посилення впливу зовнішніх 

чинників на його функціонування та розвиток, структурна перебудова галузі, 

інші особливості сучасного етапу функціонування АПК потребують 

активного використання сучасних методів дослідження, якісно нових 

підходів до організації та оцінки ефективності механізму державного 

регулювання розвитку ринку зерна. 

Методологія дослідження організації механізму державного 

регулювання розвитку ринку зерна в сучасних умовах має охоплювати 

методи дослідження, які ґрунтуються на діалектико-ієрархічному підході до 

зернового ринку як складної економічної системи, якій притаманні рух, 

розвиток і суперечності. 

Такий підхід уможливить урахування впливу змін та розвитку 

зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність управління, 

сукупність елементів системи управління, їх специфіку і взаємозв’язки, що 

дозволить синтезувати їх і дослідити ринок зерна як єдине ціле. 

Діалектичний підхід розглядає як джерело змін єдність і боротьбу 

протилежностей, подолання суперечностей, що виникають між ними в 

процесі розвитку. Тому вивчення суперечностей між суб’єктами ринку зерна, 



64 

які виникають у процесі їх розвитку, напрямів їх зміни і перспектив 

подолання дасть змогу визначити інструменти і методи впливу з боку 

державних органів на структурні елементи ринку зерна як об’єкт управління. 

Згідно з економічною теорією та вітчизняними розробками фахівців з 

державного управління, до функцій органів державного управління належать 

підтримка перспективних галузей і важливих виробництв, сприяння 

створенню самодостатньої економіки, фінансування науково-дослідних робіт 

та інновацій, регулювання діяльності окремих галузей тощо [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. Необхідним чинником розвитку ринку 

зерна є організація механізму державного регулювання, який забезпечить 

стабілізацію і послідовне неухильне підвищення ефективності 

зернопродуктового виробництва для більш повного і надійного забезпечення 

населення зернопродуктами, зростання обсягів продукції переробки зерна, 

що сприятиме зростанню експортного виторгу, бюджетних надходжень, а 

також підвищенню зайнятості, рівня життя, тощо. Сутність організації 

механізму державного регулювання розвитку ринку зерна з погляду процесів 

та елементів, що їх утворюють, висвітлено вДодатку Г. 

Загальну послідовність проведення дослідження організації механізму 

державного регулювання розвитку ринку зерна наведено вДодатку Д, а його 

здійснення забезпечується сукупністю розроблених, апробованих та 

вдосконалених з урахуванням галузевої специфіки методів. 

При визначенні методики організації механізму державного 

регулювання розвитку ринку зерна України виходимо з наступного: 

– по-перше, функція регулювання як вид управління заснована на 

наявності зворотнього зв'язку між управляючою і керованою системами, 

тому функціонування даного механізму передбачає моніторинг, на основі 

якого здійснюється систематичне та безперервне збирання, аналіз і 

використання інформації щодо його функціонування для корегування 

основних його структурних елементів ˗ методів, інструментів, заходів з 
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метою прийняття ефективних управлінських рішень відносно розвитку 

зернового ринку в країні; 

– по-друге, окрім моніторингу потрібне періодичне оцінювання 

механізму державного регулювання розвитку ринку зерна, що передбачає 

визначення доречності та дотримання стратегічних цілей, відстеження 

ефективності та результативності, впливу та сталості у його функціонуванні 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с.2]. Оцінка має забезпечувати 

достовірну, корисну інформацію та надавати змогу використовувати уроки з 

набутого досвіду в процесі прийняття управлінських рішень. 

Оцінка ефективності даного механізму має здійснюватися за такою 

структурою [142, с.248]: 

 пошук методів оцінки; 

 установлення принципів оцінки; 

 побудова алгоритму оцінки. 

Більш детально фактори, критерії і методи визначення ефективності 

управління зерновим ринком України будуть розкриті в наступних розділах 

роботи. 

 

1.3 Зарубіжний досвід сприяння розвитку ринку зерна з боку держави 

 

Розвиток ринку зерна в силу своєї специфічності в переважній 

більшості країн світу нерозривно пов’язаний з державною підтримкою. 

Важливість розвитку зернового ринку для України обумовлюється, 

насамперед, необхідністю формування продовольчої безпеки, підвищенням 

зайнятості певної частини населення і збільшенням експортного потенціалу 

країни [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Ефективний розвиток ринку зернових вимагає розробки дієвого 

організаційно-економічного механізму його функціонування. Основними 

актуальними проблемами, що перешкоджають розвитку ефективного ринку 

зерна, є нестійка цінова політика, недостатня поінформованість про стан 
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ринку, недосконалість державного регулювання ринкових відносин тощо. Це 

визначає необхідність вивчення аспектів об'єктивної потреби в державному 

регулюванні ринку зернових культур, розробки його основних принципів і 

механізмів на прикладі інших країн. 

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 [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Практично всі західні країни у відносинах сільського господарства з 

питань експорту й імпорту сільськогосподарської сировини дотримуються 

принципу аграрного протекціонізму. Більше того, успіхи сільського 

господарства зобов’язані не стількирозвитку ринкових відносин у цих 

країнах, скільки обмеженню дій ринкових механізмівсаморегулювання з 

використанням зовнішніх важелів впливу. Це державна підтримкасільського 

господарства через дотації, ціни, квоти, кредитну й податкову політику тощо. 

У сучасних умовах метою прямих державних виплат в аграрному секторі у 

розвинених західних країнах є не стільки стимулювання виробництва, 

скільки рішення соціальних завдань – підтримка рівня доходів фермерів, 

забезпечення населення доступними продуктами харчування, розвиток 

сільських територій та аграрної інфраструктури,проведення 

природоохоронних заходів[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Нині в розвинутих країнахсвіту розроблена і працює досить потужна 

система державного регулювання зернового ринку. Проте не варто забувати, 

щостановлення цієї системи пройшло достатньо тривалий шляхрозвитку. 

На першому етапі становлення системи сільське населення переважало 

міське і більша частина людей харчувалася тим, що вирощувала самостійно, 

норми споживаннябули мінімальними, витрати на харчування сягають 70% 
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віддоходу. На цьому етапі державою лише створюються страхові резерви 

продовольства (переважно зерно) на випадокстихійних випадків. 

Для наступного етапу характерним є збільшення питомої ваги міського 

населення до 70%, виробництво продуктів харчування є ще недостатнім, 

проте знижуються витрати на харчування до 50%. На цьому етапі 

державазастосовує механізми регулювання ринку для перерозподілу коштів 

від споживачів до виробників. Завдяки таким заходам відбувається 

насичення продовольчих ринків, настаєрозмаїття продуктів харчування. 

Третій (сучасний) етап розвитку характеризується значним 

скороченням чисельності сільгоспвиробників до 15%,зменшенням витрат на 

харчування до 10-15%, повне забезпечення власного населення продуктами 

харчування та наступає етап перевиробництва продукції і необхідності 

реалізаціїнадлишків за кордоном. На цьому етапі держава переходитьдо 

прямих виплат сільгоспвиробникам з бюджету. Державаотримує можливість 

підтримувати сільське господарство зарахунок бюджету, регулюючи тим 

самим фінансові потоки наринках на користь аграріїв. 

Україна на сьогодні знаходиться на другому етапі розвитку, коли 

необхідним є насичення ринку якісним продовольством, проте вступивши до 

СОТ, вимушена застосовуватизаходи, притаманні третьому етапу, згідно з 

вимогами організації. Таким чином, виникає певне протиріччя, що 

гальмуєрозвиток сільського господарства країни [56]. 

У розвинутих країнах державна політика в галузі зерновиробництва 

спрямовується на досягнення стійких обсягіввиробництва власного зерна. Це 

дає гарантію продовольчоїбезпеки та економічної незалежності. Крім того ˗ 

захист внутрішніх виробників зерна від зовнішньої конкуренції та 

розширення обсягів продажу зерна на світовому рівні. 

Сучасний високий рівень зернового господарства такихкраїн, як 

Японія, США, Канада, країни Європейського Союзу,на думку дослідників, є 

результатом ефективного використання економічного механізму державної 
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підтримки та регулювання виробництва зерна [Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.]. 

Одним з основних напрямів державної підтримки сільського 

господарства, товаровиробника є аграрний протекціонізм. Світовий ринок 

функціонує в умовах, коли світові ціни визначаються кращими умовами 

виробництва країн-експортерів. При цьому під кращими умовами 

виробництва розуміються природні умови (грунт і клімат), економічні 

механізми, матеріально-технічна база, а також розвинена інфраструктура.  

Всі інші країни не в змозі прямо конкурувати з такими державами-

експортерами. Звідси і проведення в більшості країн протекціоністської 

політики щодо захисту вітчизняного виробника, за рахунок системи мит, 

компенсаційних платежів, субсидій тощо. Потенційні імпортери хочуть 

захистити свої внутрішні ринки і вітчизняного виробника [117]. 

У країнах з розвинутою ринковою економікою пріоритетним є високий 

рівень державної підтримки виробництвазерна, яка надається як за рахунок 

бюджету, так і фінансових внесків від недержавних суспільних та інших 

організацій. При цьому державна підтримка спрямовується як надопомогу 

галузі в цілому, так і окремим виробникам зерна,зокрема фермерам. Питома 

вага підтримки галузі у загальних видатках коливаються в межах від 8,5% (у 

країнах Європейського союзу) до 33% (у Сполучених Штатах Америки).В 

Україні ця цифра впродовж останніх десяти років знаходиться на рівні 1,5-

2,0% всіх видатківдержбюджету (табл. 1.2)[170]. 

 

Таблиця 1.2 

Рівень державної підтримки виробництва зерновихкультур, % від 

вартості виробленого зерна 

Культури 
Країна 

США Канада Японія Держави ЄС 

Пшениця 38 18 85 56 

Кукурудза 23 11 - 44 
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Рис 14 - 84 29 

Інші 38 13 68 68 

 

Необхідно відзначити тенденцію зниження рівня підтримки 

сільгоспвиробників в розвинених країнах світу. Особливо це стосується 

Канади, в якійрівень державного субсидування сільськогосподарських 

товаровиробників зменшився з початку 90х років більш ніж удвічі – з 42% до 

20% у вартості сільськогосподарськоїпродукції. І це при тому, що до цього – 

у 80х роках – було характерне збільшення сільськогосподарського 

протекціонізму в розвинених країнах. Так, відповідно до 

дослідженьОрганізації європейського економічного співробітництва (ОЄЕС), 

прямі й непрямі субсидії сільському господарству з 1979-1981 по 1984-1986 

рр. збільшилися, у тій же Канадіна 120%, у Європі – на 40%, у США – на 

173% [104]. 

На користь того твердження, що розвинені країни вже почали рухатися 

шляхомзниження державної підтримки аграрного сектора, свідчить той факт, 

що у серпні 2004 р. була прийнята рамкова угода країн-членів ЄС про 

поступове зниження підтримки (субсидування) сільського господарства на 

20%. Це стосувалося скасування експортнихсубсидій і зниження імпортних 

мит на сільськогосподарську продукцію. 

У структурі державної підтримки виробництва зерна значні ресурси, а 

саме 50-60%, спрямовуються на підтримку ринкових цін, на прямі виплати 

фермерам виділяється 20-33% всіх коштів та на інші види підтримок – до 

25%. 

Рівень оподаткування фермерських господарств є доситьнизьким. 

Загалом всі податки становлять від 2,5 до 6,0% всіхвитрат фермера на 

виробництво зерна, при цьому половинацих виплат – податки з прибутку та 

на нерухомість. 

За масштабами державної допомоги аграріям Японія посідає перше 

місце серед інших країн світу. «Основний законпро продовольство, сільське 
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господарство та сільську місцевість» визначає протекціоністську політику 

держави в аграрній сфері. Стосовно регулювання виробництва пшениці 

тарису, розроблено спеціальну програму, вякій передбаченосубсидування 

виробництва зерна цих культур. Значну частину цих виплат становлять різні 

компенсаційні виплати. 

Державою встановлюються адміністративні ціни, за якимищорічно в 

національний резервний фонд закуповується до15 млн т рису власного 

виробництва, це становить 14% рівнярічного споживання [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

Державна підтримка зернової галузі в Японії складає декілька десятків 

млрд доларів, також близько 1,2 млрд дол.надається недержавними 

суспільними організаціями. 

Крім прямих компенсацій, державою використовуютьсяімпортні квоти, 

тарифи та різні податки на імпортне зерно. 

Також держава сприяє фермерам у лізингу високопотужнихтракторів, 

рисопосадкових машин, техніки для внесенняпестицидів тощо. 

Одним з найбільших виробників зерна є США. На сьогодні більше 

третини фермерських господарств США отримуютьпрямі субсидії від 

держави на суму понад 12 млрд дол. До 7млрд дол. щорічно отримують 

фермери – виробники зерна,питома вага державної підтримки у собівартості 

зерна становить 38%. Розмір державної субсидії конкретного фермерського 

господарства визначається вартістю виробленої товарноїпродукції: чим 

більше вироблено продукції, тим більша сумавитрат. Таким чином, у 

сільському господарстві СполученихШтатів Америки підтримуються великі 

господарства. 

В США уряд країни навіть при наданні міжнародноїпродовольчої 

допомоги укладає угоди за ринковими цінами назакупівлю та перевезення 

зерна з приватними структурами. Обсягиекспорту контролюються за 

допомогою механізму декларування, щодає можливість постійно стежити за 

ситуацією наринку та складатиреальні баланси зерна. Всі дані стосовно 
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обсягів виробництва таекспорту продукції регулярно публікуються на сайті 

Міністерствасільського господарства США та є загальнодоступними. 

За федеральними сільськогосподарськими програмами у США 

фермери, що вирощують зернові, одержують від Міністерства сільського 

господарства кредити для фінансування виробництва. Зібраний урожай 

фермери продають за ринковими цінами й розраховуються за кредити. Якщо 

ж ринкові ціни знижуються нижче рівня контрольних цін, установлених 

Конгресом, то фермер може передати врожай державіза контрольними 

цінами, розрахувавшись із кредитом і діставши прибуток. Якщо ринкові ціни 

опускаються нижче цього рівня, то продукти скуповує держава [148]. 

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 [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

До головних програм підтримки сільського господарства в США 

належить програма “Стабілізація доходів фермерів”, на реалізацію якої 

виділяється від 30 до 50% усіх бюджетних асигнувань на сільське 

господарство. До складу цієї програми входять: “Державна програма 

підтримки цін”, програми “Страхування врожаю” і “Сільськогосподарський 

кредит” [116]. 

В Канаді в східних та західних провінціях існують дві різні системи 

регулювання. Для східної частині країни характерна вільна торгівля та 

експорт зерна усіма учасниками ринку, як фермерами так і зернотрейдерами. 
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Для західної ж частини характерна своєрідна монополізація ринку, єдиним 

учасником якого є Канадська рада(комітет) по пшениці і ячменю, створена 

ще у 1919 році. Раданалежить фермерам та кооперативам і, закуповуючи 

зерно пшениці таячменю у виробників, вона забезпечує його експорт, 

розподіляючиотримані доходи між виробниками пропорційно. Функціонує 

Рада набезприбутковій основі. Користуючись послугами 

торговельнихкомпаній для доставки зерна допорту, Рада оплачує їхні 

послуги заринковими цінами. Роль держави в діяльності такого 

монополістаполягає в законодавчо-правовому забезпеченні функціонування 

Ради [3]. 

В Канаді закупівля зерна проводиться федеральноюкорпорацією за 

базовими цінами, які визначаються і оголошуються на початку року. Якщо 

середня ціна на зерно, щореалізується кінцевому споживачеві, є вищою, ніж 

базова,то ця різниця також виплачується фермерам. Питома вагапрямих 

виплат виробникам зерна сягає 60%. 

Ще один провідний експортер зерна Австралія в 2008 роцівідмовилась 

від функціонування та участі в регулюванні ринку зерна задопомогою 

державних агентів таких, як Австралійський комітет зпшениці та 

Австралійський комітет з ячменю, дозволивши їхприватизацію, визнавши їх 

діяльність неефективною. Контроль заекспортом ведеться за допомогою 

ліцензування. Перевезенням зерна впорти займається фермерський 

кооператив CBH [29]. 

В Бразилії уряд не втручається в експортні операції з зерном. Вумовах 

значної конкуренції експортом займаються як виробники, так 

ітранснаціональні та торговельні компанії. Ефективним методомрегулювання 

вважається інтервенційна закупівля, яка застосовується вразі сильного 

зниження ринкових цін. Держава викуповує зерно, колирівень цін стає 

нижчим за мінімальну встановлену ціну, і коли ринокстабілізується,продає 

це зерно на аукціонах. Якщо ж ціна непіднімається, то це зерно залишається 

в інтервенційних запасах [10]. 
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За останні вісім років Бразилія вдвічі збільшила обсягиекспорту 

грубого зерна з 11 до 22 млн тон. 

Механізм фінансових інтервенцій функціонує також у Казахстані, 

однак тамдержавні інтервенційні ціни зерна перевищують ринкові на 60–

67%. Так, у врожайному 2011 р. НК “Продовольча корпорація” закупила 5 

млн т пшениці заціною 25 тис. тенге, тоді як на вільному ринку ціна 1 т не 

перевищувала 15–16 тис.тенге [121, с. 14]. Встановлені в Казахстані рівні 

інтервенційних цін забезпечуютьдержавні економічні інтереси шляхом 

реалізації механізму розширеного відтворення ресурсів в аграрному секторі, 

направляючи зерно на внутрішню переробку.Отже, державний збутовий 

канал – більш пріоритетний для аграріїв порівняно зпосередницькими 

каналами. Така політика сприяла виходу Казахстану на лідируючі позиції за 

експортом борошномельної продукції, що є значно вигіднішим 

длянаціональної економіки. 

Також у Казахстані діє державне регулювання цін (тарифів) на 

послугихлібоприймальних підприємств, які займають домінуюче становище 

на ринку. Прицьому їм заборонено брати за послуги плату, яка перевищує 

розмір, установленийрегулюючим органом [110]. 

Акцент на веденні точної статистики щодо внутрішньогоспоживання та 

експорту зерна та прогнозуванні майбутнього урожаюзроблено в Аргентині. 

На основі розрахункових балансів зернаприймається рішення про збільшення 

або зменшення експорту зерназа допомогою введення квот. Дані щодо 

балансів є доступними длявсіх учасників зернового ринку. Право на 

отримання квот надається яксільськогосподарським виробникам, так і 

трейдерам.Така система дає можливість державі не займатись 

формуваннямрезерву, адже вразі загроз продовольчій безпеці одразу 

будеобмежений вивіз зерна на зовнішні ринки. 

У країнах Європейського Союзу політика державної підтримки 

виробництва зерна спрямована переважно на захиствнутрішнього зернового 

ринку та стимулювання експорту. Усобівартості пшениці державна 
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підтримка сягає 56%. Кожного року фермерам виплачуються субсидії на 

суму 50 млрд дол. 

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.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 [116]. 

 Згідно зі ст. 33 Договору про створення Європейського Союзу 

одними з головних цілей Спільної аграрної політики є: 

 підвищення продуктивності  сільського господарства через сприяння 

технічному прогресові, забезпеченняраціонального розвитку 

сільськогосподарського виробництва та оптимальне використання 

виробничих чинників, зокрема робочої сили;  

 забезпечення належного рівня життя сільськогосподарської 

спільноти, зокрема збільшуючи  особистий  прибуток людей, що працюють у 

сільському господарстві; стабілізування ринків;  

 забезпечення доступності постачання;  

 постачання населенню аграрної продукції за прийнятними цінами 

[116]. 

У країнах – членах ЄС концепція державної допомоги носить 

об’єктивний характер і не залежить від форми державного втручання або 

намірів держави, що надає таку допомогу. Пункт 1 ст. 87 Договору про 

заснування Європейської Спільноти визначає, якщо допомога, яку держава-

член надає в будь-якій формі чи за рахунок державних ресурсів, викривлює 

чи загрожує викривити конкуренцію, надаючи переваги певним суб’єктам 
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господарювання чи виробництву певних товарів, то вона є несумісною зі 

спільним ринком тією мірою, якою вона впливає і на торгівлю між 

державами-членами [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Тобто 

державну допомогу розуміють як заходи органів влади з метою підтримки 

певного суб’єкта господарювання, галузі чи регіону, що одночасно 

відповідають таким чотирьом критеріям:  

1. Залучення державних ресурсів. Допомога надається державою або за 

рахунок державних коштів (центральною, регіональною та місцевою владою) 

або недержавними установами, що використовують передані в їх 

розпорядження ресурси, тобто такі операції безпосередньо чи 

опосередковано відображаються в державному бюджеті.  

2. Утворення економічної переваги. Одержувач допомоги перебуває у 

привілейованому становищі порівняно зі своїми конкурентами.  

3. Селективність. Допомога є селективним заходом і впливає на стан 

рівноваги товарного ринку, змінюючи поведінку окремих фірм (одержувачів) 

і конкурентів. Саме цей критерій відрізняє державну допомогу від так званих 

“загальних заходів” (а саме, заходів, що застосовуються до будь-яких 

підприємств у всіх секторах економіки в державі, наприклад 

загальнонаціональних заходів фіскального характеру).  

4. Вплив на конкуренцію та торгівлю. Допомога апріорі потенційно 

впливає на конкуренцію та торгівлю між державами-членами [156].  

Розрізняють два основні види допомоги.  

Горизонтальна допомога (на горизонтальні цілі розвитку): міжгалузеві 

правила, спрямовані на вирішення проблем будь-якої галузі чи регіону. Саме 

вона сфокусована на підтримці проектів загальноєвропейського значення та 

на створенні необхідних передумов для забезпечення 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання [47].  

Галузева допомога спрямовується на подолання проблем конкретної 

галузі з урахуванням специфіки її функціонування. Загальні правила 

державної допомоги не застосовуються або застосовуються обмежено в 
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сільському господарстві, лісовому господарстві, рибальстві, аквакультурі і на 

транспорті.  

У країнах ЄС застосовується імперативний метод регулювання 

(забороненою є будь-яка державна допомога, крім дозволеної) і розроблено 

унікальну процедуру надання державної допомоги, коли країна-член має 

право надавати державну допомогу, а Європейська Комісія повинна 

контролювати цей процес. Рішення приймається національним органом, 

зацікавленим у розвитку внутрішнього ринку, а затверджується 

наднаціональним органом, метою діяльності якого є захист спільного ринку, 

тобто розроблено механізм погодження інтересів різних сторін, забезпечення 

їх балансу та об’єктивності прийняття відповідних рішень. Ця обставина є 

надзвичайно важливою з огляду на те, що така “штучна” зміна умов 

функціонування суб’єктів господарювання може як зумовити стимулюючий 

вплив на їх діяльність, так і порушити стан рівноваги певного товарного 

ринку (викривити конкурентне середовище). Останнє набуває вагомого 

значення в сучасних процесах глобалізації економіки, що характеризуються 

асинхронністю та розбалансованістю розвитку і водночас надзвичайною 

динамічністю та інтенсивністю. Система державної допомоги суб’єктам 

господарювання повинна відповідно змінюватися і пристосовуватися до 

нових умов [226].  

Згідно зі статтями 34-35 Договору про заснування Європейської 

Спільноти спільна організація сільськогосподарських ринків відбувається: 

створенням спільнихправил конкуренції, обов'язковою координацією 

різноманітних організацій національних ринків, організацією Європейського 

ринку, ефективною координацією зусиль у сферах професійногонавчання, 

досліджень та поширювання сільськогосподарських знань,спільним 

фінансування проектів чи інституцій, спільними заходами, що сприяють 

споживанню певних продуктів[Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.;Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 
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Слід зазначити, що експортне субсидування сільськогосподарської 

продукції в країнахЄС має не економічний (підвищення 

конкурентоспроможності продукції), а протекціоністський зміст. І сутність 

його в тім, що зниження експортних субсидій буде сприяти руйнуванню 

частини малоефективних фермерських господарств, чого намагаються не 

допустити. Більше того, така 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 

значнозменшився б експорт сільськогосподарської продукції із країн ЄС, що 

привело б до зниження цін на продукти харчування всередині країни.В 

рамках Європейського Союзу немає жодних обмежень наторгівлю і експорт 

зернових. Експортерами можуть стати як компанії,так і фермери [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

Головною установою, яка відповідає за міжнародну торгівлю, 

єЄвропейська комісія, основною вимогою якої при експорті зерна єйого 

декларування. Процедура декларування необхідна дляформування точних 

балансів зерна та своєчасного їхньогокоригування. Після декларування 

компанія-експортер отримуєліцензію на експорт. У випадку, коли обсяги 

експорту можутьзагрожувати продовольчій безпеці країни, можуть бути 

застосованіквоти. Також для запобігання втрат виробників від зниження цін 

назернові діє механізм формування інтервенційного фонду. Але,наприклад, з 

2010 року зерно ячменю виключено з перелікуінтервенційних товарів [12]. 

Комісія ЄС періодично регулює ціни по трьох головних критеріях: 

 рекомендовані індикативні ціни; 

 мінімальні граничні ціни імпорту. 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;  
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 мінімальні ціни, мета яких гарантувати виробникові нормальний 

рівень доходу й диференціювати заготівельні ціни по районах за видами 

продукції [253]. 

Крім того, діють механізми хеджування ризиків, зокрема, задля 

пом’якшення впливу різких коливань цін сільгосппродукції. Є також і 

виплати за дотримання високих стандартів екологічної безпеки — у ЄС 

цьому приділяють значну увагу. Допомога надається господарствам у 

несприятливих для сільського господарства регіонах, у разі загрози 

банкрутства. Діє й система пільгового сільськогосподарського кредитування, 

зокрема, для молоді, яка хоче розпочати власне сільгоспвиробництво [246]. 

Одним із важливих напрямів державної підтримки зернової галузі є 

страхування врожаїв. Так, у США державними програмами страхування 

щорічно охоплюється понад1,3 млн контрактів, при цьому урожай 

страхується на площіблизько 82,3 млн га (62% всієї площі посівів). Сума 

державних субсидій складає 1,4 млрд дол., що становить 53% всіхстрахових 

внесків.Програмами страхування у Канаді охоплено до 70% зернових 

культур, на що з держбюджету виділяється до 450 млндол. Страхова система 

Німеччини здійснює пряме відшкодування державою виробникам зерна 

збитків, що викликані природними катаклізмами, однак фінансова 

допомогане перевищує третини збитків. Середній розмір 

державноїкомпенсації зерновиробникам у Франції становить близько45% 

збитку через стихійні лиха. Система державної підтримки аграрного 

страхування Іспанії субсидує виплати майжепо повному пакету ризиків 

зернових і зернобобових культур. Величина відшкодування визначається як 

різниця між гарантованим (65% очікуваного) врожаєм та реальним. 

Специфіка зернового господарства, а саме: сезонність виробництва, 

значна тривалість виробничого процесу, висока капіталоємність і порівняно 

низька фондовіддача є головною причиною недостатності вільних 

фінансових коштів у сільгоспвиробників. Саме тому в аграрному секторі 
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країн з розвиненою ринковою економікою функціонує спеціалізована 

система сільськогосподарського кредитування. 

Система фінансування аграрного сектора в різних країнах Західної 

Європи й Америки має свою специфіку. Наприклад, у Великобританії немає 

спеціалізованої системи аграрних кредитів, і фермерські господарства 

підтримуються за допомогою державних субсидій. У Німеччині, Бельгії, 

Данії, Франції, США, навпаки, історичний розвиток фермерського укладу 

привів до створення спеціалізованих установ кредитування фермерів. 

Важливе місце в кредитній системі західних країн займають 

кооперативні банки. Уперше вони почали функціонувати в Німеччині у 

вигляді кредитозберігальних сільських кооперативів.  

Як правило, селяни в Німеччині оформлюють кредити в 

спеціалізованому земельному кооперативному банку, який має свої філії в 

районах і в усіх крупних селищах. За бажанням клієнта районний 

кооперативний банк може оформити кредит в інших банках, наприклад, у 

Державному сільськогосподарському банку або Державному іпотечному 

банку, який не має такої розгалуженої мережі своїх філій з переуступкою 

своїх прав вимог до клієнта.Здійснюється державна підтримка кредитування. 

При отриманні кредиту на модернізацію дрібного об’єкта в сумі до 100 тис. 

євро, інвестиційна безповоротна підтримка становить 20 % від суми кредиту. 

При вартості крупного об’єкта від 100 тис. до 1,25 млн євро відсоткова ставка 

зменшується на 5 % (ринкові ставки 6,5 %). Таким чином, за рахунок 

державної підтримки, протягом 20 років близько 30 % суми кредиту буде 

погашено державою [227]. 

Широкий розвиток сільська кредитна кооперація одержала в США, де 

налічується більш як 4000 комерційних сільськогосподарських банків [148]. 

У 1995 р. загальна сума кредитів в усій аграрній сфері в США становила 160 

млрд дол. [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Для порівняння в 

Україні в 2004 р. обсяг кредитування сільськогосподарського виробництва 

становив 9,0 млрд грн (1,8 млрд дол.), З 2005 по 2008 рік обсяги наданих 
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кредитів зрослиудвічі (з 10,4 до 20,1 млрд грн.), потім з 2009 по 2011 рік, 

кредитуваннязгорнулось, але мало позитивну динаміку (з 6,8 до 14,9 млрд 

грн.), і з2012 по 2016 рік обсяги кредитування агровиробників скоротились ( 

з13,5 до 11,7 млрд грн.) і наблизились до рівня 2005 та 2010 років. Протеу 

2016, 2017 роках намітився приріст по галузі, який склав 25 % [143]. 

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. У Канаді податкові пільги й субсидії забезпечують фермерам ціну 

на паливо на рівні 56% від роздрібної. У країнах ЄС установлені цінові 

дотації на придбання техніки, меліорацію земель, модернізацію ферм [206]. 

У Польщі з метою стабілізації ринку й захисту доходів фермерів через 

встановлення інтервалу припустимого коливання ринкових цін на 

внутрішньому ринку держава проводить інтервенційнізакупівлі 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 [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

У Польщі фінансування здійснюється за багатьма напрямами: за гектар 

орних угідь, за озеленення площ (у Польщі немає полів, розораних до обрію, 

всюди хоч невеличкі гайки), за вирощування окремих видів культур, 

утримання худоби. Допомога надається й молодим фермерам. За 2017 рік 

польські аграрії отримали понад 3,2 млрд євро різних доплат [246]. 

Польська держава багато робить для просування вітчизняної аграрної 

продукції на світові ринки. Так, після закриття російського ринку натомість 

було знайдено 30 нових, зокрема, в Азії та Латинській Америці. Узагалі у ЄС 

охоче фінансують заходи з вивчення й аналізу кон’юнктури нових ринків 
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збуту певної продукції, а також участь компаній у національних і 

міжнародних виставках і ярмарках, які сприяють популяризації продукції 

країн — членів ЄС. Варто згадати, що Україна відмовляється від участі в 

багатьох подібних заходах саме через брак фінансування 

У багатьох країнах передбачені податкові пільги для підприємств 

зерновиробництва. Рівень податків для них, у тому числі податок на 

прибуток, значно нижче порівняно з аналогічними податками в 

несільськогосподарських галузях. Наприклад, у Канаді фермери, які 

отримують прибуток у розмірі від 100 до 250 тис. дол., платять відповідно 

податок від 1 до 2,5 тис. дол., тобто майже 1%. У ряді розвинених країн на 

певну кількість років від оподатковування звільняються кооперативи, що 

виробляють екологічно чисту продукцію, а в Німеччині – якщо вони 

працюють на альтернативних джерелах енергії [Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.]. 

У Німеччині 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) [171]. Відсоток за 

кредит в іпотечних банках країн ЄС становить 4,5-6,5%, у Голландії – 5-7%, у 

Німеччині – 6-8,5% (пільговий – 1%) [77]. 

Також корисним для України буде досвід Німеччини в вирішенні 

питання ринку землі. Процес переходу до ринкових відносин у східних 

землях Німеччини мав багато проблем схожих на ті, що приходиться 

вирішувати в галузі сільського господарства в нашій країні.  

У 1946 році всі великі землевласники, які володіли понад 100 га 

(десятин) ріллі, були експропрійовані в окупованій тоді Радянській зоні. 

Земля в основному була розподілена так званим "новим фермерам" (в 

основному колишнім працівникам сільського господарства та біженцям). У 

1950-х роках у НДР розпочалася примусова колективізація сільського 
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господарства за радянським зразком. Під сильним політичним тиском 

останні сільські сімейні господарства відмовилися від самостійного 

виробництва до 1960 року. З цього часу панували сільськогосподарські 

виробничі кооперативи (СВК), в яких спільно управляли ріллею. Але на 

відміну від галузей, що належать до національної власності, засоби 

виробництва залишалися у людей, які ввозили їх у СВК. До 1989 р. сільське 

господарство в НДР страждало від звичних проблем усіх інших галузей 

реальної планової економіки: відсутність інвестицій, низька продуктивність 

праці, високий екологічний вплив на виробництво [Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.]. 

У серпні 1990 р. набрав чинності Закон “Про приватизацію сільського 

господарства”, згідно з яким земельні наділи були повернені в приватну 

власність на основі архівних даних в поземельних книгах (реституція 

земель). При цьому кожному власнику було надано можливість 

розпорядження своєю земельною ділянкою: 

 здати в оренду чи продати тому, хто буде використовувати її для 

ведення сільськогосподарського виробництва;  

 організувати власне фермерське господарство;  

 внести ділянку у статутний капітал нового кооперативу або 

товариства [77]. 

Землі, що були в державній власності, здали в оренду на 12 років з 

правом викупу у власність на пільгових умовах. І сьогодні орендатор може 

купити до 50 % орендованої землі за ціною менше 65 % від ринкової її 

вартості, а останні 50 % земель за ринковою вартістю. Розстрочка оплати не 

допускається, але ділянку, що викуповується, можна зразу віддати під 

заставу для отримання кредиту на викуп землі. 

У німецькому законодавстві держава проводила земельну реформу, 

визначала порядок, строки та умови оформлення земельних відносин. Більше 

того, якщо сільгоспвиробник не виконував цих вимог, він лишався всякої 
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фінансової підтримки з боку держави. Тому земля стала основним капіталом 

і багатством селянина, землевласника[77]. 

Відтоді східнонімецьке сільське господарство перетворилося на 

успішну модель: для нього характерні великі господарства з високою 

продуктивністю, гарною ситуацією з прибутком і часто екологічно чистими 

виробничими процесами. На сьогоднішній день сільськогосподарський 

сектор є єдиною галуззю Східної Німеччини з кращими результатами, ніж у 

старих федеральних штатах. 

Корисним є вивчення досвіду створення моделі зернового кластеру на 

ринку зерна – сукупності підприємств і організацій різних форм власності, 

об'єднаних єдиною технологічним ланцюжком виробництва, переробки та 

реалізації зерна з метою підвищення конкурентоспроможності зернової 

продукції і підприємств кластера [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. 

Як зазначають В.Ільчук, І Лисенко, кластерний підхід – це реалізація 

інтегральних процесів у сфері виробництва, започаткування нових форм 

економічної активності, які функціонують на високому рівні агрегації, що 

забезпечує високу ефективність управління, цілеспрямоване використання 

сукупного виробничого потенціалу та організаційно-економічного ресурсу 

всіх учасників кластерного утворення [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.;Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Зерновий кластер являє собою інтеграцію різних видів діяльності в 

єдиний процес виробництва зерна та реалізації кінцевої продукції і має в 

своїй структурі велику число зв'язків. Розвиток кластера в зерновиробничому 

регіоні дозволить оптимальним чином організувати інфраструктуру 

регіонального ринку, а також оптимізувати ціни на зерно і зернопродукти 

всередині регіону. 

Метою створення зернового кластера є підвищення ефективності 

діяльності підприємств, створення нових продуктів і технологій, збільшення 

обсягів експорту зерна і освоєння нових ринків збуту. 
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Таким країнам, як США, Франція та іншим країнам Східної та Західної 

Європи притаманний централізований тип зернового кластера. Для Канади 

притаманною є модель розподіленого кластера [37]. 

Державні програми всіх розвинених країн спрямованіна захист 

вітчизняного виробництва від імпорту. В Японії,наприклад, діє жорстка 

система ліцензування та обмеженняімпорту, надскладного оформлення 

документації та високихподатків. Діяльність уряду розвинених держав 

спрямованана експортування значної частини своєї продукції. 

У багатьох державах світу активно працюють венчурні та посівні 

фонди, які беруть на себе високі ризики зі створення нових інноваційних та 

наукоємних проектів. Але прибутки від реалізації однієї успішної технології 

або розробки значно перевищують сукупний розмір усіх невдалих 

інвестицій. І це не враховуючи економічного ефекту від упровадження 

інновацій, який дає реальний шанс зростання ВВП на якісно новій 

структурній основі [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Таким чином, розвинені країни активно стимулюють національні ринки 

зерна, в яких витрати на виробництво одиниці продукції, зазвичай, вище 

світових. У цьому випадку враховуються імпортно-експортні можливості 

товаровиробників, а особливості механізму підтримки аграрного сектора в 

кожній країні залежать від природно-економічних, географічних, 

зовнішньоекономічних умов. Загальносвітовими особливостями державного 

регулювання зернового ринку є: 

 посилення регуляторної ролі держави та протекціонізму щодо 

національного сільськогосподарського виробника розвинених країн, 

незважаючи на вимоги СОТ, які вимагають зниження підтримки зернового 

виробництва; 

 дотаційність зернового сектора, рівень якої у розвинених країнах 

коливається, як правило, в діапазоні 30-80% у вартості виробленої продукції; 

 державне сприяння розширенню ємності національного зернового 

ринку і стимулювання експорту його продукції на світовий ринок. 
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Потрібно зазначити, що в Україні на даному етапі розвитку аграрного 

сектору та ринку зерна в тій чи іншій мірі використовуються всі розглянуті 

механізми регулювання, з тією лише відмінністю, що поки немає системності 

та зваженості у їхньому застосуванні. 

Спроби держави використання нетарифних методів регулювання, 

введення вимог щодо реєстрації експортних контрактів на державній 

аграрній біржі, надання пріоритету в експорті соціально значимої 

сільськогосподарської продукції виробникам та Державному агенту в решті 

решт так і не набули логічного завершення, яке б мало дійсно позитивний 

ефект. 

Механізм квотування, який був застосований в 2010-2011 роках в 

Україні, призвів до значних втрат прибутків виробників та зниження обсягів 

виробництва, адже відіграли свою роль елементарні прорахунки у зернових 

балансах. Така політика аж ніяк не сприяєзабезпеченню продовольчої 

безпеки країни, на чому було зробленоакцент при обґрунтуванні причин 

застосування механізму квот. 

Процедура обов’язкової реєстрації експортних контрактів надержавній 

аграрній біржі немає аналогів в провідних країнах світу. 

Єдиний досвід застосування такого механізму характерний для Росії 

таБілорусі, які скасували його ще у 1996 та 2003 р. відповідно. Та, якчасто це 

буває, з цього питання виникли деякі суперечності узаконодавчій базі, коли в 

Митному кодексі України не було прописанонеобхідності процедури 

перевірки Свідоцтва про реєстраціюзовнішньоекономічного контракту на 

Аграрній біржі. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проведений аналіз науково-теоретичних засад державного 

регулювання розвитку ринку зерна надає підстави зробити такі висновки: 
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Значення ринку зерна для України важко переоцінити, адже від нього, 

без перебільшення, залежить рівень життя населення. Близько 40% 

агропромислового виробництва безпосередньо пов’язано із зерновими 

ресурсами. Розвиток ринку зерна має велике значення для економічного і 

соціального розвитку суспільства і вважається однієї з найважливіших 

передумов досягнення стійкого економічного зростання і забезпечення 

першочергових потреб населення. 

Ринок зерна – складна ієрархічна система відносин, що виникають між 

його суб'єктами в процесі виробництва, зберігання, торгівлі та використання 

зерна на засадах вільної конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації 

зерна та визначення цін, а також державного контролю за його якістю та 

зберіганням. 

Серед загальних принципів державного регулювання ринку зерна 

можна відзначити: пропорційність, оптимальне співвідношення компонентів 

системи; оптимальне співвідношення централізації та децентралізації; 

оптимальна ланковість системи управління; поєднання ринкових механізмів з 

механізмами державного управління; аграрний протекціонізм. 

Характерними з  форм та методів державного регулювання ринку зерна 

в Україні на сучасному етапі є: правотворча та правозастосовна форми 

регулювання, адміністративні, розпорядчі методи (як то ліцензування), 

методи нормування (регулювання якості). Базою регуляторного механізму є 

система цінового регулювання та антимонопольного регулювання 

конкуренції. З негативних чинників сучасного стану держаного регулювання 

ринку зерна можна виділити численні та несистемні зміни у ціновому 

законодавстві, надмірне використання адміністративних важелів управління, 

цінову нестабільність та інформаційну непрозорість зернового ринку. 

Суттєвою складовою економічних перетворень, що відбуваються 

останнім часом на ринку зерна, має бути широке впровадження і 

використання ринкового механізму господарювання, переваги якого 

полягають у постійному стимулюванні ефективності зернового ринку, 
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раціонального використання всіх видів ресурсів, повному забезпеченні 

потреб споживачів продукції тощо. В той же час, економічна теорія і 

практика свідчать, що не може бути ефективної ринкової економіки, яка 

ґрунтується хоч і на найновіших досягненнях науки і техніки, але без 

активної регулюючої ролі держави. Необхідність державного регулювання 

ринку зерна України обумовлена цілою низкою чинників, найголовнішими з 

яких є висока соціальна значущість продукції ринку, яку важко переоцінити, 

необхідність сталого розвитку всіх галузей АПК, які суттєво пов'язані з 

зерновим ринком, і збереження екологічних умов існування людини. 

Діючий механізм державного регулювання розвитку ринку зерна, 

досить часто є недієвим, недостатнім та таким, що не використовується 

повною мірою як з об’єктивних, так і суб’єктивних причин. Але щодо 

сприяння розвитку зернового ринку слід вирішувати цілу низку завдань, що 

за наявних проблем, стають дедалі більш складними. До того ж більшість 

існуючих проблем не можна вирішувати лише за допомогою ринкового 

механізму, тому необхідні суттєва підтримка галузі з боку держави та 

запровадження ефективного механізму державного регулювання. 

Метою державного регулювання розвитку ринку зерна як складної 

організаційно-економічної системи не може бути просте зростання ринкової 

вартості сільськогосподарських, переробних, заготівельних та інших 

підприємств, що входять до цього підкомплексу. З огляду на винятково важливе 

соціальне значення цієї галузі, яка забезпечує продуктами харчування 

населення і постачає сировину для борошномельних, крупозаводів, макаронних 

фабрик, спиртових і пивоварних заводів, підприємств з виробництва 

комбікормів тощо, задоволення потреб населення в якісних і дешевих 

продуктах харчування потрібно розглядати як стратегічну мету державного 

регулювання розвитку ринку зерна. Саме це і має стати стрижнем організації 

запропонованого механізму державного регулювання [136; 217; 218]. 

В дослідженні проведено аналіз визначень державного регулювання, 

що дало змогу визначити державне регулювання розвитку ринку зерна як 
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сукупність взаємопов'язаних заходів впливу державних органів та органів, 

яким держава делегувала регуляторні повноваження, на відносини у сфері 

ринку зерна з метою створення, підтримки, забезпечення ефективного 

функціонування, реалізації соціально-економічних функцій та сталого 

розвитку ринку зерна. 

Сталий розвиток є обов'язковим елементом в даній структурі, оскільки 

в Україні для забезпечення стрімкого соціально-економічного розвитку 

державне регулювання має сконцентрувати свої зусилля на забезпеченні 

постійно відтворювального, сталого соціально-економічного зростання та 

підвищення конкурентоздатності в умовах міжнародної інтеграції. 

Проведено аналіз визначень механізмім державного регулювання, 

виходячи з яких організаційно-економічний механізм державного 

регулювання розвитку ринку зерна визначено як сукупність організаційно-

економічних форм, методів та інструментів, за допомогою яких виконуються 

взаємопов’язані функції державних органів та органів, яким держава 

делегувала регуляторні повноваження,з метою створення, підтримки, 

забезпечення ефективного функціонування, реалізації соціально-економічних 

функцій та сталого розвитку ринку зерна. 

Вивчено погляди вчених на глибину та пріоритети державного 

втручання в галузь, та висловлена думка, що визначення пріоритетів у 

механізмі державної підтримки розвитку ринку зерна повинно враховувати 

відповідний етап розвитку, на якому в певний час знаходиться галузь. 

В дослідженні з'ясовано, що розвиток ринку зерна в силу своєї 

специфічності в переважній більшості країн світу нерозривно пов’язаний з 

державною підтримкою. Виробництво зерна в країнах з розвиненою 

ринковою економікою – високодотаційна галузь сільського господарства, 

знаходиться в центрі уваги всебічної державної підтримки. 

Проведено аналіз державного регулювання розвитку ринку зерна в 

провідних країнах-виробниках зернових культур. Встановлено, що 

організаційно-економічному механізму державної підтримки та регулювання 
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виробництва зерна в країнах ˗ лідерах з виробництва зернових притаманні 

різні форми і методи, які здебільшого спрямовані на підтримку ринкових 

цінта прямі виплати зерновиробникам, що дає їм можливістьотримувати 

стабільні доходи, а також страхування сільськогосподарських ризиків. 

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. 

Досвід багатьох країн світу свідчить про відмову від державної 

монополії у торгівлі сільськогосподарською продукцією. Проте практично 

всі західні країни у відносинах сільського господарства з питань експорту й 

імпорту сільськогосподарської сировини дотримуються принципу аграрного 

протекціонізму. 

В дослідженні проаналізовані такі методи та інструменти державного 

регулювання, що застосовуються в провідних країнах-зерновиробниках, 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 та 

інші. 

Ефективні форми використання організаційно-економічного механізму 

державної підтримки у зерновій галузі розвинутих країн світу слугують 

прикладом для нашої країни, а також дають підґрунтя для розроблення 

стратегії держави та формування законодавчої бази підвищення ефективного 

стійкого виробництва зерна. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МЕХАНІЗМІВДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ 

 

2.1 Сучасний стан ринку зерна України 

 

Ринок зерна – складне утворення, яке підлягає структуруванню за 

кількома ознаками: галузево-функціональною, виробничою, цільовою, 

територіальною, управлінською. В галузевій структурі ринку зернаможна 

виділити такі основні  сфери:  

1) зернове господарство;  

2) галузі промисловості по переробці продукції зернового господарства 

(борошномельна, макаронна, круп’яна, хлібопекарська, комбікормова);  

3) виробництво засобів виробництва для сільськогосподарських та 

несільськогосподарських галузей зернового ринку;  

4) заготівлю, збереження та транспортування продукції;  

5) ринкову інфраструктуру;  

6) науку, управління, підготовку кадрів. 

Сучасна структура ринку зерна України відрізняється від тих, що 

склалися у розвинених країнах. Основою формування зернового ринку 

України є зернове господарство, на яке припадає понад 50% обсягу продукції 

сфери зернового ринку. 

Для порівняння: у США зернова сфера забезпечує лише 13% валової 

продукції підкомплексу, а 73% вартості виробленої зернопродукції припадає 

на зернопереробні та збутові галузі [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа., с.215]. 

В Україні національна зернова політика зазнала деформацій, що 

призвело до зміщення пріоритетів у бік експорту сільськогосподарських 

культур в інтересах трейдерів. Наслідками цього стали: сировинна орієнтація 

українського агроекспорту, моновиробництво експортоорієнтованих 
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зернових та олійних культур, низький рівень мотивації зерновиробників до 

використання інноваційних агротехнологій, скорочення обсягів виробництва 

зернопереробних підприємств, неефективне використання виробничого 

потенціалу ринків зернопродуктів [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. 

Виробництво зерна в Україні тривалий історичний період посідає одне 

з основних місць у розвитку сільського господарства як галузі, якій належить 

пріоритетне значення в забезпеченні продовольчої безпеки держави, слугує 

сировинною базою для виготовлення багатьох промислових товарів, 

належить до важливих джерел створення кормових ресурсів для розвитку 

тваринництва, відіграє визначальну роль у формуванні експортних поставок 

продовольчих товарів. Природно-кліматичні умови та родючість землі 

України дають змогу отримувати високоякісне продовольче зерно в обсягах, 

достатніх не тільки для задоволення внутрішніх потреб, але і для формування 

експортного потенціалу. 

Слід зазначити, що в сучасних умовах на зерновий ринок України 

наглобальному рівні впливають такі головні фактори [136]: 

1. Демографічний. За даними ООН, населення планети в найближчі 100 

років збільшиться до 12-13 млрд людей (тобто вдвічі). Нині у світі виробляється 

більше 700 млн т пшениці [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Тобто 

в найближчі 100 років у світовому масштабі необхідно збільшити виробництво 

пшениці на 500 – 600 млн т. Виконання такого завдання під силу таким країнам, 

як Україна, які мають відповідні земельні ресурси та нереалізований на сьогодні 

потенціал збільшення виробництва зерна (перш за все, за рівнем урожайності). 

2. Енергетичний. Зернові культури використовуються 

біопаливноюпромисловістю при виробництві енергоресурсів, при цьому 

зменшується їхвикористання на продовольчі цілі, що призводить до збільшення 

дефіцитузерна і, відповідно, скорочення світових запасів. 

3. Транснаціональний. Ринок зерна в Україні характеризується наявністю 

значної кількості ТНК, які збільшують свою присутність на ньому. В країні 
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працює біля 10 потужних транснаціональних зернотрейдерів, які уміло 

використовують відсутність потужних конкурентів на внутрішньому ринку. 

Звідси – часто невиправдано низькі закупівельні ціни на зерно, що знижує 

прибутки сільгоспвиробників [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.;Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.;Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.]. 

За всі роки незалежності тільки в 2008, 2011 роках та починаючи з 

2013року вдалося перевищити рівень виробництва 1990 року, коли було зібрано 

51 млн т зернових, а рівень урожайності 35,1 ц/га був перевищений лише в 

2011році, коли він сягнув 37,0 ц/га, та з 2013 році, коли урожайність вийшла на 

стабільні 40,0-46,0 ц/га. За розрахунками наукових установ Національної академії 

аграрних наук у 2015 році сприятливі ґрунтово-кліматичні умови України, вагомі 

інноваційні розробки в галузях селекції, насінництва та новітні технології 

вирощування зернових культур, високий попит на зернову продукцію давали 

підстави збільшити виробництво зерна в державі у 2016 – 2017 роках до 71 – 80 

млн т [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.].З урахуванням тимчасово 

окупованих територій та урожайності на рівні 2016 маркетингового року, ці цілі 

були б більш ніж досяжними. На сьогоднішній день завдання виходу 

виробництва зерна на рівень 75 – 85 млн т в 2020-2022 рр.зберігається. 

Динаміка основних показників результату вирощування зернових і 

зернобобових культур в Україні в 1990–2019 рр., які впливають на об'єми 

виробництва та реалізації наведено в Табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Динаміка посівних площ, виробництва та урожайності зернових і 

зернобобових культур в Україні 1990–2019 рр. 

Рік Посівніплощі,тис.га 
Виробництво, 

тис.т 
Урожайність,ц/га 

1990 14 583 51 009 35,1 

1995 14 152 33 930 24,3 

1996 13 248 24 571 19,6 

1997 15 051 35 472 24,5 
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1998 13 718 26 471 20,8 

1999 13 154 24 581 19,7 

2000 13 646 24 459 19,4 

2001 15 586 39 706 27,1 

2002 15 448 38 804 27,3 

Продовження таблиці 2.1 

2003 12 495 20 234 18,2 

2004 15 434 41 809 28,3 

2005 15 005 38 016 26,0 

2006 14 515 34 258 24,1 

2007 15 115 29 295 21,8 

2008 15 636 53 290 34,6 

2009 15 837 46 028 29,8 

2010 15 090 39 271 26,9 

2011 15 724 56 747 37,0 

2012 15 449 46 216 31,2 

2013 16 210 63 051 39,9 

2014* 14 801 63 859 43,7 

2015* 14 738 60 126 41,1 

2016* 14 401 66 085 46,1 

2017* 14 624 61 916 42,5 

2018* 14 839 70 057 47,4 

2019* 15 318 75 143 49,1 

* Тут і далі дані наведено без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: узагальнено автором на підставі даних Держстату [69]. 

 

Наочно динаміка посівних площ, виробництва та урожайності зернових 

і зернобобових культур в Україні 1990–2019 рр відображені вДодаткуЕ. 

Слід зазначити більш ефективне використання посівних площ в 

сільськогосподарських підприємствах у порівнянні з фермерськими 

господарствами та господарствами населення (середня урожайність на 15-

25% вища). 

Аналіз динаміки виробництва зерна свідчить про те, що розвиток галузі 

в цілому характеризується стабільними темпами зростання. За десять років 

з2003 по 2013 рр. зібрана площа збільшилася з 12 495 до 16 210 тис.га, 
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валовий збір зерна – з 20 234 до 63 051 тис.т, урожайність зросла з 18,2 до 

39,9 ц/га у 2013 р. та рекордних 46,1 ц/га в 2016 р. 

В той же час слід звернути увагу на тенденції розвитку ринку зерна в 

інших країнах (Табл.2.2)[6;14]. 

Таблиця 2.2 

 Світове виробництво зернових культур, млн т, 2015-2018 рр.  

Країна 2015/16 2016/17 2017/18 

всього 2 859,0 2 909,2 2 979,7 

США 431,9 476,0 441,1 

Китай 621,4 616,3 617,9 

ЄС 293,6 280,8 284,1 

Індія 284,3 297,9 313,6 

Росія 102,4 117,7 131,1 

Бразилія 106,0 84,1 117,8 

Аргентина 56,0 61,1 76,4 

Україна 60,1 66,1 61,9 

Канада 63,6 58,8 56,3 

Австралія 37,1 35,2 50,0 

інші 802,6 815,2 829,5 

 

За даними Національного інституту стратегічних досліджень прогноз 

виробництва зернових культур в 2020-21 маркетинговому році складатиме в 

Україні 72,2 млн т(Табл.2.3) [209]. Але ці дані є досить оптимістичними і 

фактичні показники можуть суттєво відрізнятись під впливом зовнішніх 

факторв. 

 

Таблиця 2.3 

 Прогноз виробництва зернових культур в 2020 році, млн тонн.  

Країна 
В 

середньом 
2019 р. 

2020 р. 

(прогноз) 

Зміна 

2020/2019 
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у за 5 років (%) 

США 441,7 420,3 481,8 14,6 

ЄС 310,2 325,0 288,8 -11,1 

Росія 115,8 117,9 122,3 3,8 

Продовження таблиці 2.3 

Бразилія 105,5 119,1 121,9 2,3 

Аргентина 70,8 84,1 83,6 -0,6 

Україна 66,7 75,1 72,2 -3,9 

Канада 57,7 61,0 63,2 3,7 

Австралія 35,5 26,8 39,6 47,6 

 

Однак, незважаючи на стабільне зростання виробництва зерна, в 

Україні залишається потенціал для нарощування урожайності зернових. Для 

порівняння, середня урожайність в США (82 ц/га) є удва рази більшою від 

цього показника в Україні. Китай та Бразилія теж мають більші показники 

урожайності зернових ніж в Україні (52-56 ц/га)[6]. 

Дослідження підтвердили наявність на ринку зерна тенденції до 

створення трансрегіональних високоінтегрованих корпоративних формувань, 

які отримали назву «агрохолдинги». Використовуючи механізми злиття та 

поглинань сільськогосподарських підприємств традиційного типу, 

поступово, починаючи з 2005 р., на основі товариств з обмеженою 

відповідальністю (ТОВ), приватних підприємств (ПП) виникли складні 

асоційовані організаційні структури, що складаються з філій, підконтрольних 

і дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, підпорядкованих єдиному 

центру фінансово-інвестиційної діяльності – материнській компанії. 

За останні роки кількість агрохолдингів змінювалась, спочатку зросла в 

кілька разів: з 18 у 2007р., 33 – у 2009р., 60 – у 2010р. до 129 у 2012 р. [127, 

с.8].Проте в 2017 р їх було 93, а в 2018 р їхня кількість зменшилась до 85. 

Втім вони поступово перетворюються в основних виробників 

зернопродукції. Дві третини агрохолдингів спеціалізуються на веденні 
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зернового господарства, і всі вони орієнтовані на експорт 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. В Додатку Є 

поданорейтинг найбільших агрокомпаній України за розміром земельного 

банку в 2019 р.  

В додатку Ж наведені статистичні дані підприємств за розмірами 

зібраної площі основних сільськогосподарських культур у 2019 році. Згідно 

наведеної інформації 508 підприємств (1,5% від іхньої загальної кількості) 

зібрали в 2019 році 28,7% продукції зернових та зернобобових культур. По 

пшениці – 106 підприємств (0,4%) зібрали 10,2% урожаю, по кукурудзі – 176 

підприємств (1,2%) – 26,1% урожаю. Ці дані свідчать про певну 

монополізацію ринку виробництва кукурудзи (в порівнянні з іншими 

культурами). 

20 найбільших агрокомпаній у 2010 р. виробили 5,1 млн т зерна, що 

становить 17,1% його загального збору в сільгосппідприємствах. 

Виробництво зерна пшениці (озимої й ярої) та кукурудзи на зерно на 11,3 і 

22,2% відповідно було сконцентровано в 10 найбільших агрохолдингах [57]. 

У 2013 році підприємствами агрохолдингів було вироблено 19,06 млн т 

зернових, у 2014році – 18,58 млн т, що складає 30,2% та 29,1% від загального 

об'єму зернових відповідно[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., c.8], 

на сьогоднішній день така пропорційність зберігається. Рейтинг найбільших 

агрохолдингів з виробництва зерна в Україні наведено в табл. (2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Топ-10 агрохолдингів з виробництва зерна в Україні, 2018-2019 рр. 

Підприємство  Діапазон виробництва 

 UkrLandFarming   1 300 000 – 1 500 000 т 

 «Мироновський хлібопродукт»  1 300 000 – 1 500 000  т 

 New Century Holding 1 000 000 – 1 300 000 т 

 «Кернел»  600 000 – 1 000 000 т 

 «Мрія» 600 000 – 1 000 000 т 

 «Українські аграрні інвестиції» 400 000 – 600 000 т 
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 «Астарта» 400 000 – 600 000 т 

 «Агропродінвест» 400 000 – 600 000 т 

 HarvEast 300 000 – 400 000 т 

 «Дружба Нова» 300 000 – 400 000 т 

Джерело: узагальнено автором на підставі даних [2]. 

Зростання кількості, потужності і відповідно ролі агрохолдингів у 

зернопродуктовому виробництві не може бути оцінено однозначно. З одного 

боку, маючи сприятливі можливості для залучення фінансових ресурсів, 

агрохолдинги активно впроваджують нові технології, технічно 

переоснащують сільськогосподарські й переробні підприємства, що входять 

до їх структури. 

Виходячи з проведеного дослідження і опрацьованих наукових праць, 

варто визначити перспективи діяльності агрохолдингів в порівнянні з не 

інтегрованими підприємствами:  

1. Можливість утворення замкнутих технологічних ланцюжків, від 

вирощування сировини до виробництва готової продукції та доведення її до 

споживача; 

2. Можливість формувати великі партії товарної продукції та продавати 

їх за більш прийнятною ціною; 

3. Можливість закуповувати великі партії сировини та матеріалів за 

більш низькою ціною та з більшим відстроченням платежів; 

4. Більш гнучке реагування на коливання кон’юнктури; 

5. Можливість виходу на зовнішні ринки збуту; 

6. Полегшення процедури впровадження прогресивних стандартів 

якості продукції; 

7. Легший доступ до передових технологій; 

8. Диверсифікація виробництва; 

9. Можливість варіювання фінансовими та інвестиційними ресурсами; 

10. Підвищення інвестиційної привабливості галузі, так як холдинги є 

стійкішим і більш конкурентоспроможним інтеграційним утворенням; 

11. Послаблення фіскального тиску на підприємства у складі холдингу. 
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12. Економія на якісних торгових і маркетингових послугах; 

13. Виробництво якісної та органічної продукції; 

14. Зниження ступеня ризику. 

Отже, у підприємств є багато переваг для об’єднання у холдинги. 

Проте, крім перспектив існують і негативні сторони створення 

агрохолдингів. Так, Г. Черевко та А. Колодій [248] у своїй праці зазначають 

наступні загрози функціонування агрохолдингів: 

1. Створення монопольного ефекту на ринку агропродовольчої 

продукції, втрати для державного бюджету і деформація умов конкуренції. 

2. Руйнівні екологічні наслідки: ущільнення ґрунтів та руйнація 

транспортної інфраструктури сільських територій через використання 

високотоннажної техніки, що призводить до окислення земель 

сільськогосподарського призначення; недотримання екологозберігаючих 

агротехнологій і вимог щодо відновлення лісосмуг; погіршення структури 

орних земель; заміна органічних добрив на мінеральні, що призводить до 

потрапляння небезпечних речовин у грунт; надмірне використання 

отрутохімікатів та пестицидів, неконтрольоване використання ГМО. 

3. Створення земельних «латифундій». 

4. Можливість відпливів капіталів із сільськогосподарської сфери в 

інші сфери, де їх застосування може знайти кращу віддачу. 

5. Зростання безробіття на селі та загострення соціальних проблем у 

сільських територіях: втрата контролю над більшістю земель 

сільськогосподарського призначення з боку сільських жителів; посилення 

міграційних процесів. 

Заходи з обмеження негативного впливу агрохолдингів на соціально- 

економічний стан сільських територій і наповнення державних фондів 

можуть бути об’єднані в два основні напрями: по-перше, це курс на 

державно-корпоративний капіталізм, за якого основними суб’єктами 

власності виступають держава і корпоративні структури при наданні 

пріоритету переважно державній формі власності на засоби виробництва, 
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особливо землю. Для реалізації такого шляху пропонується створення 

державних вертикально інтегрованих формувань як ефективної форми 

ведення бізнесу в сучасних умовах України [56, с.90]. При цьому 

організаційно-правовою формою такого державно-корпоративного 

капіталізму має стати досконале державно-приватне партнерство. 

Оскільки досвід існування в умовах командної економіки протягом 

понад 70 років засвідчив, що держава є не найкращим власником, більш 

переконливим є інший шлях – через більш чітке унормування діяльності 

агрохолдингів і створення умов для розвитку спільної діяльності та 

кооперації неінтегрованих сільськогосподарських підприємств традиційного 

типу, фермерських господарств, формування великотоварних інтеграційних 

кластерних систем [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с.3 – 15]. 

За думкою науковців запровадження кластерного підходу в 

державному управлінні дає змогу з набагато меншими витратами реалізувати 

стратегічну мету державного управління – поліпшення якості життя 

населення. Має бути сформоване конкурентне середовище, яке завдяки 

підвищенню рівня конкуренції забезпечить соціально-економічний розвиток 

відповідної території. І основна роль тут має відводитися не розвитку 

окремих галузей чи підприємств, а кластерам як географічному скупченню 

підприємств пов’язаних галузей [170]. 

Ситуація, що склалася в даний час на ринку зерна, вимагає вироблення 

чітких заходів, спрямованих на підвищення його конкурентоспроможності, 

включаючи демонополізацію виробничих і переробних підприємств. Серед 

цих заходів особливої актуальності набувають завдання, пов’язані зі 

створенням і функціонуванням багатоукладної економіки, орієнтованої на 

ринок колективних та приватних виробників. Одним із дієвих напрямків 

такої політики є антимонопольне регулювання, завданням якого є 

забезпечувати й підтримувати відносини добросовісної конкуренції 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 
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Антимонопольного законодавчого врегулювання потребує діяльність 

агрохолдингів, функціонування яких має дестабілізуючий вплив на 

економіку України і агросферу зокрема. На сьогодні така форма 

господарювання показує вищі показники продуктивності праці та 

ефективності виробництва й експерти вбачають найближче майбутнє 

сільського господарства саме у агрохолдингах [198, с. 14]. Але світовий 

досвід переконує у необхідності з обережністю ставитися да такого  вектору 

розвитку зернового ринку. Так у XVIII ст. відомий швейцарський економіст 

Сімон де Сісмонді довів що для суспільства, з позиції споживання та 

забезпечення соціальної стабільності, набагато вигідніше існування 50 

звичайних фермерів ніж одного великого плюс 50 сімей убогих поденників 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 531]. 

Тому, не зважаючи на нижчі показники ефективності господарювання, 

політика державного регулювання функціонування аграрного сектора має 

бути спрямована на формування його основи – виробників суспільного 

сектора малого й середнього розмірів, функціонування яких на сьогодні 

потребує державної підтримки. Такі підприємства, як правило, не мають 

великого капіталу, належної матеріально-технічної бази, достатнього досвіду 

для створення і просування продуктів на міжнародні ринки. Це визначає 

необхідність надання їм державної підтримки не лише у здійсненні 

експортної, але й маркетингової діяльності на всіх її стадіях [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., с. 168]. 

При аналізі державної підтримки аграрного сектору в Україні 

важливим є оцінка коштів закладених в бюджет країни. Зведена таблиця 

видатків бюджету України, спрямованих на підтримку аграрного сектору за 

2016-2020 рр. наведено в Додатку З. Згідно даних Державного казначейства 

України за останні роки суттєво збільшено видатки на підтримку 

сільгосптоваровиробників, проте в бюджеті 2020 року зникла така стаття 

видатків, як "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств", що 

свідчить про можливість меншого фінансування фермерських господарств за 
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рахунок інших організаційних форм, як то холдінги. І все ж таки 

найважливішим є не стільки розміри державної підтримки за цима статтями 

видатків, скількі доцільність та якість їх застосування. 

В рамках підтримки нових проектів в грудні 2018 року урядом був 

запущений Український фонд стартапів. Фонд був створений для підтримки 

інноваційних проектів та допомоги талановитим українським підприємцям. В 

кошторисі бюджету на нього було передбачено 50 млн грн, після внесення 

змін та корегувань сума видатків за статтею "Забезпечення функціонування 

Фонду розвитку інновацій" в 2018 році становила 345,1 млн грн.  В бюджеті 

за 2019 рік з 50 млн грн запланованих було витрачено 44,6 млн грн. Наразі в 

проєкті кошторису на 2021 рік на відповіднийФондрозвитку 

інновацій передбачається 50 млн грн. Серед проектів, профінансованих 

Фондом, пов'язанихз сферою зерновиробництва:  

- Kray Technologies – перші в світі автоматичні дрони для внесення 

засобів захисту рослин і підживлення у польові культури; 

- iCorn – торговельно-логістична платформа, яка об’єднує фермерів та 

покупців агропродукції, та дає можливість робити бізнес на платформі 

транспортним компаніям, елеваторам, лабораторіям, банкам та страховим 

компаніям; 

- Agrifinance Online – допомагає об’єднати учасників 

сільськогосподарського ринку України (фермерів, інвесторів, трейдерів, 

дистриб’юторів та страховиків) на одній платформі; 

- HarvesTrack – це Hardware та Software рішення для контролю процесу 

збору врожаю та попередженню крадіжки зерна під час жнив [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

Дослідження доводять, що одна з причин довготривалості політики 

державної підтримки зернового господарства у зарубіжних країнах полягає у 

тому, що зерновиробники політично організовані. В усьому світі аграрії 

мають власні лобі в парламентах, не стала винятком і Україна [8, с. 180]. 

Проте таку підтримку мають лише великі виробники – агрохолдинги. Малий 
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бізнес через розрізненість, не згуртованість, відособленість немає важелів 

впливу на урядові дії. Вирішення даної проблеми лежить лише в напрямі 

кооперації зусиль. 

Відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську 

кооперацію», сільськогосподарська кооперація – система 

сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань, утворених з метою 

задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативів 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Світовий досвід доводить 

доречність і вигідність розвитку таких об’єднань. За даними Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, сільськогосподарські 

кооперативи домінують у структурі переробленої продукції: молока у 

Скандинавії – до 90-100%, зернових у Швеції, Нідерландах, Франції – 60%, 

овочів і фруктів – Данії, Бельгії, Нідерландів, Франції, Німеччини – 53%, 

виробництво цукру – Нідерландах, виробництво спирту у Франції, Швеції. 

Зважаючи на значимість кооперативного руху, в Україні прийнято ряд 

законодавчих актів щодо посилення його розвитку. Постановою Кабінету 

Міністрів України було затверджено Державну цільову економічну програму 

підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 

період до 2015 року, в якій визначалося, що за обсягами та якістю надання 

послуг сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не задовольняють 

зростаючих потреб виробників аграрної продукції та її споживачів. 

Передбачалося надання державної підтримки розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що повинно 

булосприяти просуванню аграрної продукції особистих селянських, 

фермерських господарств та фізичних осіб – сільськогосподарських 

товаровиробників на організований аграрний ринок за стабільними цінами, 

сприяти в цілому реалізації потенціалу аграрного сектора економіки та 

підвищити його конкурентоспроможності. Такий варіант розвитку 

вважається найбільш затребуваним соціально-економічною ситуацією на селі 
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і є таким, що гарантує досягнення параметрів продовольчої безпеки держави 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

В рамках державної підтримку розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів доречною є розвиток таких некомерційних 

недержавних організацій, як, наприклад, Кооперативна Академія (Cooperative 

Academy), місією якої є через уповноваження та розвиток знань і навичок 

членів та працівників кооперативів зміцнити ефективне управління 

місцевими кооперативами, сприяти створенню та досягнути стійкого 

розвитку кооперативного руху в Україні, що здійснює свою діяльність за 

підтримки Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) і у 

партнерстві з Міжнародним Благодійним Фондом «Добробут Громад», або 

програма USAID AGRO, завдянням якої є сприяння комплексному і стійкому 

економічному зростанню шляхом розвитку сільського господарства України. 

В той же час за підрахунками [127, с.10], у 2013р. 

сільськогосподарськими підприємствами, які контролюються аграрними 

холдингами, вироблено з використанням сучасних інноваційних технологій і 

реалізовано 22,4-21,7% пшениці, 42,1-43,2% – кукурудзи на зерно, 9,5-9,1% – 

ячменю. В 2018 році ці показники склали 23%, 38% та 9% відповідно. При 

цьому середня врожайність пшениці в 2013 році становила близько 41,8-49,8 

ц/га (на 7,9-9,7 ц/га більше, ніж у в середньому по Україні за той же період), 

кукурудзи – 78,2-79,5 (на 14,1-17,9), ячменю – 30,6-41,3 ц/га (на 7,2-11,2 ц/га) 

відповідно.  

За останніроки змінилася структура валового збору зернових та 

зернобобових культур в усіх категоріях господарств: при відносно 

постійному рівні валового збору ячменю, валовий збір пшениці збільшився 

на 68%, а збір кукурудзи на зерно – втричі за 2010-2019 рр (рис.2.1). 
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Рис. 2.1. Валовий збір основних зернових культур у 1990 – 2019 рр. 

 

Зазначені зміни відбувалися в умовах суттєвого (на 89%) збільшення 

зібраних площ кукурудзи в усіх категоріях господарств, збереження площ під 

пшеницю при одночасному зменшенні зібраних площ інших зернових та 

зернобобових культур (рис.2.2).  

 

Рис 2.2. Зібрана площа основних зернових культур у 1990 – 2019рр. 

 

Натомість час урожайність зернових та зернобобових культур в усіх 

категоріях господарств протягом 2010 – 2019 рр. має тенденцію щорічного 

зростання – пшениця 55%, ячмінь – 74%, кукурудза – 59% за 2010-2019 рр 
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(рис.2.3). За оцінками фахівців, потенціал урожайності пшениці в Україні 

використаний на 42%, ячменю – на 36%, кукурудзи – на 49%.  

 

Рис. 2.3. Урожайність зернових культур у 1990 – 2019рр. 

У порівнянні з пшеницею та рисом кукурудза, з точки зору її 

застосування, мабуть, є найбільш різноплановою злаковою 

культурою.Щорічно у світі кукурудзи виробляється більше, ніж будь-яких 

інших злакових культур.Жодна інша зернова культура не використовує 

сонячне світло настільки ж ефективно, як кукурудза, а її урожайність з 

одного гектара є найвищою серед всіх зернових культур [114]. 

Пшениця належить до традиційних культур, що вирощується аграріями 

України. У структурі посівів поточного року пшениця займає близько 6 млн 

га, що становить понад 22% усіх посівних площ та майже 42% посівів 

зернових культур. Основне виробництво цієї культури в Україні зосереджено 

в центральних і східних регіонах – у Харківській, Дніпропетровській та 

Запорізькій областях [200]. 

Коливання урожайності зернових та зернобобових культур, які свого 

часу викликали відповідні коливання величини валового збору зернових, 

пов’язані зі зміною економічних умов господарювання, складними погодно-

кліматичними умовами, низькою якістю посівного матеріалу, використанням 

старих низьковрожайних сортів зернових культур, недостатнім 
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використанням мінеральних та органічних добрив і засобів захисту рослин, 

недостатнім матеріально-технічним забезпеченням аграріїв. 

Дослідники зернового господарства України зазначали, що головним 

чинником зниження урожайності, обсягів виробництва та якості зерна 

протягом 1990 – 2000 рр. було різке скорочення обсягів внесення 

мінеральних та органічних добрив.  

Порівняно з країнами Євросоюзу українські аграрії приблизно в три 

рази менше використовують мінеральні добрива і в кілька разів менше 

засоби захисту рослин. З 2016 р. ситуація почала стабілізуватися 

(Табл.2.5)[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.].  

 

 

 

Таблиця 2.5 

Внесення сільськогосподарськими підприємствами України 

мінеральних та органічних добрив під зернові культури на 1 га посівної 

площі 

Добрива 
Рік 

1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Мінеральні, кг 132 13 32 58 79 96 110 121 119 

Частка 

удобреної 

площі, % 

н.д. 22 45 70 81 87 89 91 91 

Органічні, т 6,5 1,3 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 

Частка 

удобреної 

площі, % 

н.д. 3,3 2,7 2,2 2,5 2,6 2,7 4,4 4,3 

Джерело: узагальнено автором на підставі даних Держстату [69]. 

 

Так, у 2019році під зернові та зернобобові культури 

сільськогосподарські підприємства внесли у розрахунку на 1 га посівної 

площі на 61 кг мінеральних добрив більше, ніж у 2015 р. (119 кг/га), однак це 

на 10% менше від аналогічного показника за 1990 р. (132 кг/га) [256]. Крім 

того, сільськогосподарські товаровиробники не тільки зменшили внесення 
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мінеральних та органічних добрив, а й порушили їх науково обґрунтоване 

співвідношення. 

В той час, як внесення мінеральних добрив поступово відновлюється 

до науково обґрунтованих показників, низький рівень використання 

органічних добрив залишається практично без змін. В середньому по Україні 

з 2010 р. було внесено лише 0,5-0,6 т/га органічних добрив проти 6,5 т/га 

1990 р. [127, с.4]. Основною причиною зменшення внесення органічних 

добрив є катастрофічне скорочення поголів’я великої рогатої худоби в усіх 

категоріях господарств. Все це зумовило загострення проблеми з балансом 

поживних речовин (азоту, фосфору, калію). Щороку витрати поживних 

речовин на формування врожаю у п’ять разів перевищують їх надходження 

до ґрунту [205, с.4], що знижує урожайність і призводить до деградації 

сільськогосподарських земель. 

Низький обсяг використання добрив також пов’язаний з високою 

часткою інших складових собівартості сільськогосподарської продукції: 

високі кредитні ставки, нестабільність курсу національної валюти і 

залежність цін на сільськогосподарську продукцію від ситуації на світових 

ринках. 

Протягом 2011 – 2013 рр. обсяги експорту добрив знизилися в 2,5 рази 

при зростанні імпорту за той самий період більше, ніж у 10 раз (6 905,3 до 40 

697,9 т). В 2018 році було експортовано добрив на суму 70 393,2 тис. дол. 

США, в той час як імпортовано на 973 568,7 дол. США (майже в 14 разів 

більше).Тобто, спостерігається негативний процес посилення залежності 

галузі від імпортованих мінеральних добрив, висока вартість яких підвищує 

собівартість вирощеної продукції. 

На фоні зростання обсягів вирощування зернових культур значно 

помітнішою є зворотна тенденція – скорочення обсягів їх внутрішньої 

переробки, негативна динаміка виробництва борошна, круп, макаронних 

виробів, комбікормів. Динаміка змін виробництва комбікормів в Україні 

визначається скороченням попиту у споживчому секторі, що, у свою чергу, 



108 

залежить від поголів’я худоби та птиці [85]. Стійка тенденція до зменшення 

поголів’я худоби, незважаючи на державну підтримку тваринництва, генерує 

ряд деформацій на суміжних ринках: на зерновому – зменшення обсягів 

виробництва та споживання збалансованих комбікормів, експорт фуражного 

зерна; на ринку м’ясо-молочних продуктів – імпорт сировини та готових 

продуктів, скорочення відтворювального циклу. Такі деформації не 

відповідають державним економічним інтересам, оскільки послаблюють 

відтворювальну функцію продовольчих ринків, яка є головною для товарних 

ринків [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 80–87]. 

Оцінюючи динаміку експортно-імпортних співвідношень, можна 

ідентифікувати латентну тенденцію перевищення темпів приросту вартості 

імпорту над темпами приросту (зниження) експорту, яка активізувалась у 

2008 р. в період лібералізації ринку, та є притаманною як зерну, так і 

продуктам його переробки. Наприклад, у 2014 р. (порівняно з 2008 р.) темпи 

збільшення (зменшення) вартості експорту зерна та комбікормів становили, 

відповідно, 76,7% і –85,5%, а темпи приросту імпорту – 150% і 38% (Додаток 

И). Така тенденція є наслідком значної різниці між імпортними та 

експортними цінами на зерно, борошномельно-круп’яну та комбікормову 

продукцію [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 224–229]. 

Проведений аналіз структури вітчизняного агроекспорту і динаміки 

коефіцієнтів дискримінаційності цін на зерно і зернопродукти свідчить про 

невигідність домінування сировинного експорту для всіх ринкових суб’єктів, 

крім трейдерів [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 28; Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., с. 28]:]: 1) для аграріїв реалізація продукції 

посередникам за низькими цінами не забезпечує розширеного відтворення 

ресурсів; 2) для зернопереробних підприємств нерозвинутість зовнішніх 

збутових каналів зумовлює скорочення виробництва і простої потужностей; 

3) для населення зростаючий імпорт продуктів харчування зумовлює 

збільшення цін, активізацію соціально-економічних загроз; 4) для держави 

скорочення міжсекторальних і міжринкових товарнофінансових потоків у 
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системісуміжних до зернового ринків генерує цілий комплекс збитків – від 

скорочення податкових надходжень, зростання соціальних виплат і обсягів 

підтримки аграрного сектору до втрат від незбалансованої зовнішньої 

торгівлі сировиною та активізації латентних зовнішніх загроз продовольчій 

безпеці держави. 

Водночас, аналіз показав, що проблемою зернового господарства також 

є використання старих сортів, таких як «Альбатрос Одеський», «Вікторія 

Одеська», «Селянка», «Куяльник», «Ніконія», «Дальницька» та ін. Фахівці 

зазначають, що за минулі десять років у середньому недобір зерна в Україні 

через використання старих сортів становив понад 2,5 млн т, а їхня частка в 

структурі зернових збільшилася до майже 40% [123, с.68]. Старі 

малопродуктивні незимостійкі сорти, нестійкі до екстремальних умов та 

хвороб, зменшують урожайність зернових культур. Тому агрономічній 

службі слід посилити роботу із своєчасного проведення сортозаміни та 

сортопоновлення. 

Аналіз цін на продукцію сільського господарства, продукцію 

рослинництва та зернову продукцію зокрема наведено в Додатку І. Слід 

зазначити більші темпи зростання цін на зерно в порівнянні з середніми 

цінами в галузі сільського господарства та рослинництва. З двадцяти трьох 

років, які аналізувалися, всього в дванадцяти індекс цін на зерно був вищий 

за середній у галузі сільського господарства та рослинництва зокрема, проте 

високі показники індексів в деяких роках (в 1999, 2000, 2003, 2006, 2007, 

2010, 2011, 2014 та 2015 роках індекс цін на зернові та зернобобові культури 

перевищив 120) призвели до більших темпів зростання цін. 

Зернове господарство не тільки визначає рівень розвитку аграрного 

сектору країни, а й має вплив на багато інших галузей економіки. 

Зерновиробництво має забезпечувати раціональні норми споживання 

хлібної продукції (хліб та макаронні вироби у перерахунку на борошно, 

крупи, борошно, бобові), створювати умови для розширеного відтворення в 

галузі (насіння), забезпечувати кормами тваринницьку галузь, виробляти 
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сировину для переробки на нехарчові цілі та біоетанол тощо. Задоволення 

загальнонаціонального внутрішнього попиту зумовило значне зростання 

експорту зернових з 997,7 млн дол. США у 2001/02 маркетинговому році до 

6999,9 млн дол. США у 2011/2012 та 9633,9 млн дол. США у 2018/2019 роках 

(рис.2.4). 

 

Рис.2.4. Динаміка експорту зернових у 2002-2019 рр, тис. дол. США. 

При цьому в структурі експорту продукції зернового ринку в 2018 році 

кукурудза на зерно склала 48%, пшениця 41% та ячмінь 9% (Рис.2.5). 

 

Рис. 2.5. Структура експорту зернових, 2018 р. 
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Порівнюючи два п’ятирічних періоди (з 2003 до2007 року і з 2008 до 

2013 року), можна констатувати, що середній показникекспорту зернових і 

зернобобових збільшився практично в 1,5 рази і сягнув19,9 млн т в 

середньому за 2008 – 2012роки, а за результатами маркетингового 2014/2015 

років досягнув рекордних 35,3 млн т[81]. З 2013 до 2018 року експорт 

зернових щорічно збільшувався в середньому на 3%, а в 2019 

маркетинговому році показав найвищий ріст – 33%. 

Традиційно високий попит на українські зернові зберігається зі сторони 

країн Європейського Союзу – 23,9% у структурі експортних поставок. В той 

же час, основні покупці зосереджені в країнах Близького Сходу та Північної 

Африки – 44,0% (в т.ч. Єгипет – 13,4%, Саудівська Аравія – 5,3%, Іран – 

5,0%). Активно українські експортери освоюють країни Південно-Східної 

Азії – 19,9% (в т.ч. Індія – 6,8%, Бангладеш – 4,2%, Індонезія – 3,7%) 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

 

Серед найбільших експортерів умовно можна виділити три типи 

компаній: 

По-перше, трейдерські структури великих транснаціональних 

компаній, основним бізнесом для яких є налагодження ефективної 

торговельно-логістичної інфраструктури. Подібні компанії володіють 

мережами сучасних елеваторів, транспортними парками, портовими 

терміналами. Серед них можна назвати: «Каргілл», «Сантрейд», «АДМ», 

«COFCO Agri Ukraine», «BUNGE» та інші. 

По-друге, українські вертикально-інтегровані холдинги, які крім 

розвинутої логістичної інфраструктури мають також власне зернове 

виробництво: «Кернел», «Нібулон», «Укрландфармінг», «МХП» та інші. 

До третьої категорії можна віднести державного оператора «Державна 

продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ), –дана структура не 

займається виробництвом зернових культур, але володіє значними 

потужностями по зберіганню та перевалці зернових [82]. 
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Але не тільки об'єми виробництва та експорту зумовлюють ситуацію в 

галузі. Оптимальною вважають ситуацію, коли фактичне споживання 

продуктів харчування особою впродовж року відповідає раціональній нормі, 

тобто коефіцієнт співвідношення між фактичним і раціональним 

споживанням дорівнює одиниці. У 2013 р. в Україні по більшості основних 

видів продовольства фактичне споживання було нижчим від раціональних 

норм, а в 2018 р. показники по більшості з них ще погіршилися (табл. 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.6 

Розрахунок індикатора достатності споживання продуктів харчування у 

2013 та 2017 рр. (на особу на рік, кг) 

Показник 

Раціональ

на норма 

(розрахун

ки МОЗ 

України) 

Фактичн

е 

спожива

ння 2013 

рік 

Індикатор 

достатнос

ті 

споживан

ня 2013 

рік 

Фактичн

е 

спожива

ння 2017 

рік 

Індикатор 

достатнос

ті 

споживан

ня 2017 

рік 

Хліб и хлібопродукти 

(у перерахунку на 

борошно) 

101 108,4 1,07 100,8 1,00 

М'ясо і м'ясопродукти 80 56,1 0,70 51,7 0,65 

Молоко і 

молокопродукти 
380 220,9 0,58 200 0,53 

Риба і рибопродукти 20 14,6 0,73 10,8 0,54 

Яйця, шт 290 309 1,07 273 0,94 



113 

Овочі та баштанні 161 163,3 1,01 159,7 0,99 

Плоди, ягоди, 

виноград 
90 56,3 0,63 52,8 0,59 

Картопля 124 135,4 1,09 143,4 1,16 

Джерело: узагальнено автором на підставі даних Держстату [69]. 

 

Є відповідні умови для досягнення позитивних значень інших 

індикаторів продовольчої безпеки, до яких, згідно із Проектом Закону 

України «Про продовольчу безпеку» від 22.12.2011 р. № 8370-1, відносять 

добову енергетичну цінність раціону людини, достатність споживання 

окремого продукту, достатність запасів зерна у державних ресурсах, 

економічна доступність продуктів харчування, диференціацію вартості 

харчування за соціальними групами, місткість внутрішнього ринку окремих 

продуктів, продовольчу незалежність за окремим продуктом [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

Водночас спостерігається незадовільне забезпечення населенням’ясом і 

м’ясопродуктами, молоком і молокопродуктами, виробництво якихтакож 

залежить від стану зернового господарства, що постачає корми длятварин. 

Отже, розробка механізму переорієнтації зернових потоків напотреби 

розвитку тваринницької галузі є невідкладним завданням держави 

якголовного суб’єкта вдосконалення організаційно-економічного 

механізмууправління зернопродуктовим підкомплексом. 

Зміни в структурі виробництва і реалізації зернових 

культурпідтверджуються змінами в структурі виробництва борошна 

заасортиментними групами.  

На думку деяких дослідників[125, с.3], за товарними кондиціями 

(вологість, засміченість, колір тощо)якість зерна залишається низькою, що не 

дає змоги отримати кінцевийпродукт із заданими споживчими якостями, 

тобто структура споживаннязерна на харчування в країні нераціональна. 

Потреба в зерні твердої пшеницізадовольняється на 35 – 40%, в озимому житі 
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і гречці – на 50 – 60%[127, с.79]. Отже, незважаючи на збільшення 

виробництва зерна в цілому,можливості підвищення його якості 

використовуються далеко не повністю. 

Однією з найбільш проблемних ланок ринку зерна країни є його 

застаріла матеріально-технічна база, яка невідповідає сучасним вимогам до 

структури, якості й фізичного стану [135]. 

На підприємствах галузі процеси оновлення основних 

засобіввідбуваються вкрай повільно. Адміністративна система матеріально-

технічного забезпечення, ремонту і технічного обслуговування 

булазруйнована, натомість більшість сільськогосподарських 

виробниківвиявилися не готовими до підтримки своєї матеріально-технічної 

бази вринкових умовах. На сьогодні морально й фізично зношена технічна 

базааграрного виробництва є основною перешкодою його переходу на 

модельінноваційного розвитку. 

Однією з основних ланок інфраструктури ринку зерна є система 

зерносховищ, яка має забезпечувати не тількиззберігання запасів зерна, а й 

своєчасне й інтенсивне формування товарнихпартій зерна та їхнє 

відвантаження на транспорт. На сьогодні системазерносховищ в Україні 

представлена складами місткістю близько 30,5 млн тсертифікованих 

зерноскладів і близько 16 млн т зерносховищ в умовахсільгоспвиробників. 

При цьому в структурі сертифікованих зерноскладівменше половини (46%) – 

елеватори із силосними ємностями івисокопродуктивним транспортним 

обладнанням. Решта 54% – це складинапільного зберігання з менш 

розвинутою механізацією. Що стосуєтьсязерносховищ сільгоспвиробників, 

то це найчастіше пристосовані підзберігання споруди з низьким рівнем 

механізації та можливістю провадитивідвантаження лише на автомобільний 

транспорт. Отже, існуюча системазберігання зерна не забезпечує потреб 

виробників. Тому необхіднезбільшення кількості сучасних зерносховищ з 

високою продуктивністютранспортного обладнання, яке дає змогу в короткі 
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строки відвантажувативеликі партії насипних вантажів (3 тис. т на добу і 

більше). 

Другим не менш важливим сегментом інфраструктури є транспортна 

система, представлена автомобільним, залізничним і водним транспортом, 

яка забезпечує доставку насипних вантажів із зерносховищ до місць 

реалізації (переробні підприємства, порти, країни близького зарубіжжя). 

Розглядаючи цей сегмент,важливо звернути увагу як на його загальний 

застарілий стан, так і нанеобхідність поліпшення взаємодії з іншими 

сегментами інфраструктури,адже час доставки вантажів до пункту 

призначення визначається не тількичасом транспорту в дорозі, а й часом його 

перебування під завантаженням –розвантаженням, а також тривалістю 

технічних зупинок. Тому, на першийплан виступає необхідність 

забезпечення ефективності використаннярухомого складу транспортного 

сегменту інфраструктури. 

З огляду на те, що зерновий ринок країнистав експортоорієнтованим, а 

більша частина експорту (91,2%) здійснюєтьсячерез порти, ефективність 

функціонування транспортної системи доцільнорозглядати в розрізі доставки 

насипних вантажів із зерносховищ у порти. В  2012 р. близько 61% насипних 

сільськогосподарських вантажів, перевалених в портах, були доставлені туди 

залізничним транспортом, близько 36% – автомобільним і лише близько 3% – 

річковими сухогрузами [135]. Найбільш експорту було відправлено через 

порти "Южний" (28,67%),  "Миколаїв" (22,26%), "Одеса" (22,04%), 

"Іллічівськ" (14,66%). За даними 2018 року 71% насипної продукції 

зерновиробництва, перевалених в портах, були доставлені туди залізничним 

транспортом, 27% – автомобільним і лише близько 2% – річковими 

сухогрузами (Рис. 2.6). За січень-жовтень 2020 року річкою Дніпро в Україні 

перевезено 2,76 млн. тонн зерна. Цей обсяг на 29,6% нижче, ніж в 

аналогічному періоді минулого року (3,92 млн. тонн). У жовтні зниження 

обсягів зернових перевезень становила 26,8%. Всього з початку року 

Дніпром перевезено 8,6 млн. тонн вантажів, що на 10,9% менше результату 
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відповідного періоду 2019 року. Від загального обсягу вантажоперевезень 

зернові склали 32,1% [236]. 

 

 

Рис. 2.6. Структура транспортної логістики  зернових 

 

Збільшення частки перевезень залізничним транспортом викликано 

подорожчанням автомобільних перевезень. Однак, основною проблемою у 

залізничних перевезеннях є дефіцит локомотивної тяги і пересувного складу 

та відсутність прозорості в розподілі існуючого вагонного парку, зношеність 

вагонів близько 90%. Потреба в залізничних перевезеннях в 2,3 рази 

перевищує фактичну подачу зерновозів. Щомісячно, через несвоєчасну 

подачу вагонів та недостачу зерновозів близько до 1 млн тонн зерна 

несвоєчасно вивозяться із елеваторів. В середньому збитки оцінуються до 1 

млн дол США. Тому, при збільшенні обсягів експорту, існують ризики у 

великому дефіциті вагонів, що негативно впливатиме на подальший розвиток 

зернового ринку [82]. 

 

2.2 Організаційно-правові засади механізмівдержавного регулювання 

ринку зерна в Україні 

 

На сьогодні зернове господарство відіграє важливу роль в аграрному 

секторі України та в економіці країни в цілому, забезпечуючи стабільне 
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постачання населення хлібом і хлібобулочними виробами, а також 

сировиною для промислової переробки. Саме зернові займають найвищу 

питому вагу в структурі посівних площ та валових зборів продукції серед 

інших сільськогосподарських культур, що  можна пояснити їх стратегічним 

значенням та різнобічним використанням. При тому, за останні десять років 

Україна перетворилась у найбільшого експортера зерна в регіоні. 

У той же час, організація максимально ефективного функціонування 

ринку зерна, як зазначалось вище, потребує системної підтримки з боку 

держави. Це обумовлюється низкою цілей, на які має бути спрямований 

вітчизняний ринок зерна: 

 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 [92]. 

Державна політика України у нинішніх умовах передбачає прийняття 

та реалізацію відповідного законодавства, формування системи установ 

державного управління, розробку та координацію стратегії економічної, 

соціальної та наукової політики, зміцнення ринкових умов, регулювання 

попиту та пропозиції на товари, перерозподіл доходів населення і суб'єктів 

господарювання, заохочення виробництва нових продуктів, збереження 

природного середовища тощо. 

У зв'язку з цим ми можемо говорити про відповідні принципи 

державного регулювання сільського господарства, які безпосередньо 
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застосовуються до ринку зерна і які, як правило, відображені в чинній 

правовій системі. 

Одним з таких принципів є створення рівних умов для розвитку всіх 

форм власності та учасників ринку зернових. Законодавство встановлює як 

рівність майнових прав, так і паритет форм господарювання, що організовані 

на основі різних форм власності. 

Крім того, важливими є принципи законності, поєднання галузевого і 

територіального розвитку, єдності та диференціації у підході до суб'єктів 

сільськогосподарської діяльності, взаємодії та злагодженість дій усіх 

підприємств комплексу, досягнення остаточних результатів у 

сільськогосподарському виробництві. Вони не є вичерпними через розвиток 

як ринку зерна, сільськогосподарського сектора економіки в цілому, так і 

системи державного регулювання сільського господарства зокрема [162]. 

Правові норми, що регулюють суспільнівідносини в сфері 

сільськогосподарськоговиробництва та його складової – 

зерновоговиробництва, знаходять своє вираження внормативно-правових 

актах різного рівня,які складають окремий інститут в системіаграрного 

законодавства. Призначенням інституту законодавства про 

сільськогосподарське виробництво і зернове виробництвозокрема є 

забезпечення юридичними засобами високої ефективності виробництва 

зерната функціонування ринку зерна в Україні.Саме наявність чіткого 

законодавства, йогоузгодженість, досконалий та дієвий механізмреалізації 

закріплених правових норм виступає неодмінною умовою ефективного 

здійснення господарюваннясуб’єктами зернового ринку. 

Реформування аграрного сектора економіки зумовлює динамічний 

процес розвиткузаконодавства в сфері ринку зерна. Іззміною суспільних 

відносин змінюється ізміст законодавства в цій сфері. До 1991 року 

законодавче забезпечення виробництвазерна переважно ґрунтувалось на 

плановихзасадах та командно-адміністративних методах, при цьому 

переважали правові акти союзного рівня. Зі здобуттям Україною 
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незалежності, нормативно-правові акти в сферірегулювання правовідносин 

на ринку зернабули спрямовані на подолання негативнихтенденцій в 

сільському господарстві. Суть їхзводилась до правового регулювання 

відносин, пов’язаних із забезпеченням сільськогосподарських 

товаровиробників необхіднимиматеріально-технічними засобами для 

проведення посівної кампанії та збору врожаю.Ці нормативно-правові акти, 

як правило, мали одноразовий характер, механізми, закріплені в них, досить 

часто змінювались. Напідзаконному рівні регулювались питанняпоставки 

зерна для державних потреб[208]. 

Система державного регулювання ринку зерна також зазнає постійних 

змін, спрямованих на пошук оптимальної моделі, зменшення ланок 

державного управління. Починаючи з 2010 р., головним (провідним) органом 

у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та 

забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки 

держави, державного управління у сфері сільського господарства, 

садівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного господарства, 

переробки сільськогосподарської продукції визначено Міністерство аграрної 

політики та продовольства України (з 2019 року – Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України). На нього покладено 

такі завдання: 

– забезпечення реалізації державної аграрної політики, організація 

розробки та впровадження заходів щодо гарантування продовольчої безпеки 

держави; 

– забезпечення здійснення державного управління у сфері сільського 

господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного 

господарства, переробки сільськогосподарської продукції; 

– організація та забезпечення проведення аграрної реформи, здійснення 

її моніторингу, розробка й реалізація заходів щодо структурної перебудови 

галузей агропромислового виробництва, участь у реалізації державної 

політики у сфері підприємництва; 



120 

– участь у формуванні та реалізації соціальної політики в сільській 

місцевості; 

– координація діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації 

державної аграрної політики, соціальної політики у сільській місцевості, 

забезпечення продовольчої безпеки держави, проведення аграрної реформи. 

Структурними підрозділами Мінекономрозвитку, які безпосередньо 

здійснюють управління зерновим ринком, є: 

– Департамент розвитку аграрного сектора; 

– Департамент сільського розвитку; 

– Державна інспекція сільського господарства України, створена 

відповідно до указу Президента України 09.12.2010 р. № 1085, та її 

територіальні органи, що перебрали на себе функції Державної інспекції по 

нагляду за технічним станом машин, обладнанням та якістю паливно-

мастильних матеріалів і Головної державної інспекції якості та сертифікації 

сільськогосподарської продукції. 

Державна інспекція сільського господарства України отримала широкі 

повноваження і здійснює державний нагляд (контроль) в частині дотримання 

якості та безпечності сільськогосподарської продукції, використання й 

охорони земель, насінництва та розсадництва, експлуатації та технічного 

стану сільськогосподарських машин.  

Активною є нормативно-правова діяльність створеного у складі 

Держсільгоспінспекції державного Центру сертифікації і експертизи 

сільськогосподарської продукції (м. Київ), на який покладено функцію 

розробки нормативних документів, виготовлення стандартних зразків, 

калібрування засобів вимірювальної техніки. Так, за поданням 

Держсільгоспінспекції тільки протягом 2012 р. прийнято 17 нормативно- 

правових актів, серед яких чотири Закони України, три постанови Кабінету 

Міністрів України, 10 наказів Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, ще 20 нормативно-правових актів перебувають на 

стадії розробки або прийняття. Лабораторіями Держсільгоспінспекції 
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визначаються посівні якості насіння, показники якості, безпечності, вмісту 

ГМО в зерні (по семи показниках). Повинна сприяти прискоренню переходу 

роботи зернової галузі на світові стандарти й підвищенню якості зерна, 

участь Держсільгоспінспекції в роботі авторитетних міжнародних 

організацій, серед яких: 

– Міжнародна асоціація з контролю за якістю насіння (ISTA); 

– Міжнародна асоціація торгів зерном і кормами (GAFTA); 

– Міжнародна рада по зерну (МРЗ); 

– Організація економічного співробітництва та розвитку (OECP). 

Попередні результати діяльності Держсільгоспінспекції свідчать про 

зростання ролі держави в регулюванні зернового ринку, підвищенні якості 

зерна, забезпеченні природоохоронних заходів і збереженні якості ґрунтів. 

Чи вдасться за рахунок концентрації повноважень в одних руках 

(державних) досягти бажаних результатів, можна буде оцінити найближчим 

часом. Слід зауважити, що покладення арбітражних функцій з визначення 

показників якості зерна на державний Центр сертифікації і експертизи 

сільськогосподарської продукції, який є структурним підрозділом 

Держсільгоспінспекції, створює умови для монополізму й ускладнює 

можливість проведення незалежної об’єктивної експертизи в потенційних 

спірних ситуаціях. 

На Мінекономрозвитку та інші органи державного управління 

покладено завдання реалізації цілого комплексу заходів щодо державного 

регулювання та підтримки ринку зерна АПК. Останнім часом з боку Уряду 

надається підтримка сільськогосподарським товаровиробникам на виплату 

часткової компенсації витрат із посіву озимих культур, ярої пшениці, 

закупівлю мінеральних добрив вітчизняного виробництва. 

Слід зазначити, що розвиток зернового сектору України, зокрема її 

експортної діяльності, обмежено перешкодами, що потребують термінового 

та системного розв'язання, так як подальше самозбереження та розвиток 

України як суверенної Держави неможливі без розробки та впровадження 
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багатогранної та цілеспрямованої системи захисту економічних 

інтересів[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Засади такої політики в даний час відображені в Законі України "Про 

основи національної безпеки України" (від 19.06.2003 № 964-IV). Зокрема, в 

статтях 7-8 Закону зазначається, що критичний стан з продовольчим 

забезпеченням населення є однією з основних реальних та потенційних 

загроз національній безпеці України в економічній сфері на нинішньому 

етапі і що забезпечення продовольчої безпеки є одним з основних напрямів 

державної політики в питаннях національної безпеки України [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

Тому для України надзвичайно актуальною є проблема формування та 

забезпечення державної стратегії, яка повинна бути спрямована на вирішення 

завдань розвитку не тільки зовнішньоекономічної складової зернового 

сектора, але і національної економіки в цілому. 

Шляхом посилення ролі держави в регулюванні економіки в період 

кризи діяли всі економічно розвинені країни світу, зокрема шляхом 

здійснення жорсткої державної політики розвитку сільського господарства. 

Огляд практики регулювання зернових ринків в розвинених країнах 

підтверджує, що проведення політики державної підтримки сільського 

господарства в істотних обсягах значно підвищило ефективність розвитку 

зернового сектора. 

Необхідним напрямком розвитку зернового ринку, як вже відмічалось, 

є поліпшення законодавчо-нормативної бази, що сприятиме стабілізації 

ринку зерна. 

Для нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування 

зернового господарства в Україні, притаманні більшістьознак, характерних 

для джерел аграрногоправа, виділених В.В. Янчуком [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., с.42]: велика значущість підзаконних 

нормативно-правових актів; використання правових нормінших галузей 

права, які одночасно належатьі до норм інших галузей права 
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(господарського, цивільного, фінансового тощо), оскільки вони регулюють 

окремі аспекти зерновоговиробництва та функціонування зерновогоринку; 

значна кількість імперативних приписів (наприклад, сертифікація бірж). 

За роки незалежності в Україні прийнято низку законів, які стосуються 

і суттєво впливають на регулювання сільськогосподарської галузі економіки і 

ринку зерна зокрема: Господарський кодекс України, Земельний кодекс 

України, Податковий кодекс України, Закони України "Про державний 

матеріальний резерв", "Про державну підтримку сільського господарства 

України","Про зерно та ринок зерна в Україні","Про митний тариф України", 

"Про оренду землі", "Про особливості страхування сільськогосподарської 

продукції з державною підтримкою","Про оцінку землі","Про товарну 

біржу", "Про фермерське господарство", "Про фіксований 

сільськогосподарський податок" та низка інших законів і підзаконних актів 

та міжнародних угод. 

На сучасному етапі ринок зерна регулює 58регуляторних актів(станом 

на 2019 рік),перелік яких наведено у Додатку К. 

З них: 

– 3 Регуляторних акти Ради Міністрів РСР; 

– 21 Регуляторних актів центральних органів виконавчої влади; 

– 19 Регуляторних актів Кабінету Міністрів України; 

– 3 Укази Президента України; 

– 13 Законів України. 

За типами документів можна виділити такі: 

– 2 Кодекси; 

– 11 Законів; 

– 22 Постанови; 

– 20 Наказів; 

– 3 Укази; 

– 1 Правило. 

За часом видання: 
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– 3 акти прийнято до 1991 року; 

– 38 актів прийняті в період з 1991 до 2010 року; 

– 18 актів прийнято з 2010 року [82]. 

Низка регуляторних актів встановлює статуси різних державних 

об'єктів. Зокрема, Закон України «Про державний матеріальний резерв» 

(стаття 3) від 24.01.1997, № 51/97 – ВР передбачає, що державний резерв є 

особливим державним запасом матеріальних цінностей, призначених для 

використання в цілях і в порядку, передбачених цим Законом. У складі 

державного резерву створюється незнижуваний запас матеріальних 

цінностей (постійно підтримуваний обсяг їх зберігання), призначається для: 

забезпечення потреби України в особливий період; надання державної 

підтримки окремим галузям народного господарства, підприємствам, 

установам і організаціям з метою стабілізації економіки у разі тимчасових 

порушень термінів поставок найважливіших видів сировини і паливно-

енергетичних ресурсів, продовольства, виникнення диспропорцій між 

попитом і пропозиціями на внутрішньому ринку, а також участі у виконанні 

міждержавних угод; надання гуманітарної допомоги; забезпечення 

першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Відповідно до пункту 4 статті 8 згаданого Закону, Центральний орган 

виконавчої влади, який здійснює управління державним резервом, серед 

іншого, за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює заходи, 

спрямовані на стабілізацію ринку стратегічно важливих видів продукції в 

разі виникнення диспропорцій між попитом і пропозицією на внутрішньому 

ринку.  

В 2004 році Верховна Рада приймає Закон України “Про державну 

підтримку сільського господарства України”, з прийняттям якого держава 

дещо змінює підходи до регулювання ринку зерна. Державна підтримка 

сільського господарства в Україні містить бюджетне фінансування програм і 

заходів, спрямованих на розвиток галузі, пільговий режим оподатковування, 
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часткову компенсацію процентних ставок за користування кредитами 

комерційних банків, списання безнадійноїзаборгованості перед бюджетом і 

соціальними фондами.Бюджетні кошти необхідні, з одного боку, для 

підтримки процесу розширеного відтворення в сільському господарстві, а з 

другого – для стримування інфляційних процесів ізахисту інтересів 

споживачів сільськогосподарської продукції [Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.]. 

Знайшло у законі відбиття й тимчасове адміністративне регулювання 

цін. Тимчасове адміністративне регулювання цін – комплекс 

адміністративних заходів, спрямованих на упередження або зупинку 

спекулятивного або погодженого встановлення цінпродавцями 

сільськогосподарської продукції на організованому аграрному ринку, якене 

може бути виправлено стандартними процедурами державних інтервенцій. 

Кабінет Міністрів України може застосовувати кожен з таких видів 

адміністративного регулювання або їх комбінацію: 

– обмеження рівня торговельної націнки (знижки) на оптовому або 

роздрібномуринку певного об’єкта цінового регулювання; 

– встановлення граничних рівнів рентабельності до витрат; 

– встановлення нетарифних обмежень (квот) щодо імпорту або 

експорту продукції,що є об’єктом державного цінового регулювання [175]. 

Термін дії режиму адміністративного регулювання не може 

перевищувати шістьпослідовних календарних місяців, включаючи місяць, у 

якому було ухвалене рішенняпро його впровадження. У виняткових випадках 

(наприклад, погодніумови, політичні потрясіння й інші форс-мажорні 

обставини) можливе застосуванняадміністративних методів регулювання 

галузі на термін понад 6 місяців до повної стабілізації обстановки [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

Згідно з цим законом державну цінову політику в агропромисловій 

галузі економіки України здійснює створений аграрний фонд, який є 
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державною спеціалізованою установою, функції, якого, зокрема, полягають 

в:  

– здійсненні товарних або фінансових інтервенцій на 

організованому аграрному ринку з використанням найбільш сприятливою 

кон'юнктури біржового ринку, яка склалася в період державного цінового 

регулювання; 

– продажу або купівлі на аграрній біржі об'єктів державного 

цінового регулювання з або до державного продовольчого матеріального 

резерву – інтервенційного фонду (виключне право Аграрного фонду) [175]. 

Практика фінансових інтервенцій свідчить, що головним недоліком 

механізму їх реалізації є постійна відсутність потрібного фінансового 

забезпечення Аграрного фонду, яке, з одного боку, неспроможне підтримати 

внутрішні ціни виробників, а з іншого – орієнтоване лише на просте і 

звужене відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору, коли в 

розрахунок закупівельної ціни закладається мінімальний рівень 

рентабельності зерновиробництва (близько 10%). 

Цим користуються потужні зернотрейдери: у момент мінімальних 

цінових піківвони скуповують урожай за найменшою ціною у фермерів, які 

перебувають підтягарем кредитних зобов’язань, і використовують при цьому 

альтернативні ціновіінструменти (готівкові розрахунки). У цей самий час на 

зерновиробників тиснуть високі тарифи на послуги елеваторів зі збереження 

зерна, що зумовлює зниження рентабельності продажів при очікуванні 

зростання цін. В Україні мінімальні ціни фінансових інтервенцій у поєднанні 

з низькою платіжною дисципліною Аграрного фонду, яка проявляється в 

системних затримках та часткових розрахунках з виробниками, а також 

відсутності біржових зернових аукціонів – місць реалізації державою 

фінансових інтервенцій, є головними причинами того, що державні фінансові 

інтервенції не стали інструментом впливу на формування цін у періоди їх 

зниження. 
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За своєю економічною природою товарні інтервенції покликані 

“збивати”ціни у періоди їх зростання до рівня, що не загрожує споживачам, а 

також частково компенсувати витратність фінансових інтервенцій. Однак 

відсутність достатніхзапасів зерна на підприємствах державних агентів у 

періоди неврожаю і/абострімкого зростання попиту на нього не дозволяє їм 

виконувати функції зі стабілізації цін на ринку. По суті, державні агенти 

майже не здійснюють зернові інтервенції. Держава зберігає лише частковий 

вплив на формування споживчих цін надеякі продовольчі товари. Так, зерно, 

придбане у виробників, державні агентипереробляють у борошно та 

реалізують за цінами, нижчими за ринкові, соціальноорієнтованим 

хлібопекарським підприємствам, частково компенсуючи їм збиткивід 

виробництва масових сортів хліба [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. 

Державними підприємствами системи державного резерву також 

надають платні послуги стороннім організацім, серед яких: 

– сушіння; 

– очищення; 

– зберігання; 

– переробка; 

– приймання з залізничного транспорту; 

– приймання з автотранспорту; 

– відвантаження на залізничний транспорт; 

– відвантаження на автотранспорт та інші [64]. 

Перелік підприємств, організацій, що належать до сфери управління 

Держрезерву України станом на початок 2018 року наведені в Додатку Л. 

Отже, існує два напрямки діяльності Аграрного фонду, формально не 

пов'язаних між собою – інтервенція (цінове регулювання) і накопичення 

продовольчого резерву (балансове регулювання). 
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Тобто Аграрний фонд реалізує механізм торгових і фінансових 

інтервенцій, метою проведення яких є формування державного 

інтервенційного фонду. 

Закон України “Про державну підтримку сільського господарства 

України”встановлює (з урахуванням світового досвіду) ринкові засади 

впливу держави на структуру і розвиток виробництва та державного цінового 

регулювання ринку сільськогосподарської продукції (об’єктів державного 

цінового регулювання). Цим  Законом було передбачено утворення крім 

Аграрного фонду також організованого аграрного ринку (аграрної біржі). 

Передбачено, що Аграрний фонд і аграрний ринок повині забезпечити 

державі можливість провадити єдину цінову політику на ринку 

сільськогосподарської продукції та забезпечувати його цінове регулювання 

на ринкових засадах, а сільськогосподарським виробникам – у цивілізованій 

формі знаходити ринок збуту для сільськогосподарської продукції та 

прогнозувати виробництво і його рентабельність, орієнтуючись на 

встановлені державою мінімальні та максимальні ціни на об’єкти державного 

цінового регулювання. 

Як свідчить досвід розвинених країн, максимальний розмір цінових 

відхилень на ринку зерна становить 30 відсотків, а це – пряме підтвердження 

дієвості традиційних регуляторів ринку внаслідок високої оснащеності 

товаровиробників, що усуває значні коливання пропозиції. 

При встановленні нижньої та верхньої меж державного цінового 

регулювання, крім рівня інфляції, Аграрний фонд мав би враховувати 

необхідність забезпечення належного рівня рентабельності для 

товаровиробників (за допомогою мінімальної ціни) та захисту споживачів (за 

допомогою максимальної ціни). При формуванні розміру мінімальних цін 

доцільно застосовувати прогнозні  розрахунки на основі нормативних витрат 

на матеріально-технічні ресурси і фактичних цін на них з коригуванням 

відносно прогнозної ринкової кон’юнктури як вітчизняного, так і світового 

ринку зерна та очікуваних обсягів виробництва. 
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Цим Законом визначені також види сільськогосподарської продукції 

(об’єкти державного цінового регулювання), виробництво та збут яких 

підлягає державному ціновому регулюванню. Серед них, зокрема пшениця і 

суміш пшениці та жита (меслин), жито, ячмінь, овес, кукурудза, борошно 

пшеничне або з суміші пшениці та жита (меслину) та інші. 

Аграрний фонд повинен забезпечувати моніторинг ринку зерна та є 

державним агентом з цінового регулювання, має особливі повноваження 

самостійно приймати рішення про здійснення фінансових чи товарних 

інтервенцій, а також у разі необхідності виступати стороною біржових угод 

та відповідати за реалізацію єдиної державної цінової політики на 

організованому аграрному ринку (аграрній біржі).  

Аграрний фонд від імені держави виконує також функції кредитора на 

встановлений період дії  заставних закупівель. Він надає позичку  виробнику 

зерна під його заставу. Розмір кредиту не може перевищувати 80 відсотків 

вартості застави, розрахованої на основі встановленої мінімальної 

закупівельної ціни [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Невід’ємною умовою повноцінного функціонування зернового ринку є 

наявність розвиненої інфраструктури, що забезпечує стабільність і прозорість 

ринкового товарообміну в процесі руху продукції від виробника до 

споживача. Саме відсутність останньої та потреба товаровиробників у 

вільних коштах для подальшого відтворення виробництва створюють умови 

для реалізації значної частини продукції одразу після збирання врожаю за 

зниженими ринковими цінами. Більшу половину зерна виробники нині 

реалізують комерційним структурам-посередникам – 50-70 відсотків, а на 

переробні підприємства та елеватори передають лише 2 – 6 відсотків. 

Законом України “Про державну підтримку сільського господарства 

України” була передбачена можливість адміністративного регулювання цін 

на об’єкти державного цінового регулювання у випадку, коли Аграрний фонд 

не може за рахунок фінансових інтервенцій втримати ціни від зниження до 

рівня мінімальної ціни мінус 20 відсотків або за рахунок товарних 
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інтервенцій втримати ціни від підвищення понад рівень максимальної ціни 

плюс 20 відсотків. 

Однак, навіть у випадку, якщо наявна так звана цінова підтримка 

залишається, адміністративне регулювання цін не дає змоги врегулювати 

ситуацію на ринку, а інколи навіть загострює її з таких причин [204]: 

1. Адміністративне регулювання цін при значному зниженні 

внутрішніх цін (як правило, за несприятливої кон’юнктури світового ринку) 

лише блокує можливість реалізації зерна виробниками. Натомість, в цьому 

випадку логічніше було б передбачати необхідність звернення Кабінету 

Міністрів України до Верховної Ради України з метою збільшення 

бюджетного фінансування Аграрного фонду. 

2. Адміністративне регулювання цін при значному їх підвищенні  (при 

підвищенні цін на світовому ринку або при дефіциті зерна в Україні) лише 

призводить до недоотримання доходів виробниками. У випадку реальної 

нестачі  зерна необхідно законодавчо передбачати здійснення закупівель 

зерна на  тендерних умовах за кордоном, що дасть змогу отримати найнижчу 

ціну на внутрішньому ринку. 

Ці суперечності були усунені Законом України “Про внесення змін до 

Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” 

від 30.11.2006 р. № 401-V, прийнятим Верховною Ради України як документ, 

необхідний для вступу до Світової організації торгівлі, – скасовано  

адміністративне регулювання цін; запровадження експортних та імпортних 

квот; необхідність реєстрації контрактів на спеціальній експортній сесії 

Аграрної біржі; спеціальні режими розрахунку митної вартості при експорті 

та імпорті [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Згідно із зазначеним Законом у розпорядженні держави залишаються 

лише засоби впливу на внутрішній ринок, основні з яких (обмеження рівня 

рентабельності переробки і цінових надбавок) передбачені чинним Законом 

України “Про ціни і ціноутворення” (від 21.06.2012 р. № 5007-VI) [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.].Враховуючи наведене, можна зробити 



131 

висновок, що заміна адміністративного регулювання цін економічними 

механізмами впливу на зерновий ринок, зазначеними вище, є доцільною. 

Закон визначає інструментом реалізації єдиної державної цінової 

політики на ринку сільськогосподарської продукції організований аграрний 

ринок – сукупність правовідносин, пов’язаних з укладанням та виконанням 

цивільно-правових договорів, предметом яких є сільськогосподарська 

продукція, за стандартизованими умовами та реквізитами біржових договорів 

і правилами аграрної біржі. 

Важливу роль у формуванні біржового товарного ринку зерна відіграє  

створення й налагодження системи його регулювання  державою. Розвиток 

товарного біржового ринку повинен знайти своє відображення у 

макроекономічній стратегії держави та відігравати важливу роль у 

формуванні національної економіки. 

Забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері товарного 

біржового ринку сприяє запровадженню нових біржових технологій, таких як 

ф’ючерсні та опціонні  угоди, гарантії їх виконання (кліринг), а також 

адаптація вже діючих біржових механізмів до наявних економічних умов. 

Нині, виходячи з тенденцій  розвитку ринкових відносин, підвищення 

ролі ринкових інструментів в економіці країни та економічної зацікавленості 

товаровиробників у використанні переваг біржової торгівлі є нагальна  

необхідність у подальшому розвитку та вдосконаленні біржового товарного 

ринку шляхом запровадження системи актуальних організаційно-правових та 

інших заходів. 

Система таких заходів буде спрямована на посилення процесу 

лібералізації та детінізації торгівлі на внутрішньому ринку зерна та для 

подальшого експорту, прозорості ціноутворення, формування та розвитку 

інфраструктури товарного біржового ринку. 

Для удосконалення діючої системи та подальшої розбудови 

інфраструктури товарного біржового ринку зерна доцільно було б утворити  

регуляторну державну організацію, яка б вирішувала  питання координації 
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товарного біржового ринку зерна та сприяла координації 

загальнонаціонального та регіонального фінансового обігу, як ключового 

механізму визначення цін на зерно. 

На вдосконалення управління торгово-біржовою діяльністю якраз і 

було спрямоване рішення про створення Координаційної ради з питань 

біржового товарного ринку ‒ наказ Міністерства аграрної політики України 

“Про Координаційну раду з питань біржового товарного ринку”. Згідно 

Положення (Додаток 1 до Наказу) Координаційна рада є консультативно-

дорадчим органом Міністерства аграрної політики України, який сприяє 

забезпеченню реалізації державної політики щодо розвитку біржового ринку 

продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб 

матеріально-технічних ресурсів.  

Основними завданнями Координаційної ради є: 

– підготовка пропозицій про вдосконалення нормативно-правового 

забезпечення, впровадження пілотних проектів відносно функціонування й 

формування біржового ринку; 

– підготовка пропозицій щодо забезпечення формування й 

функціонування ф'ючерсного ринку, організації біржового деривативного 

ринку; 

– сприяння учасникам біржового ринку в міжнародній біржовій 

торгівлі, організація співробітництва з товарними біржами інших країн; 

– сприяння залученню іноземних інвестицій і кредитних лімітів для 

впровадження новітніх біржових технологій [Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.]. 

На даний момент торгівля сільськогосподарською продукцією, зокрема 

зерном, сконцентрована на 38 товарних біржах, в тому числі, регіональних, 

які акредитовані Міністерством аграрної політики (згідно з наказом 

Міністерства аграрної політики від 1 серпня 2003 р. № 259 “Про 

затвердження  Порядку надання товарній біржі висновку про її відповідність 

вимогам” [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]).  Ці біржі з метою 
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координації їх діяльності та розвитку належать до Національної Асоціації 

Бірж України (створена у 1996 році) та Союзу аграрних бірж України 

(створений у 2003 році). 

Концентруючи пропозицію виробників і попит споживачів, аграрна 

біржа має встановлювати реальну ціну на сільськогосподарську продукцію, 

яка повинна бути основою формування ціни позабіржового ринку. 

Можна зазначити, що держава має виступати регулятором 

продовольчого ринку, а її виконавчі органи повинні активно регулювати 

процес ціноутворення, який буде забезпечувати рівновеликий прибуток усім 

учасникам ринкових відносин та водночас  підвищення купівельної 

спроможності споживачів.  

Слід зазначити існування глибоких, невирішених  суперечностей у 

підходах держави до організаційно-правових засад регулювання ринку зерна, 

що характеризуються банальним рухом від жорсткого адміністративного 

регулювання до ліберального та відсутністю державної стратегії розвитку 

економіки, сектору, галузі, тощо. Крім цього, в рамках виконання 

зобов'язань, необхідних для вступу до Світової організації торгівлі, 

приймалися певні заходи, що не були повноцінно ув'язані з внутрішньою 

економічною політикою держави та розумінням подальшого розвитку 

вітчизняного сільського господарства. 

Ще не будучи членом СОТ, Україна активно шукала шляхи виходу на 

світовий ринок, причому масштаби експортно-імпортних операцій були вже 

значні.Так, сільськогосподарські підприємства України ще в 90х роках 

минулого століття щорічно експортували продукцію понад 160 найменувань 

у 65 країн світу [153]. 

Слід зауважити, що правове регулювання ринку зерна ЄС є частиною 

спільної сільськогосподарської політики Європейського Союзу. Сільському 

господарству та розвитку сільських територій присвячена Глава 17 Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
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членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), ратифікована Законом 

України від 16.04.2014 № 1678-VII [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. 

Угодою про асоціацію визначається, що Сторони співробітничають з 

метою сприяння розвитку сільського господарства шляхом поступового 

зближення політик та законодавства з регуляторними стандартами ЄС. 

Варто зазначити, що на відміну від багатьох інших сфер Угоди про 

асоціацію, сфера сільського господарства не має суворо встановлених строків 

виконання зобов’язань. У Додатку ХХХVІІІ до Глави 17 (Сільське 

господарство та розвиток сільських територій) до Угоди про асоціацію 

міститься перелік регламентів, директив, рішень ЄС у цій сфері, однак, лише 

вказується, що ці акти повинні розглядатись Українською стороною як 

юридичні стандарти при поступовому наближенні законодавства по 

конкретному сектору чи продукту (ст.405 Угоди про асоціацію) [234]. 

В статтях 403-404, зокрема, зазначено, що Сторони співробітничають з 

метою сприяння розвитку сільського господарства та сільських територій, 

зокрема шляхом поступового зближення політик та законодавства. 

Співробітництво між Сторонами у сфері сільського господарства та розвитку 

сільських територій охоплює, такі напрямки: 

– сприяння взаємному розумінню політик у сфері сільського 

господарства та розвитку сільських територій; 

– посилення адміністративних спроможностей на центральному та 

місцевому рівнях щодо планування, оцінки та реалізації політики; 

– заохочення сучасного та сталого сільськогосподарського 

виробництва, з урахуванням необхідності захисту навколишнього 

середовища і тварин, зокрема поширення застосування методів органічного 

виробництва й використання біотехнологій, inter alia шляхом впровадження 

найкращих практик у цих сферах; 
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– обмін знаннями та найкращими практиками щодо політики 

розвитку сільських територій з метою сприяння економічному добробуту 

сільських громад; 

– покращення конкурентоспроможності сільськогосподарської 

галузі та ефективності і прозорості ринків, а також умов для інвестування; 

– поширення знань шляхом проведення навчальних та 

інформаційних заходів; 

– сприяння інноваціям шляхом проведення досліджень та 

просування системи дорадництва до сільськогосподарських виробників; 

– посилення гармонізації з питань, які обговорюються в рамках 

міжнародних організацій; 

– обмін найкращими практиками щодо механізмів підтримки 

політики у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій; 

– заохочення політики якості сільськогосподарської продукції у 

сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем 

якості[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Окрім того, зобов’язання щодо імплементації деяких актів ЄС, які 

певною мірою стосуються ринку зерна, відображені у розпорядженні 

Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р «Про схвалення 

Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні 

заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони» [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Основним законодавчим актом ЄС, який встановлює горизонтальні 

правила регулювання на ринку зерна, є Регламент Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) № 1308/2013 від 17 грудня 2013 року про спільну 

організацію ринків сільськогосподарської продукції. У зазначеному 

Регламенті № 1308/2013 містяться загальні положення щодо ринкової 
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інтервенції, правила торгівлі сільськогосподарськими продуктами та правила 

конкуренції на ринку сільськогосподарських продуктів[189]. 

Крім того, ринок зерна в ЄС охоплюється іншими напрямками та 

сферами регулювання, зокрема, різними законодавчими актами визначаються 

правила щодо державної інтервенції; безпеки харчової продукції; засобів 

захисту рослин та максимального рівня залишків шкідливих речовин; 

генетично модифікованих організмів; державної допомоги; імпортних квот та 

тарифів тощо. 

Станом на сьогодні, деякі органи виконавчої влади, на яких 

покладалися повноваження щодо реалізації державної політики, є 

ліквідованими, а строк виконання та здійснення відповідних заходів вже 

завершився. Враховуючи вищезазначене, такі нормативно-правові акти 

потребують визнання такими, що втратили чинність [82]. 

Виходячи із вищевказаного, пропонуємо низку заходів щодо 

вдосконалення організаційно-правових засад державної політики розвитку 

сільського господарства України та ринку зерна зокрема: 

1) провести доопрацювання нормативно-правової бази регулювання 

відносин в сфері ринку зерна, зокрема визнати наступні акти незаконними та 

скасувати їх: 

– Наказ Мінагрополітики України №10 від 04.02.2011 «Про 

затвердження Інструкції з технології виробництва хлібопекарського 

сортового і обойного борошна із зерна тритикале та Інструкції щодо 

технології зберігання зерна у зерносховищах із застосуванням полімерних 

зернових рукавів» у зв'язку з відсутністю підстави для прийняття оскільки 

дана інструкція затверджена на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку видачі сертифіката відповідності 

послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки» від 02.12.2009 

№1294, що втратила чинність; 

– Наказ Мінагрополітики України №340 від 20.05.2009 «Про 

встановлення плати за зберігання об’єктів державного цінового регулювання 
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та за переробку зерна на борошно» у зв'язку з відсутністю підстави для 

прийняття оскільки даний нормативно-правовий акт розроблений на підставі 

нормативно-правових актів, які регулюють відносини в межах одного 

маркетингового періоду і на сьогодні є неактуальними (зокрема Постанова 

КМУ від 27.12.2008 №1128 «Деякі питання використання зерна державного 

продовольчого резерву», Розпорядження КМУ від 15.04.2009 №421-р «Про 

закупівлю Аграрним фондом послуг із зберігання зерна та його переробки»); 

– Постанову Ради Міністрів УРСР №359 від 27.09.1985 «Про 

додаткове залучення в державні ресурси зерна пшениці, гречки, проса, 

гороху та інших культур з урожаю 1985 року в порядку обміну», Постанову 

Рада Міністрів УРСР №158 від 23.07.1990 «Про встановлення закупівельних і 

граничних реалізаційних цін на насіння зернових і зернобобових культур 

урожаю 1990 року» та Постанову Ради Міністрів УРСР від 12.06. 1990 №128 

«Про заходи щодо стимулювання в 1990 році державних закупівель зерна» у 

зв'язку з втратою чинності підстав для їх прийняття оскільки дані 

нормативно-правові акти, прийняті до проголошення незалежності України; 

– Наказ Мінагрополітики України №77 від 21.02.2008 «Про 

затвердження форми форвардного біржового контракту» у зв'язку з 

відсутністю підстави для прийняття оскільки у Законі України «Про 

державну підтримку сільського господарства України» відсутня норма для 

затвердження Мінагрополітики форми біржового контракту. 

– Наказ Держкомзему України №1 від 04.01.2005 «Про 

затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття 

та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних 

ділянок» у зв'язку з відсутністю підстави для прийняття оскільки відповідно 

до Постанови КМУ «Про Державну службу України з питань геодезії, 

картографії та кадастру» та Закону України «Про державний контроль за 

використанням та охороною земель» надання дозволів на перенесення 

грунтового (родючого шару грунту) надають Головні управління 

Держгеокадастру, а не Держземінспекція чи Держсільгоспінспекція. 
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2) провести доопрацювання нормативно-правової бази регулювання 

відносин в сфері ринку зерна, визнати наступні акти неактуальними за 

ознакою невідповідності законодавству, зокрема, у частині регулювання 

діяльності Аграрного фонду в певному маркетинговому періоді, та скасувати 

їх:  

– Постанову КМУ №487 від 23.06.2010 «Про встановлення розміру 

плати за використання бюджетної позики виробниками зерна у межах 

режиму державних заставних закупівель на 2010/2011 маркетинговий 

період»; 

– Постанову КМУ №146 від 26.02.2009 «Про порядок здійснення 

Аграрним фондом закупівель зерна, переданого у заставу за надану 

бюджетну позику в межах режиму державних заставних закупівель зерна»; 

– Постанову КМУ №705 від 06.08.2008 «Про запровадження 

режиму державних заставних закупівель зерна»; 

– Постанову КМУ №1030 від 03.07.2003 «Про встановлення рівня 

заставних цін на зерно»; 

– Постанову КМУ №371 від 23.04.2001 «Про встановлення 

заставних цін на основні зернові культури»; 

– Постанову КМУ №452 від 13.05.1997 «Про правила використання 

зерна, виробленого в Україні у 1997 році»; 

– Наказ Мінагрополітики України №402 від 08.06.2007 «Щодо 

закупівлі Аграрним фондом продовольчого зерна врожаю 2007 року для 

формування державного продовольчого резерву»; 

– Наказ Мінагрополітики України №329 від 15.05.2007 «Щодо 

продажу Аграрним фондом об’єктів державного цінового регулювання 

(зерно пшениці 2005 року) з державного продовольчого резерву у 2006/2007 

маркетинговому періоді»; 

– Наказ Мінфіну України №54/98 від 29.03.1996 «Про 

затвердження Порядку визначення середньозважених цін на зерно по 

наслідках біржових торгів в Україні за спотовими контрактами»; 
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– Наказ Мінагрополітики України №485 від 01.09.2006 «Щодо 

закупівлі Аграрним фондом зерна врожаю 2006 року для формування 

державного продовольчого резерву». 

3) визнати нормативно-правові акти неактуальними за ознакою 

невідповідності законодавству, оскільки вони є недієвими та не відповідають 

нормам і реаліям сьогодення, оскільки акти приймалися для вирішення 

окремих питань в певний період часу: 

– Постанову КМУ №1877 від 12.12.2002 «Про затвердження 

Порядку декларування зерна суб’єктами зберігання зерна»; 

– Наказ Мінагрополітики України №374 від 11.08.2005 «Про 

затвердження Порядку ведення основного реєстру складських документів на 

зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру зернового складу»; 

– Указ Президента України №890/2007 від 18.09.2007 «Про деякі 

заходи щодо розвитку ринку зерна»; 

– Указ Президента України №415/2003 від 19.05.2003 «Про 

додаткові заходи щодо стабілізації ринку зерна»; 

– Указ Президента України №1118/95 від 02.12.1995 «Про суцільну 

агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення». 

4) провести доопрацювання організаційної системи суб'єктів 

державних відносин у сфері ринку зерна з метою виключення дублювання 

завдань та налогодження ефективного фунціонування та розвитку галузі; 

5) вдосконалити Концепцію розвитку ринку зерна України тавнести 

відповідні зміни до Стратегії сталого розвитку "Україна-2025"; 

6) розробити та прийняти в установленому порядку відповідні 

нормативно-правові акти, щорічні плани дій реалізації цієї Стратегії, 

постійно моніторити стан їх виконання; 

7) доопрацювати вітчизняну нормативно-правову базу до норм СОТ 

та ЄС у відповідності до прийнятої Стратегії. 
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2.3Дієвість державного регулювання розвитку ринка зерна 

 

У сучасному цивілізованому світі досягти гідної якості життя кожного 

члена суспільства можна лише за рахунок ефективної і раціональної 

організації системи публічного управління, яка базується на принципах 

демократії, верховенства права й пріоритету особи, а механізми її 

функціонування можуть бути оперативно адаптовані до нових зовнішніх та 

внутрішніх змін.  

Сучасні тенденції розвитку ринку зерна, посилення впливу зовнішніх 

чинників на його функціонування та розвиток, структурна перебудова галузі, 

інші особливості сучасного етапу функціонування АПК потребують 

активного використання сучасних методів дослідження, якісно нових 

підходів до організації та оцінки ефективності механізму державного 

регулювання розвитку ринку зерна [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. 

Сучасні підходи щодо визначення ефективності державного 

регулювання зернового ринку повинні включати комплекс показників, які 

характеризують сутність та результативність державної політики в усіх її 

сферах. Суть сучасних проблем національного зернового ринку полягає не 

стільки в нестачі коштів, скільки в неефективному механізмі їх використання 

й відсутності дієвого механізму контролю з боку органів державної влади. 

Інакше кажучи, з економічної точки зору, питання полягає не в тому, яку 

суму виділяти з бюджету (це переважно політична проблема), а в тому, як 

ефективніше нею розпорядитися [229]. 

Вплив на підвищення ефективностідержавного регулювання розвитку 

ринку зерна досягається з використанням технологічних інструментів при 

виробленні і контролі за реалізацією управлінських рішень з використанням 

різноманітних методів контролю та оцінки ефективності управління. 

Державне регулювання є складним інструментом упровадження 

державної політики, і питання оцінювання за базовими критеріями, особливо 
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ефективності та результативності, викликають посилений інтерес як 

дослідників, так і практиків. Оцінювання, як зазначає провідна дослідниця 

К.Вайс, – це "систематична оцінка операцій та/або результатів програми чи 

політики порівняно з комплексом явних та неявних стандартів з метою 

вдосконалення програми чи політики" [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. Аналіз є першим кроком до ефективного впливу на державну 

політику, так само, як він є першим обов'язковим кроком у будь-якій дії, що 

розрахована на позитивний результат. Робота, метою якої є вплинути на 

державну політику, має починатися зі збору точної інформації та 

усвідомлення самої суті проблеми, розуміння інтересів людей, причетних до 

неї, можливих варіантів політики, наслідків реалізації чи нереалізації 

кожного з них, організацій і каналів комунікації із впливовими людьми та 

урядовцями, відповідальними за вироблення політики. Чим міцніші 

підвалини будуть закладені на основі таких знань, тим кращі результати 

будуть досягнуті в процесі впливу на державну політику [164]. 

У науковій літературі існують різні підходи до визначення поняття 

ефективності управління залежно від факторів, що досліджуються (див. табл. 

2.7).  

 

 

Таблиця 2.7 

Фактори визначення ефективності державного регулювання ринку 

Фактори визначення ефективності 

Стійкість, відтворювання соціального ефекту 

Обсяг виконаної роботи 

Ступень здійсненності вимог клієнтів 

Підвищення якості послуг 

Підвищення якості життя населення 

Узгодженість результату з метою (результативність) 

Співвідношення витрачених ресурсів до обсягу наданих послуг 
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(економічна ефективність) 

Досягнення незмінних цілей за допомогою відомих і наперед 

встановлених засобів та стандартів (модель “внесок – продукт”) 

 

Низка науковців акцентують увагу на дослідженні соціального ефекту, 

сутність якого полягає в тому, що він повинен бути стійким, відтворюваним, 

прогресуючим і містити в собі не тільки результат, але й джерело і засоби для 

подальшого розвитку, виступати постійною і міцною ланкою в ланцюзі 

безперервного відтворення громадського життя. 

Інші фахівці вважають, що ефективність управління пов'язана з 

обсягом виконаної роботи, оскільки саме так можна врахувати інтереси 

громадян, споживачів і платників податків. 

Існує інший підхід до визначення, за яким ефективність визначається 

ступенем здійсненності вимог клієнтів, а раціональність є показником 

оцінки, наскільки економічно використовуються ресурси організації при 

досягненні зазначеного рівня задоволення клієнтів. 

Деякі науковці пов'язують ефективність державного управління з 

підвищенням якості послуг. Інші розглядають ефективність державної влади 

з точки зору підвищення якості життя населення та рівня розвитку 

території. 

Існують підходи, які визначають ефективність державного управління 

як співвідношення результатів управління із задекларованими цілями. Тобто 

йдеться про результативність, яка також розглядається на трьох рівнях 

управління: загальна соціальна ефективність; спеціальна соціальна 

ефективність; конкретна соціальна ефективність [19]. 

Спираючись на підхід щодо тотожності понять ефективності 

державного управління та ефективності діяльності органів публічної влади, 

американський учений Г. Бухарт запропонував розглядати ці категорії на 

основі трьох теорій: 

– механістичної (традиційної) теорії ефективності управління, яка 

передбачає використання усталеної і закритої моделі досягнення незмінних 
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цілей за допомогою відомих і наперед встановлених засобів та стандартів 

(модель “внесок – продукт”); 

– теорії людських ресурсів, яка передбачає суттєвий вплив людського 

потенціалу на ефективність управління, де вагому роль відіграють соціальні 

фактори: поведінкові, мотиваційні (задоволення потреб службовців, 

плинність кадрів, моральний стан колективу, кількість прогулів, відданість 

взаємній справі тощо). Основна увага приділяється особистому досвіду або 

характеристиці особистих якостей, якими володіють вдалі менеджери-

управлінці. П. Друкер, розглядаючи роботу управляючого, наголошує на 

необхідності вчитися бути ефективним, тобто ефективність – це практика, 

практичні навики, яких потрібно набувати в процесі постійної і кропіткої 

праці [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]; 

– теорії організацій, яка, на відміну від попередніх, розглядає систему 

управління як відкриту структуру, на яку впливає зовнішнє середовище, 

внаслідок дії якого можуть змінюватись цілі, засоби і стратегія управління. 

Для забезпечення ефективності орган управління повинен адекватно 

пристосовуватись до змін, бути гнучким та здатним контролювати зовнішнє 

середовище (або, як мінімум, бути здатним впливати на нього). 

На думку цілої низки дослідників, ефективність державного управління 

ринком великою мірою пов’язана з політичною проблематикою в 

державному і публічному секторі, оскільки саме на політичному рівні 

встановлюються норми, якість і кількість роботи, яка виконується органами 

державного та місцевого управління. 

В енциклопедичній літературі ефективність визначається як 

відношення корисного ефекту (результату) до витрат на його одержання; 

ступінь порівняння результатів з витратами; система показників, що 

характеризують рівень використання виробничих потужностей системи; в 

управлінні – досягнення цілей управління при мінімальних небажаних 

наслідках або витратах [78]. 
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Ефект (лат. effectus ˗ виконання, дія, лат. efficio ˗ виконую, дію) ˗ 

багатозначний термін ˗ означає реакцію на певну дію. Відповідно 

ефективність ˗ результат, який є наслідком такої дії, це здатність виконувати 

роботу і досягати необхідного або бажаного результату. 

Часто ефективність визначають як узгодженість результату з метою. 

Дослідники вважають, що є два види ефективності: дієвість (efficiency), яку 

можна підрахувати кількісно і вивести коефіцієнт корисної дії, та 

ефективність (effectiveness), що має якісний характер і є оціночним поняттям. 

Термін “ефективність державного управління” вірно було б вживати 

саме у другому варіанті, адже у секторі державного управління не 

створюється прибутку. В результаті діяльності органів державного 

управління, як правило, створюється не товар, а особливий продукт ˗ певний 

підсумок надання специфічної неринкової послуги чи виконання функції. 

Причому зміна обсягу наданих послуг (виконання функцій) не завжди 

залежить від зміни витрат на утримання відповідного органу державного 

управління. Діяльність основної маси органів державного управління 

спрямована на якісне та своєчасне виконання покладених на них функцій, які 

складно виразити в цифрових показниках і оцінках. 

Отже можна зробити висновок, що не можна розглядати “ефективність 

державного управління ринком зерна” у чистому вигляді як відношення 

вартості витрат на забезпечення діяльності державного органів влади у сфері 

управління зерновим ринком до вартості результатів даної діяльності. Слід 

також розглядати питання про те, як управляти ефективністю діяльності 

органів управління, що і як необхідно робити для підвищення цієї 

ефективності [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Метою оцінки ефективності управління ринком є намір визначити, 

наскільки правильно обрані напрями діяльності в сфері регулювання 

зернового ринку і який результат вони приносять. Орієнтація на кінцеві 

результати (передбачення результатів, розрахунок кожної дії і формування 

центрів відповідальності за кінцеві результати) зустрічається як у практиці 
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менеджменту, так і входить як основоположний компонент у багато сучасних 

концепцій управління, в тому числі регіональному управлінні ринком. 

Виходячи з пріоритетів досліджень впливу результатів державного 

управління на фактори і показники стану та розвитку зернового ринку можна 

виокремити кілька видів критеріїв оцінювання ефективності державного 

регулювання ринку зерна (див. табл.2.8): 

 

Таблиця 2.8 

Критерії оцінювання ефективності державного регулювання ринку 

зерна 

Критерії оцінювання 

Ефективність з погляду необхідності 

Ефективність з погляду виконання плану 

Цільова і виконавська ефективність 

Загальна ефективність 

Порівняльна ефективність 

Ефективність з погляду критерію розвитку 

Реактивна ефективність 

Фінансова ефективність 

Предметна ефективність 

 

Ефективність з погляду необхідності (Indispensable effectiveness). 

Ефективність повинна бути закладена в місії органу управління. Як критерій 

ефективності насамперед слід вказати логічний критерій, або перевірку 

здоровим глуздом. Оцінюватися може як діяльність певного органу з погляду 

на виправданість самого його існування і визначення загальної та конкретної 

соціальної користі від його діяльності як у цілому, так і від окремих заходів 

або напрямів його діяльності, запроваджених проектів, ухвалених нових 

завдань і функцій. При цьому потрібно відповісти на питання: “а що це дає?”. 

На практиці недотримання цього критерію обертається неочікуваними 

результатами (unprecedented consequences). Нерідко приймаються рішення, 

які виходять із задоволення вузькогрупових або навіть індивідуальних 

інтересів і при цьому завдають збитків як ринку, так і суспільному 
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благополуччю. Не дарма з політичного лексикону майже не сходять терміни 

“бюрократія” і “корупція”. 

Ефективність з погляду виконання плану (Plan Realization). Як оцінку 

результатів діяльності прийнято використовувати показники, що 

характеризують ступінь виконання доручень або планових (іноді прогнозних) 

завдань (такі показники як валове виробництво, виробництво по сортах, 

видах продукції, якісні показники, урожайність, площа посівних тощо). У 

цьому разі ми маємо справу з методом “відношення = “факт/план”, яке легко 

визначається методами статистики. Коли відбувається перевищення плану, 

то це оцінюється як позитив. Недовиконання плану свідчить про серйозні 

недоліки в роботі, невідповідність виконавця посаді або неналежне 

виконання посадових обов’язків. Хоча, знову ж таки, такий підхід не завжди 

коректний і виправданий. По-перше, необхідно враховувати форс-мажор, по-

друге, зміну обстановки, по-третє, спочатку планові показники можуть 

поставити завищену планку або містити об’єктивно недосяжні вимоги. 

Цільова і виконавська ефективність (Target & Implementation 

effectiveness). Ефективність публічного управління в цьому випадку 

складається з двох самостійних аспектів, перший з яких – цільова 

ефективність або ефективність цілепокладання (правильність вибору і 

постановки цілей), а другий – виконавська ефективність (або якість і ступінь 

досягнення поставлених цілей і завдань). Цільова ефективність відповідає на 

питання “наскільки завдання відповідають реальним потребам, наявним у 

суспільстві”. Вона може зводитися до задоволення поточних потреб на 

належному рівні і відкриття перспектив, що означають вихід на нові рівні 

задоволення суспільних потреб і новий прогресивніший стан. Цільова 

ефективність може бути виражена також у питаннях: “що потрібно робити? і 

наскільки це потрібно робити? які неприємності з цим можуть бути 

пов’язані? що це дає?”. Кількісно виміряти цільову ефективність майже не 

можливо. Крім кількісних вимірників усе ж таки можна використати такі 

характеристики, як: зручність, надійність, швидкість, стабільність. Хоча в 
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загальному випадку ефективність суспільної діяльності – це обсяг послуг, які 

отримують громадяни. Але вони, як правило, не мають вартісного 

вимірювання і не можуть бути легко підсумовані.  

Інтегральним показником, який враховуватиме правильність 

цілепокладання і точність виконання поставлених згори завдань, буде 

загальна (або інтегральна) ефективність. 

Усі ці види можна виразити такими формулами: 

цільова ефективність = поставлені цілі/реальні потреби; 

виконавська ефективність = досягнуті результати/поставлені цілі; 

загальна ефективність = досягнуті результати/реальні потреби. 

Порівняльна ефективність (Relative effectiveness) – це відповідність 

стандартам або найкращим зразкам, прийнятим у світовій практиці, або 

середньому рівню, який відповідає рівню розвитку продуктивних сил у 

суспільстві, досягнутому на цей час (порівняння валового виробництва та 

урожайності зернових і зернобобових культур в Україні та в Європі). 

Ефективність з погляду критерію розвитку (Development effectiveness). 

Як орієнтир для оцінки ефективної діяльності можна також вибрати 

спрямованість руху на шляху до прогресу, або відступ назад. Стагнація в 

управлінській діяльності часто пов’язується із застійними явищами в 

суспільстві (динаміка валового виробництва та урожайності зернових і 

зернобобових культур в Україні). 

Реактивна ефективність (Challenge effectiveness). Цей різновид 

ефективності визначає точність, адекватність, швидкість і чіткість реакцій на 

виклики суспільства і проблеми, що стоять перед державним органом 

(реакція на неврожай окремих видів продукції (наприклад гречки), різка 

зміна цін на світових ринках тощо). 

Крім того, розрізняють фінансову ефективність і предметну 

ефективність. Часто виникає спокуса вважати, що чим більше грошей 

витрачено, тим більше зроблено. Практика показує, що це далеко не так. 
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Тому доцільно визначати потребу в обсязі предметів споживання чи послуг, 

які продукує орган публічної влади відповідно до компетенції [225]. 

Виконавчі критерії або критерії ефективності використовуються з 

таких основних причин:  

1. Оцінка допомагає поліпшити якість самої діяльності. Вважається, що 

урядові та регіональні програми існують для надання різних послуг 

населенню і, таким чином, сприяють підвищенню рівня життя. Виконавчі 

критерії визначають для органів управління шляхи їхньої оптимальної 

діяльності по наданню високоякісних, ефективних і продуктивних послуг 

мешканцям громади.  

2. Виконавчі критерії посилюють відповідальність. Вони мають 

важливе значення для бюджетного процесу, який можуть значно покращити 

шляхом оцінки відповідності рівня послуг затратам коштів.  

3. Виконавчі критерії підвищують прозорість діяльності влади, тому що 

документи щодо оцінки результативності її діяльності на основі зазначених 

критеріїв завжди доступні широкому колу громадськості [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

Зважаючи на різноманітні підходи до розуміння та оцінки ефективності 

показники оцінки ефективності державного регулюваннярозвитку ринку 

зерна можна класифікувати (ДодатокМ). 

Головні параметри основних етапів оцінювання ефективності 

діяльності управління наведені вДодатку Н. 

Розглядаючи специфіку управлінської діяльності, не можна не 

відзначити, що на різних організаційних рівнях вона неоднорідна. Так, 

функції керівників вищого рівня більшою мірою сконцентровані на взаємодії 

із зовнішніми контрагентами. Для керівників середньої ланки визначальне 

значення має оперативність розв’язання технічних і організаційних проблем 

[50]. Цим фактом не можна нехтувати при визначеності критеріїв та 

проведенні оцінки ефективності державного регулювання на різних ланках 

системи.  
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Серед аналітичних технологій – методів, які використовують при 

аналізі ефективності державного управління ринком зерна, яка, таким чином, 

може бути значно поліпшена, можна виділити: 

1. Порівняння результатів роботи різних органів влади. Така 

технологія здійснюється за конкретними даними та має важливе значення. Це 

дає можливість зрозуміти, чому окремі органи влади можуть досягати 

високого рівня продуктивності та ефективності, добиватися кращих 

результатів, а інші ні. Обмін результатами є корисним як для платників 

податків, так і для представників влади. Показовою може бути аналітика 

урожайності, кількості посівних площ, валових зборів урожаю в різних 

областях України. 

2. Заплановане у порівнянні з реальним. Це досить простий і 

корисний метод аналізу результатів, застосування якого передбачає 

визначення для органів управління конкретних цілей діяльності. Ці цілі 

можуть базуватися на:  

 аналізі минулого виконання;  

 порівнянні діяльності інших аналогічних організацій та структур 

за певний період;  

 затверджених виконавчих стандартах;  

 даних приватного сектору і недержавних організацій;  

 вивченні реальних потреб населення тощо. 

3. Часові тенденції. Це ще одна цінна аналітична технологія. 

Діяльність органів управління зазвичай щороку суттєво не змінюється. Зміни 

відбуваються поступово, як позитивні, так і негативні, але у кінцевому 

підсумку невеликі зміни можуть стати тенденцією, тому органи влади мають 

збирати, відслідковувати і вивчати результати своєї діяльності протягом 

декількох років, для того, щоб не опинитись у неконтрольованій ситуації. В 

розрізі оцінки державного регулювання зерновим ринком цей метод може 

застосовуватись при аналізі змін (тобто динаміки) показників, що можуть 

кількісно оцінити ефективність за кінцевим результатом ˗ динаміка об'ємів 
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посівних площ, валового урожаю, урожайності як в цілому, так і по окремих 

видах зернових культур тощо. 

Також виникає гостра необхідність у створенні об'єктивної системи 

моніторингу, яка дасть змогу своєчасно і глибоко оцінювати ефективність 

подій, що відбуваються у регіонах у сфері зернового ринку, та приймати 

результативні управлінські рішення щодо їх розвитку. Його завдання – 

оперативне виявлення основних тенденцій та прогнозування розвитку ринку 

зерна в регіонах, визначення потенційних місць розвитку, виявлення шляхів 

розкриття регіонального потенціалу розвитку через підвищення ефективності 

діяльності місцевих органів влади в сфери ринку зерна. 

Усі розроблені методики оцінки ефективності залежно від інформації 

можна поділити на три групи: методики, що базуються на експертних 

оцінках; методики, що базуються на статистичній інформації; методики, що 

бізуються на екпертно-статистичних розрахунках.  

Важливою структурною складовою оцінки є визначення її принципів. 

Під такими принципами слід розуміти систему загальних вимог чи обмежень, 

до яких мають бути віднесені логічність, об'єктивність, своєчасність, 

пропорційність, доцільність, взаємопов'язаність, визначеність. 

Крім того, під час дослідження ефективності впливу на розвиток ринку 

зерна потрібно враховувати ієрархічну структуру механізму регулювання, а 

отже відмінності в цілях, завданнях, інтересах та відповідно ефективності 

роботи державних органів відносно певного рівня. Можливі рівні оцінки 

ефективності державної регуляторної діяльності подано на рис.2.9. 
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Рис. 2.9. Рівні оцінки ефективності державного регулюванняринку 

зерна 

 

В рамках дослідження проводиться оцінка ефективності (дієвості) 

державного регулювання розвитку ринку  зерна на національному рівні. 

Інформаційною базою дослідження визначено нормативно-правові акти 

України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, 

статистичні щорічники, збірники Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, дані підприємств зернового ринку України. 

Слід зазначити, що наразі існує багато нарікань на якість 

інформаційної бази та інформації, що використовується в дослідженнях 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с.28]. Як зазначив 

американський економіст Е.Ліхен, не можна не визнавати той факт, що 

майже усім оцінкам властиві похибки, що ні мистецтво, ні наука, ні 

статистика не здатні позбавити процес оцінки впливу людського судження та 

ймовірність помилки [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Зокрема, 

негативно впливають на якість інформації постійна неконтрольована зміна 

механізмів і форм господарювання, домінування тіньових схем, які часом 

стають основою функціонування і виживання підприємств зернового ринку в 

сучасних умовах. Це суттєво впливає на якість економічного аналізу і 

формування на його основі концептуальних положень щодо розвитку та 

підвищення ефективності державного регулювання ринку зерна. 

Національний агропромисловий 
комплекс

Національний ринок зерна

Регіональний ринок зерна

Підприємство ринку зерна

Продукція ринку зерна
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Виходячи з багатогалузевої структури ринку зерна, наявності у його складі 

як сільськогосподарських, так і переробних, промислових, транспортних 

підприємств, закладів ринкової інфраструктури тощо, доцільно застосовувати 

диференційований підхід до оцінки ефективності управлінської діяльності, адже 

кожна галузь ринку зерна має свої особливості, пов’язані зі специфікою 

діяльності  [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Систему аспектів, критеріїв і показників оцінки ефективності 

механізму державного регулювання розвитку ринку зерна наведено в 

Додатку О. 

При визначенні критерію ефективності регулювання держави як 

виразника загальнонаціональних інтересів досить складно виділити 

універсальний узагальнюючий критерій, адже труднощі в його 

формулюванні полягають в тому, що значна частина факторів (наприклад, 

екологічні, соціальні, технологічні тощо) на підставі яких визначається 

критерій знаходиться поза межами зернового сектора економіки [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

В межах виконаної роботи проведено оцінку ефективності (дієвості) 

державного регулювання розвитку ринку зерна за економічним критерієм за 

показниками: 

– рівень задоволення потреб ринку. Цей показник можна розділиті на 

декілька: рівень виробництва зерна в порівнянні з внутрішньою потребою 

ринку та рівень задоволення потреб населення в зерновій продукції. 

Згідно раніше проведеного аналізу фактичне споживання хліба та 

хлібопродуктів населенням  впродовж року відповідає раціональній нормі 

(100,8%  у 2017 році).  

Внутрішня потреба в зерні твердої пшениці задовольняється на 35 – 40%, з 

озимого жита і гречки – на 50 – 60%. Отже, незважаючи на збільшення 

виробництва зерна в цілому, можливості підвищення його якості 

використовуються далеко не повністю. Фуражне зерно задовільняє внутрішні 

потреби на 100%.  
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– обсяг продукції при оцінці ефективності державного регулювання 

розвитку ринку зерна слід розглядати в динаміці – який ефект мають 

державні механізми на зміну об'єму виробленої продукції. 

Обсяг виробництва за останні 2015-2019 роки становив 60126, 66085, 

61916, 70057 та 75143 тис. т, відповідно, тобто виріс на 25,0%. 

– величина прибутку підприємств з вирощування зернових культур за 2010-

2018 роки наведена в табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Чистий прибуток (збиток) підприємств зернового та зернобобового 

секторів за 2010-2018 роки 

Роки 

Код за КВЕД-2010 01.11 Усього 

чистий 

прибуток 

(збиток), тис. 

грн 

підприємства, які одержали 

прибуток 

підприємства, які одержали 

збиток 

у % до загал. 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, тис. 

грн 

у % до загал. 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, тис. 

грн 

2010 12 365 949,5 73,2 15 267 545,4 26,8 2 901 595,9 

2011 20 012 395,2 86,6 22 357 333,9 13,4 2 344 938,7 

2012 17 858 241,1 80,3 22 870 195,7 19,7 5 011 954,6 

2013 7 240 408,4 81,9 15 853 700,4 18,1 8 613 292,0 

2014 15 954 142,9 86,7 39 133 806,8 13,3 23 179 663,9 

2015 86 914 352,7 90,9 106 453 105,8 9,1 19 538 753,1 

2016 80 929 861,2 90,7 90 264 250,2 9,3 9 334 389,0 

2017 57 933 627,3 88,6 75 222 850,4 11,4 17 289 223,1 

2018 62 173 403,8 88,8 80 465 123,6 11,2 18 291 719,8 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Держстату [69]. 

 

Можна констатувати нестабільність показників як розміру чистого 

прибутку операторів зернового сектору, так і частки підприємств, які отримали 

прибуток у загальній кількості зерновиробників. Якщо взяти прибуток, 

отриманий зерновиробниками в 2018 році, до середнього прибутку в 2014-2015 

роках (кризовий рік, коли обсяги прибутку переходили з одного звітного періоду 

на наступний), то ріст становитиме 20,8%. 

– рентабельність підприємств зернового сектору за 2010-2018 роки 

наведена в табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 
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Рівень рентабельності продукції в усіх підприємствах зернового та 

зернобобового секторів за 2010-2018 роки 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рентабельніс

ть, % 
14,2 26,1 15,2 1,3 25,7 43,1 37,8 25,0 24,7 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Держстату [69]. 

 

Після зростання рівня рентабельності до 43%  у 2015 році спостерігається 

зниження її рівня до 24% у 2018 році, та падіння на 1% за 2014-2018 роки. 

– обсяг інвестицій можна оцінити за обсягом прямих інвестицій в сільське 

господарство України за 2015-2018 роки ( табл. 2.12). 

 

Таблиця 2.12 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в сільському господарстві 

України за 2015-2018 роки 

Обсяги прямих інвестицій  

Рік тис.дол. США 
у % до загального об'єму 

інвестицій 

2015 7 107,8 0,50 

2016 5 691,8 0,50 

2017 586 249,8 1,88 

2018 578 632,1 1,83 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Держстату [69]. 

 

Можна констатувати суттєве зростання прямих іноземних інвестицій, а 

також їхньої частки в загальній сумі інвестицій.  

– рівень імпортонезалежності – відношення експорту реалізованої 

продукції до імпорту. Цей показник також буде інформативним, якщо 

його розглядати в динаміці. 

Згідно раніше проведеного аналізу за період 2010-2019 роки об'єм 

експорту зернових виріс з 2 467 до 9 633млн дол. (390%), експорт продукції 

борошномельно-круп’яної промисловості виріс з 81 до 202 млн дол. (249%), 

готової продукції із зерна – з 254 до 269 млн дол (106%). 
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За аналогічний період імпорт зерна збільшився з 146 до 180 млн дол. 

(123%), причому в 2019 році знизився в порівнянні з попереднім роком), 

продукції борошномельно-круп’яної промисловості – з 27 до 35 млн дол. (130%), 

готової продукції із зерна – з 126 до 200 млн дол. (159%). 

Частка зерна в загальному об'ємі експорту продукції рослинного 

походження зросла з 62% до 75%, а готової продукції  з зерна – знизилась з 10% 

до 8,4% в обсязі експорту готових харчових продуктів, а в долі експорту зернової 

продукції – з 9,1% до 2,7%. 

Таким чином за період 2010-2019 роки спостерігається позитивне сальдо 

зовнішньої торгівлі зерновими культурами та продукцією борошномельно-

круп’яної промисловості, та в той же час – негативне сальдо експортно-імпортної 

торгівлі готової продукції з зерна. 

Оцінка ефективності за технічним критерієм за показниками: 

– рівень використання виробничих потужностей – землі 

сільськогосподарського значення під зернові культури – можна розглядати в 

динаміці. Проте, враховуючи, що в Україні практично немає не ораних 

земель, цей показник суттєво не змінюються та варує в межах 15 000 тис. га 

±5%. 

– урожайність зернових за останні дев'ять років зросла з 26,9 до 49,1 

ц/га, тобто на 83%.  

Проте є і інший бік цього питання – урожайність в порівнянні з 

іноземними країнами. Як вже було відмічено в дослідженні середня 

урожайність в Україні менша, ніж в багатьох країнах – лідерах з 

зерновиробництва (табл. 2.13). 

 

Таблиця 2.13 

Середня урожайність зернових культур в країнах світу в 2018 році, ц/га 

Китай США Індія Росія Бразилія 

60,29 82,81 31,61 29,64 52,09 

Франція Німеччина Канада Австралія Аргентина 

68,75 72,70 40,43 26,74 54,05 
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Таким чином середня урожайність в перелічених країнах становить 

57,94 ц/га. В Україні, як вже згадувалось, в 2017 році середня урожайність 

зерна склала 47,4 ц/га. 

Оцінка ефективності за соціальним критерієм за показниками:  

– зміна кількості робочих місць та рівня зайнятості. Згідно даних 

Держстату в сільському господарстві спостерігається зменшення кількості 

зайнятого населення за період з 2010 до 2019 рік на 3% (2010-2014 роки – на 

1% та 2014-2019 роки – на 3%). Це найнижчий показник зменшення кількості 

робочих місць серед інших галузей економіки. За показником кількості 

робочих місць сільське господарство станом на 2019 рік займає друге місце 

(після оптової та роздрібної торгівлі), в ньому зайнято 18,2% всього 

зайнятого населення країни (Додаток П). 

– динаміка зростання заробітної плати. Згідно даних Держстату в 

сільському господарстві спостерігається підвищення середньої заробітної 

плати за період з 2010 до 2019 рік в 6,14 рази (2010-2014 роки – в 1,74 рази та 

2014-2019 роки – в 3,53 рази). Це найвищий показник росту серед інших 

галузей економіки. Проте сам рівень середньої заробітної плати в 

сільськогосподарському секторі один із найнижчих (6-те з 17-ти місць серед 

всіх галузей економіки країни), і середня заробітна плата на 17% нижче 

середньої по країні  (Додаток Р). Отже можна констатувати як завдання 

підвищення середньої заробітної плати в сільському господарстві до 

середньої по всіх галузях економіки. 

– рівень освіти працівників галузі. В 2017/2018 навчальному році з 

лав закладів професійно-технічної освіти було випущено 12 246 учнів (9,2% 

від загальної кількості випускників) та з вищих навчальних закладів 1 969 

студентів (0,9%) за спеціальностями сільського господарства. Зіставивши ці 

дані з показниками зайнятості населення в галузі сільського господарства, 

можна дійти висновку, що переважна кількість задіяних працівників не 

мають профільної освіти.  
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Оцінка ефективності за екологічним критерієм за показниками: 

– частка утилізації відходів. За цим показником Держстат надає 

дані за 2017-2019 роки – "Утворення відходів за класифікаційними 

угрупованнями державного класифікатора відходів" (Додаток С). За цим 

показником відходи у сфері зерновиробництва та зернопереробки 

зменшились на 7,3% – з 1 276 526 т у 2017 році до 1 184 233 т у 2019 році. 

– витрати на охорону навколишнього природного середовища. За 

цим показником Держстат надає дані по галузі сільського господарства за 

2017-2018 роки. Згідно цих даних в 2017 році на охорону навколишнього 

середовища в галузі сільського господарства було витрачено 125 240,5  тис 

грн, в 2018 році – 76 010,8 тис грн, а в 2019 році – 86 563,3 тис грн тобто за 

два останні роки витрати скоротилися на 31%. 

– можливість відновлення природного ресурсу. За критерій по 

цьому показнику можна прийняти кількість внесення добрив (Додаток Т). 

Згідно наведених даних середня частка площі що удобрюється мінеральними 

добривами з 2014 по 2019 рік зросла на 8%, органічними добривами – на 

88%, кількість добрива, що вноситься збільшилось, відповідно, на 42% і 12%. 

Для оцінки важливості запропонованих критеріїв було проведено 

анкетування низки керівників підприємств зерновго ринку (зразок анкети 

наведено в Додатку У), в якому зазначені два показники: важливість 

критерію з точки зору державного регулювання та оцінка ефективності 

роботи державних органів з відповідного питання. 

В роботі запропоновано розглянути два алгоритми оцінки дієвості 

державного регулювання розвитку ринку зерна – за допомогою інтегрального 

коефіцієнту та методом експертної оцінки. 

Для приклада оцінювання дієвості державного регулювання зернового 

ринку пропонується визначати інтегральний коефіцієнт КДдрррз, в якому 

акумулюються значення інших показників з вище наведених блоків 

показників. 
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КДдрррз = 
Пі1

Пб1
∗  

Пі2

Пб2
∗  

Пі3

Пб3
… ∗ 

Пі𝑛

Пб𝑛
  

 

де КДдрррз – інтегральний коефіцієнт дієвості державного 

регулювання ринку зерна; Пі і Пб – значення показників, які характеризують 

рівень зернового ринку у порівнюваному та базовому періоді і показники 

стану зернового ринку та еталонні показники; п – кількість показників, які 

використовуються в розрахунках. 

За взірець умовно приймаємо КДдрррз=1,0. 

Пі1/Пб1 – рівень споживання хліба – 1,008; 

Пі2/Пб2 – внутрішня потреба в фуражному зерні – 1,000; 

Пі3/Пб3 – внутрішня потреба в пшениці твердих сортів – 0,400; 

Пі4/Пб4 – внутрішня потреба в житі та гречці – 0,600; 

Пі5/Пб5 – обсяг виробництва зерна – 1,250; 

Пі6/Пб6 – величина прибутку – 1,208; 

Пі7/Пб7 – рентабельність зерновиробництва – 0,961; 

Пі8/Пб8 – інтегральний рівень імпортонезалежності зерна, виробів 

борошномельно-круп’яної промисловості та готової продукції – 4,049; 

Пі9/Пб9 – частка готової продукції  з зерна в структурі експорту – 0,840; 

Пі10/Пб10 – рівень використання виробничих потужностей – 1,000 

Пі11/Пб11 – урожайність в динаміці – 1,830; 

Пі12/Пб12 – порівняна урожайність – 0,818; 

Пі13/Пб13 – кількість зайнятого населення – 0,970; 

Пі14/Пб14 – рівень заробітної плати в галузі в порівнянні з середньою 

по країні – 0,832; 

Пі15/Пб15 – частка утилізації відходів – 0,928; 

Пі16/Пб16 – витрати на охорону навколишнього природного 

середовища – 0,691; 

Пі17/Пб17 – відновлення природного ресурсу – 1,215. 

Провівши розрахунки, отримаємо КДдрррз = 1,121. 
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Можна зробити висновки, що не зважаючи на високі показники 

виробництва зерна, урожайності та суттєвий ріст обсягів експорту зерна 

державної уваги потребують такі питання, як: задоволення внутрішніх 

потреб в твердих сортах пшениці, житі та гречці власними потужностями, 

стабілізація рівня рентабельності зерновиробників, збільшення частки в 

виробництві та експорті готової продукції із зерна, доведення урожайності 

зернових культур до рівня світових лідерів, постійна турбота про навколишнє 

середовище з метою сталого розвитку зернового ринку. 

Цей показник не є предметом дослідження, проте може слугувати 

орієнтиром для відслідкування змін в динаміці, якщо його застосовуватив 

різні періоди. Нажаль, не всю інформацію для аналітики Державна служба 

статистики України надає оперативно. Ще однією проблемою є практично 

відсутність можливісті отримання інформації від Державного агентства 

резерву України щодо залишків та руху товарів, що знаходяться в резерві. 

Розрахунок оцінки дієвості державного регулювання розвитку ринку 

зерна за методом експертних оцінок проведений також за допомогою раніше 

наведеного анкетування (Додаток У), завдяки чому були визначені основні 

критерії, які експерти вважають найважливішими для регулювання з боку 

держави, а також ті питання, з якими, за думкою експертів, державним 

органам вдається чи не вдається впоратися на сучасному етапі (зведені 

результати наведені в Додатку Ф). 

Згідно результатів анкетування можна зробити висновки, що за думкою 

експертів, найважливішими критеріми для оцінки дієвості державного 

регулювання зерновим ринком є: співвідношення експорту та імпорту 

зернової продукції, частка готової продукції  з зерна в структурі експорту, 

рівень використання виробничих потужностей (площі під виробництва 

зерна), зменшення відходів в сфері виробництва та переробки зерна. Серед 

перелічених критеріїїв лише за критерієм "рівню використання виробничих 

потужностей" за думкою експертів державі вдалося досягти успіхів, за 

іншими критеріями оцінка "задовільна" або "незадовільна". Найбільший 
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розрив між значимістю та оцінкою експертами відмічено "співвідношення 

експорту та імпорту зернової продукції"  та "зменшення відходів в сфері 

виробництва та переробки зерна". Саме на ці критерії, за думкою експертів, 

державним органам слід приділити увагу  при здійсненні політики в сфері 

зернового ринку. Проведене опитування розкрило ще одну важливу 

проблему – відсутність спеціалістів, які могли би дати комплексну 

об'єктивну оцінку різних аспектів діяльності державних органів в сфері 

зернового ринку, що змушує розглядати проведену оцінку дієвості 

державного регулювання розвитку ринку зерна лише як алгоритм, а не як 

повноцінне об'єктивне дослідження.. Ця тема заслуговує окремого вивчення 

та глибокого дослідження. 

Наведені методи є лише кількома із існуючих. Наприклад на даний час 

як основні методи вимірювання ефективності органів публічної влади в 

різних країнах пропонується декілька існуючих міжнародних систем 

оцінювання якості, насамперед CAF та IWA-4. 

Загальна система оцінювання (CAF) – це інструмент управляння 

якістю, створений на основі моделі Європейського фонду управляння якістю 

(EFQM). CAF є результатом співпраці міністрів ЄС, відповідальних за 

публічне управління. Вона була розроблена спеціально для організацій 

державного сектора, ставши інструментом узагальненого 

багатопараметричного представлення та порівняння результатів і 

можливостей управління, виявлення слабких місць і розробки підходів до 

поліпшення його стану. Система базується на 10 критеріях оцінювання, з 

яких одна група критеріїв визначає потенційні можливості організації, а інша 

– вимірює результати її діяльності в основних сферах. Кожний критерій 

поділено на субкритерії. Багато з них можна використовувати під час 

оцінювання органів місцевого управління соціальною сферою, але недоліком 

системи є те, що вона, насамперед, орієнтується на самооцінку організації, 

яка її використовує, що в умовах української дійсності є малоймовірним 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. У ЄС вона застосовується при 
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проведенні щорічної оцінки виконання "Стратегії Європи-2020" у таких 

сферах: "розумна публічна влада", "економічний клімат", "відкрите 

управління" [7]. 

Не менш ефективним інструментом оцінювання вважається система 

оцінювання IWA-4, в якій враховано положення програми ООН "Порядок 

денний на 21 сторіччя: розвиток на місцевому рівні" (United Nations Local 

Agenda 21). Вона містить: приклади послуг і пов'язаних з ними процесів, які 

повинні забезпечувати органи місцевої влади; прості методи оцінювання їх 

ступеня ефективності та компетенції. 

Діяльність органу влади аналізується за 39 показниками у 4 напрямах: 

інституційний розвиток для належного врядування; економічний розвиток; 

усебічний соціальний розвиток; екологічний розвиток. Самооцінювання 

призначене для того, щоб найвище керівництво органу влади у 

відповідальній та добровільній формі визнало рівень своєї дієвості щодо 

кожного з відповідних показників. 

Проте метод самооцінювання, хоч і має ознаки евристичного, не може 

вважатися єдино прийнятним через високу ймовірність ризику здійснення 

органом влади завищеного самооцінювання, не зовсім адекватного дійсності 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Тому питання розроблення 

універсальної методики оцінювання не втрачає актуальності та стає 

важливим завданням на шляху до розвитку державного регулювання 

зернового ринку.  
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Висновки до розділу 2 

 

Проведений аналіз сучасного стану державного регулювання ринку 

зерна надає підстави зробити такі висновки: 

На сьогоднішній день можна говорити про наявність таких позитивних 

тенденцій розвитку ринку зерна, як збільшення обсягів виробництва зерна та 

зернопродукції на основі збільшення його урожайності та зібраних площ. 

Поступово витіснивши дрібних товаровиробників і господарства населення, 

головними виробниками зерна стали великі сільськогосподарські 

підприємства, що створює потенційні організаційні і фінансові умови для 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво. 

Разом із тим потенціал галузі використовується лише частково. 

Низька урожайність 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, яка оновлюється вкрай повільно. Гальмує розвиток галузі існуюча 

система зберігання зерна, яка потребує збільшення кількості сучасних 

зерносховищ з високою продуктивністю транспортного обладнання, що дає 

змогу в короткі строки відвантажувати великі партії насипних вантажів. Не 

відповідає сучасним вимогам і зростаючим експортним зернопотокам 

існуюча транспортно-логістична система (дороги,залізниця, порти). 

Отже, визначені в результаті аналізу проблеми розвитку ринку зерна 

роблять можливість дійти висновку, що головним інструментом поліпшення 

стану виробництва в галузі є її модернізація, переведення на інноваційні 

засади розвитку, що потребує значних фінансових і організаційних витрат і 

можливе за умов посилення процесів концентрації виробництва і реалізації 

цільових програм державної підтримки. 

Поширеною також є практика державної підтримки доходів виробників 

зерна не стільки завдяки встановленню цін на зерно, скільки шляхом 
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здешевлення його виробництва (компенсації частки вартості техніки, добрив, 

пального, яке імпортується). Вітчизняні заставні операції не відповідають 

світовій формі пільгового кредитування. По-перше, вони не відносяться до 

інтервенційної діяльності і є підтоварним кредитом, який не пов’язаний з 

ціновим регулюванням. По-друге, проблема обмеженого доступу 

безпосередніх зерновиробників до участі в заставних операціях зумовлена 

досить жорсткими адміністративними бар’єрами і критеріями доступу для 

первинних виробників [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Практика показала, що безсистемна та необґрунтована державна 

політика щодо регулювання ринку зерна призводить до нищівних наслідків: 

недоотримання прибутків сільськогосподарськими виробниками та 

зменшення обсягів виробництва. Розбіжності в законодавчій базі призводять 

до різночитань та непорозумінь з боку учасників ринку. Тому досі 

актуальним залишається питання удосконалення нормативно-правової бази 

щодо регулювання ринку зерна та діяльності всіх його агентів. 

Сформульовано такі пропозиції щодо обмеження негативного впливу 

агрохолдингізації підприємств ринку зерна на соціально-економічний 

розвиток сільських територій і функціонування агропромислового комплексу 

країни: 

– внести зміни до Господарського кодексу України, передбачивши 

виділення агрохолдингових формувань в окрему організаційно-правову 

групу асоційованих підприємств (з метою відокремлення їх від інших 

суб'єктів господарювання в профільних законодавчих актах); 

– запровадити законодавчі обмеження розмірів землекористування, в 

тому числі на засадах оренди, в межах території повноважень об'єднаної 

територіальної громади (до 35% загальної площі земель 

сільськогосподарського призначення); 

– вилучити агрохолдинги з програм державної підтримки сільського 

господарства; 
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– для високодохідних підприємств (10 000 грн/га) доцільно розглянути 

можливість переходу на загальну систему оподаткування; 

– посилити контроль державних органів фінансового моніторингу за 

фінансовими потоками агрохолдингів, особливо в частині 

зовнішньоекономічної діяльності, з метою боротьби з ухиленням від сплати 

податків; 

– передбачити спеціальний податок для агрохолдингів, як соціального 

податку для розвитку сільських територій і забезпечити його надходження до 

бюджетів сільських рад; 

– забезпечити дієвий контроль за дотриманням екологічних систем 

обробки ґрунту та виробництва зернової продукції, впровадженням науково 

обґрунтованих сівозмін. 

Реалізація запропонованого комплексу заходів дала б можливість 

значною мірою нівелювати негативні наслідки надмірної агрохолдингізації 

зерновиробництва в Україні для функціонування зернового ринку АПК та 

економіки в цілому. 

В дослідженні зазначено, що система державного регулювання ринку 

зерна зазнає постійних змін, спрямованих на пошук оптимальної моделі, 

зменшення ланок державного управління. Починаючи з 2010 року, головним 

(провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з 

питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, 

продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері сільського 

господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного 

господарства, переробки сільськогосподарської продукції визначено 

Міністерство аграрної політики та продовольства України (з 2019 року – 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України). На нього покладено такі завдання: забезпечення реалізації 

державної аграрної політики, забезпечення здійснення державного 

управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, 

харчової промисловості, рибного господарства, переробки 
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сільськогосподарської продукції, організація та забезпечення проведення 

аграрної реформи, здійснення її моніторингу, розробка й реалізація заходів 

щодо структурної перебудови галузей агропромислового виробництва, 

участь у реалізації державної політики у сфері підприємництва, участь у 

формуванні та реалізації соціальної політики в сільській місцевості, 

координація діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації 

державної аграрної політики, соціальної політики у сільській місцевості, 

забезпечення продовольчої безпеки держави. 

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 належатьі до норм інших галузей права (господарського, 

цивільного, фінансового тощо), оскільки вони регулюють окремі аспекти 

зернового виробництва та функціонування зерновогоринку; значна кількість 

імперативних приписів. 

Серед нормативно-правових актів, які стосуються і суттєво впливають 

на регулювання ринку зерна найбільш значущими є: Господарський кодекс 

України, Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони 

України "Про державний матеріальний резерв", "Про державну підтримку 

сільського господарства України "," Про зерно та ринок зерна в Україні "," 

Про митний тариф України", "Про оренду землі", "Про особливості 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою","Про 

оцінку землі","Про товарну біржу", "Про фермерське господарство", "Про 

фіксований сільськогосподарський податок" та низка інших законів і 

підзаконних актів та міжнародних угод. 

В роботі проаналізовано два напрямки діяльності Аграрного фонду, 

формально не пов'язаних між собою – інтервенція (цінове регулювання) і 

накопичення продовольчого резерву (балансове регулювання), а також інші 

функції (ціновий моніторинг, функції кредитора тощо). 
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В дослідженні розглянуті фактори, що беруться до уваги при 

визначенні ефективності управління зерновим ринком: стійкість, 

відтворювання соціального ефекту, обсяг виконаної роботи, ступень 

здійсненності вимог, підвищення якості послуг, підвищення якості життя 

населення, узгодженість результату з метою (результативність), 

співвідношення витрачених ресурсів до обсягу наданих послуг (економічна 

ефективність) тощо. 

Серед критеріїв оцінювання ефективності управління увагу приділено 

ефективності з погляду необхідності, ефективності з погляду виконання 

плану, цільовій і виконавській ефективності, загальній, порівняльній 

ефективності, критерію розвитку, реактивній ефективності, фінансовій та 

предметній ефективності.  

Серед основних методів, які використовують при аналізі ефективності 

державного управління ринком зерна, виокремлено порівняння результатів 

роботи різних органів влади, аналіз запланованого у порівнянні з реальним 

(план-факт), часові тенденції (динаміка показників). 

В межах виконаної роботи проведено оцінку дієвості державного 

регулювання розвитку ринку зерна за економічним, технічним та соціальним 

критеріями. Запропоновано інтегральний коефіцієнт, в якому акумулюються 

значення інших показників за згаданими критеріями. Проведено аналіз 

дієвості державного регулювання зерновим ринком методом експертних 

оцінок, встановлено, що найбільшу увагу слід приділити питанням 

співвідношення експорту та імпорту зернової продукції та зменшення 

відходів в сфері виробництва та переробки зерна. 

За результатами виконаних розрахунків, зроблено висновки, що не 

зважаючи на високі показники виробництва зерна, урожайності та суттєвий 

ріст обсягів експорту зерна державної уваги потребують такі питання, як: 

задоволення внутрішніх потреб в твердих сортах пшениці, житі та гречці 

власними потужностями, стабілізація рівня рентабельності зерновиробників, 

збільшення частки в виробництві та експорті готової продукції із зерна, 
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доведення урожайності зернових культур до рівня світових лідерів, постійна 

турбота про навколишнє середовище з метою сталого розвитку зернового 

ринку. 

Виявлено важливу проблему – відсутність спеціалістів, які могли би 

дати комплексну об'єктивну оцінку різних аспектів діяльності державних 

органів в сфері зернового ринку, що змушує розглядати проведену оцінку 

дієвості державного регулювання розвитку ринку зерна лише як алгоритм, а 

не як повноцінне об'єктивне дослідження. Ще одною проблемою визначено 

відсутність прозорої інформації щодо залишків зерна в запасах Державного 

агентства резерву України. Зазначено, що ця тема заслуговує окремого 

вивчення та глибокого дослідження. 

В роботі розглянуті інші системи оцінювання ефективності державного 

регулювання, які застосовуються в Україні та світі. 

Зроблено висновок, що ефективність регулювання ринку зерна не 

можна розглядати у чистому вигляді як відношення вартості витрат на 

забезпечення діяльності органів влади у сфері управління зерновим ринком 

до вартості результатів даної діяльності. Діяльність органів управління 

спрямована на якісне та своєчасне виконання покладених на них функцій, які 

складно виразити в цифрових показниках і оцінках. З точки зору досягнення 

суспільних інтересів забезпечення ефективності управління зерновим ринком 

пов’язане з успішністю управління змінами, створенням умов для 

впровадження нових технологій, швидким та адекватним реагуванням на 

зовнішні зміни та загрози. 
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РОЗДІЛ 3 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ 

 

3.1 Концептуальні напрями державного регулювання розвитку ринку 

зерна України 

 

Проблема розвитку зернового сектору та ринку зерна України, зокрема 

нарощування обсягів виробництва зерна, потребує вжиття системи заходів. 

Вирішення проблеми шляхом окремих змін чи уточнень до регуляторної 

системи чи шляхом впровадження заходів, направлених на вирішення вузько 

галузевих проблем, є недостатнім, призводитиме до дисбалансів системи. 

Отже постає необхідність розробки концепції, що охоплюватиме широкий 

спектр питань, які потрібно вирішити на шляху до становлення 

конкурентоспроможного ринку зерна в Україні. 

Призначенням концепції є визначення ключових напрямків діяльності 

об’єкта управління, яке включає виявлення шляхів і технологій досягнення 

поставлених цілей з виділенням головних факторів їх досягнення. У той же 

час не слід плутати концепцію зі стратегічним або тактичним плануванням, 

метою чого є надання пропозицій щодо визначення конкретних заходів щодо 

досягнення поставлених цілей та  вирішення поточних проблем.  

Добре продумана концепція – це, насамперед, напрями, пріоритети і 

технології розвитку об’єкта управління на довгострокову перспективу. У 

концепції повинні бути представлені найбільш пріоритетні напрямки 

розвитку об’єкта управління на конкретний період часу або до моменту 

досягнення поставленої мети. Вона, по суті, служить представленим у 

загальному вигляді сценарієм досягнення цілей, які також повинні бути 

з’ясовані в процесі розробки концепції. Крім того, в концепції визначаються 

шляхи переходу від поточного положення об’єкта управління до бажаного у 

відповідності з цілями, поставленими суб’єктом управління [93]. 
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Отже, концепція – це управлінська конструкція, що містить загальне 

системне уявлення шляхів переходу від поточного положення об’єкта 

управління до бажаного.  

Концепція повинна містити такі складові. 

1. Загальний опис і оцінку стану об’єкта управління та його положення 

у зовнішньому середовищі. 

2. Цілі розвитку об’єкта управління на заданий період. 

3. Проблеми і завдання, які повинні бути вирішені для досягнення 

стратегічних цілей. 

4. Шляхи і етапи досягнення стратегічних цілей. 

5. Очікувані результати та стан об’єкта управління на кінець заданого 

періоду. 

6. Показники, за допомогою яких може бути оцінено ступінь 

досягнення стратегічних цілей. 

7. Характеристику системи управління, що забезпечує досягнення 

стратегічних цілей. 

Концепція, що розробляється, повинна виробити вимоги загального 

характеру до технологій і необхідних ресурсів, ключові фактори, здатні 

забезпечити досягнення поставлених стратегічних цілей або, як їх називають, 

ключових факторів успіху. Оскільки отримання очікуваних результатів 

неможливо без ефективного управління, в концепції має бути передбачено 

організаційне рішення питань, що виникають у процесі реалізації стратегії і 

виконання стратегічних планів, які будуть розроблені на її основі [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

Прикладом концепції розвитку ринку зерна України можна навести 

Концепцію державної цільової програми «Зерно України – 2008–2015» 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.] – документ, основний зміст 

якого не втрачає своєї актуальності і після закінчення терміну, на який він 

був спрямований.  
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Організація максимально ефективного функціонування ринку зерна 

потребує системної підтримки з боку держави. Це обумовлюється низкою 

цілей, на які має бути спрямований вітчизняний ринок зерна: 

 інтенсивне ведення галузі зерновиробництва;  

 поліпшення землекористування та структури посівів; 

 покращення заходів захисту рослин, обробітку ґрунту та 

внесення органічних і мінеральних добрив, відтворення землі;  

 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. 

При формуванні концепції розвитку зернового ринку перш за все слід 

окреслити цілі, які мають буди досягнуті внаслідок втілення концепції в 

життя, окреслити основні напрямки розвитку, при цьому взяти до уваги 

тенденції та фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, які суттєво 

впливають на поточну ситуацію на ринку та на результат подальших змін. 

Слід також обрати варіант шляху подальшого розвитку. 

Розвиток ринку України та здійснення відповідно необхідних реформ в 

державі має здійснюватись, орієнтуючись на тенденції та очікування, що 

існують та виникають в надсистемах – в світі, світовій економіці, в Україні в 

цілому та в її економіці. Це – необхідна умова при визначенні напрямків 

розвитку та формуванні майбутнього образу ринку зерна. 

На сучасному етапі розвитку економіки найбільш близьким варіантом є 

концепція розвитку на основі ситуаційного реагування, що передбачає 

концентрацію зусиль та ресурсів на вирішенні поточних проблем ринку зерна 

та підтримці стабільності сектору. Це – консервативний шлях, орієнтований 

на підтримку та збереження існуючої системи організації та функціонування 
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зернового ринку. Прийняття та реалізація рішень відбуваються в рамках 

існуючого законодавчого та нормативного поля, з пристосуванням до 

ситуації, що складається в інших галузях народного господарства  (Додаток 

Х) [160].  

Наступним етапом мають бути системні реформи – підхід до 

сільськогосподарської галузі як до системи взаємодіючих елементів, яка 

функціонує в ієрархії надсистем (національна економіка → народне 

господарство України → світова економіка → світ та світова спільнота). 

Відповідно і реформування повинно здійснюватись системно – реформуючи 

не тільки елементи та взаємозв’язки, але й елементи та зв’язки на рівні 

надсистем. Це – шлях системних реформ, орієнтований на збалансоване 

поетапне, поступове досягнення економічної незалежності від державних 

дотацій та субсидій, та перетворення зернового ринку України у впливовий 

фактор існування світової спільноти. 

Вказані цілі розвитку ринку зерна України обумовлюють основні 

напрями запропонованої Концепції розвитку ринку зерна: 

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма. 

Основними проблемами визначено:  

 скорочення рівня рентабельності виробництва зернових; 

 невідповідність світовим стандартам і потребам галузі 

матеріально-технічного забезпечення зерновиробництва та ефективності 

праці; 

 нераціональне використання земельних ресурсів і низька 

культура землеробства; 

 державне регулювання ринку зерна не відіграє достатньої 

стимулюючої ролі щодо виробництва зерна та не здатне ринковими 

методами ефективно реагувати на впливи світового зернового ринку; 

 загроза подальшого погіршення показників якості ґрунту та 

екологічного стану територій. 
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2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності 

її розв’язання програмним методом. 

Основними причинами виникнення ускладнень на ринку зерна 

визначено: 

 відсутність дієвих економічних стимулів для виробництва зерна 

та системного підходу до розв’язання питань управління зерновим 

комплексом; 

 питання ціни на зерно залишається соціально-політичним, що 

заважає його об’єктивному розгляду; 

 політика щодо зернового ринку є недостатньо прогнозованою та 

стабільною; 

 низька кваліфікація кадрів, незадовільний рівень менеджменту. 

3. Мета. 

Головними цілями Концепції розвитку зернового сектору є: 

 гарантування забезпечення зростаючих потреб населення і 

переробних галузей України (борошномельної, круп’яної, комбікормової, 

спиртової, біопаливної тощо) у зерні належної якості; 

 нарощування експорту українського зерна з метою підвищення 

доходів його виробників, забезпечення ефективної роботи інфраструктури 

ринку та збільшення валютних находжень в економіку країни, збереження 

екології; 

 збереження потенціалу природного ресурсу – землі, не тільки як 

об’єкта праці, а й предмета праці, основного засоба зерновиробництва; 

 переорієнтація експорту з огляду на збільшення частки продукції 

з доданою вартістю - готової продукції та продукції переробки зерна; 

 забезпечення продовольчої безпеки держави – достатність запасів 

зерна у державних ресурсах. 

Політика національної безпеки здійснюється з ціллю уникнення 

факторів,що призводить до погіршення життя людей, знищення потенціалу 

нормальногорозвитку країни. Вона спрямована на унеможливлювання втрати 
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реальних цінностей народу України, тобто ресурси, культурні надбання, 

екосистеми тощо[98]. 

4. Визначення оптимального варіанту розв’язання проблеми на основі 

порівняльного аналізу можливих варіантів. 

Існує декілька варіантів розвитку зернового сектору України, якими 

теоретично можна досягнути нарощування обсягів виробництва зерна та 

забезпечення прийнятного рівня рентабельності зерновиробництва. 

 Ліберальний ринок (еволюційні зміни ринкового середовища, що 

є ліберальним і переважне керування ринковими чинниками); 

 Оперативні втручання (органи державної влади здійснюють свої 

функції із регулювання ринку шляхом оперативного несистемного втручання 

в його діяльність); 

 Комплексний підхід (розроблення та виконання системи заходів, 

направлених не на усунення проблем, що виникають, а на прогнозування та 

упередження виникнення таких проблем).  

Для досягнення визначеної мети найбільш доцільним є саме 

комплексний підхід, саме тому він застосовується при розробці державних 

цільових програм, направлених на розвиток зернового ринку, враховуючи 

визначені вище особливості. 

5. Шляхи і способи розв’язання проблеми. 

Вирішення проблеми ефективного розвитку зернового сектору та ринку 

зерна України необхідно здійснювати переважно через: 

 визначення можливостей та здійснення заходів, направлених на 

удосконалення організаційних структур та менеджменту зернових 

господарств;  

 використання сучасних інноваційних підходів ведення бізнесу; 

 покращення землекористування, структури посівів та 

використання кращих попередників для підвищення ефективності 

зерновиробництва і забезпечення збереження та покращення земельних 

ресурсів;  
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 визначення та реалізацію заходів підвищення родючості ґрунтів; 

 поширення сучасних технологій виробництва зерна; 

 підвищення рівня забезпеченості виробників матеріально-

технічними ресурсами; 

 покращення якості зерна; 

 удосконалення систем стандартизації, сертифікації та контролю 

якості зерна згідно вимог світового ринку; 

 науково-методичне забезпечення, розвиток зв’язків наукових, 

учбових, громадських та дорадчих організацій з зерновими підприємствами;  

 вивчення та забезпечення потреб галузі у якісних трудових 

ресурсах;  

 посилення ролі приватного та громадського секторів при 

розробці та реалізації регуляторних документів; 

 розвиток інфраструктури зернового ринку України, систем 

зберігання і транспортування зернових; 

 поширення інформаційно-комунікаційних технологій; 

 удосконалення систем складських документів на зерно, 

створення системи гарантування прав власників зерна, що знаходиться на 

зберіганні;  

 страхування посівів та зерна на зберіганні, вдосконалення систем 

кредитування власників зерна; 

 розвиток маркетингу на ринку зерна;  

 поширення світової практики торгівлі зерном;  

 спрощення процедур отримання дозвільних документів та 

митного оформлення зерна для експорту; 

 удосконалення державного регулювання ринку зерна; 

 покращення механізмів державної підтримки учасників ринку 

зерна згідно вимог Світової організації торгівлі;  

 розвиток механізмів «зеленої» скриньки СОТ; 
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 покращення іміджу українського зерна на світовому зерновому 

ринку; 

 забезпечення високої інвестиційної привабливості зернового 

сектору; 

 розвиток міжнародного співробітництва, в тому числі обмін 

досвідом з провідними іноземними зерновиробниками; 

 гарантування стабільності та прогнозованості державної політики 

по відношенню до ринку зерна; 

 розробку та реалізацію заходів, направлених на забезпечення 

дотаціями незахищених верств населення з метою створення умов для 

поступової лібералізації ринків продуктів переробки зерна (хліба). 

6. Очікувані результати виконання програми, визначення її 

ефективності. 

Основними контрольними параметрами програми розвитку зернового 

комплексу та ринку зерна є досягнення визначених показників виробництва, 

продуктивності (урожайності) та рівня рентабельності зерновиробництва, що 

в свою чергу визначають прибутковість зернового виробництва в країні. 

Додатковими контрольними параметрами є планові показники, що 

характеризують кількісні та якісні характеристики запланованих заходів, 

зокрема: 

 обсяги інвестицій в зерновий сектор; 

 обсяги залучених кредитів; 

 індекси технічного озброєння виробників зерна; 

 співвідношення цін внутрішнього і зовнішнього ринків зерна. 

7. Оцінка матеріальних-технічних та трудових ресурсів, необхідних для 

виконання програми. Фінансове забезпечення. 

Обсяги матеріально-технічних та фінансових ресурсів не є достатніми для 

виконання запропонованої Концепції. Розвиток ринку зерна України напряму 

залежить від відродження вітчизняної промисловості в рамках усього 

народногосподарського комплексу, у котрому пропорційно розвинуті і 
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гармонічно поєднуються сільське господарство, промисловість, транспорт, 

наука, освіта, культура, збройні сили тощо. Ще не так давно Україна займала 

одне з провідних місць в Європі з виробництва сільськогосподарської техніки, 

тракторів, кораблів-сухогрузів, вагонів-сухогрузів, обладнання з переробки та 

збереження сільськогосподарської продукції тощо, що було, водночас, міцним 

підґрунтям розвитку як рослинництва, так і тваринництва. Нажаль, на сьогодні, 

за станом рівня промислового виробництва ми зіткнулися із найбільш 

вражаючою у світовій історії економічною катастрофою.  

У такий спосіб, можна зазначити, що Концепція має всі обов’язкові 

складові, які повинні бути притаманні будь-якій концепції, про що 

вказувалося вище. 

Концепцію розвитку ринку зерна України можна вважати свого роду 

прологом до розробки його Стратегії розвитку. Стратегія є загальним, 

недеталізованим планом певної діяльності, який охоплює тривалий період, 

спосіб досягнення складної мети. В широкому розумінні стратегію можна 

розглядати як довгостроковий, послідовний, конструктивний, раціональний, 

підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності умов середовища план, 

який супроводжується постійним аналізом та моніторингом в процесі його 

реалізації та спрямований з певною метою на досягнення успіху в кінцевому 

результаті.  

Концепції розвитку ринку зерна України, що розробляється, 

коригується з іншими концептуальним  докуиментами, серед яких "Стратегія 

сталого розвитку" (Проект Закону України), "Цілі сталого розвитку України 

на період до 2030 року" (Указ Президента України №722/2019 від 30 вересня 

2019 року), "Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 

роки"(ПостановаКабінету Міністрів Українивід 5 серпня 2020 р. № 695), 

Стратегії регіонального розвитку областей тощо. 

Керівними принципами концепції є:  

 Захист прав людини. Захищати права усіх людей на життя у 

такому природному та соціальному середовищі, яке б підтримувало людську 
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гідність та здоров’я, уникати дискримінації, забезпечувати рівність 

можливостей та зменшувати нерівність у доходах. 

 Верховенство права. Дотримуватися прозорого, підзвітного та 

демократичного порядку прийняття законів і їх введення в дію. 

Забезпечувати рівність перед законом усіх фізичних і юридичних осіб, а 

також інституцій. 

 Забезпечити вільне, неупереджене і незалежне правосуддя. 

Належне врядування. Забезпечити результативність, ефективність, 

відкритість та інклюзивність управлінського процесу, підзвітність та 

відповідальність суб’єктів управління. Сприяти переходу до горизонтальної 

системи суспільної координації прийняття та реалізації управлінських рішень 

за участі всіх заінтересованих сторін на національному, регіональному та 

місцевому рівнях. 

 Участь громадськості. Забезпечувати участь громадян у процесі 

прийняття рішень. Запровадити належні процедури для інформування, 

консультацій та участі всіх заінтересованих сторін та інституцій 

громадянського суспільства. 

 Участь представників бізнесу та соціальних партнерів. 

Забезпечити формування соціального діалогу, запровадження корпоративної 

соціальної відповідальності й державно-приватного партнерства з метою 

сприяння співпраці та виконання загальних зобов’язань для досягнення 

сталого споживання і виробництва. 

 Інтеграція політики та управління. Сприяти інтеграції 

економічної, соціальної та екологічної політик, узгодженості галузевих і 

регіональних політик на всіх рівнях управління з метою підвищення їх 

внеску у сталий розвиток. 

 Солідарність всередині поколінь і між поколіннями. 

Задовольняти потреби нинішнього покоління, не ставлячи під загрозу 

можливість наступних поколінь реалізовувати свої потреби. 
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 Використання найкращих з наявних знань. Забезпечити всі 

необхідні умови для того, щоб політика розроблялася, оцінювалася та 

реалізовувалася на основі найкращих з наявних знань і була економічно, 

соціально та екологічно результативною. 

 Принцип запобігання. Застосовувати процедури оцінки впливу на 

довкілля і стратегічної екологічної оцінки. Використовувати превентивні 

заходи з метою запобігання негативним наслідкам для довкілля та здоров’я 

людини на стадії планування діяльності. 

 Принцип «користувач платить». Зобов’язати користувачів будь-

яких природних ресурсів повністю платити за їх використання та подальше 

відновлення. 

 Принцип «забруднювач платить». Зобов’язати забруднювачів 

платити за шкоду, якої вони завдають здоров’ю людини та довкіллю, 

відповідно до реальних витрат на відшкодування заподіяної шкоди, які несе 

суспільство. Забезпечити цільове спрямування цих відшкодувань на 

відновлення екосистем та охорону здоров’я населення. 

Інструментами впровадження визначено: 

 Нормативно-правові інструменти. Зміцненнянормативно-

правової бази є необхідною умовою для належної реалізації Концепції. 

 Фінансові інструменти. Однією з найважливіших умов належної 

реалізації Концепції є узгодження її цілей і завдань з національним 

бюджетним процесом. Для забезпечення належного фінансування заходів на 

реалізацію Концепції необхідно підвищити ефективність податкової системи 

шляхом удосконалення системи оподаткування та впровадження 

європейських принципів належного управління у сфері оподаткування; 

забезпечити поліпшення інвестиційного клімату та запровадити заходи 

заохочення іноземних і вітчизняних інвесторів вкладати кошти в розвиток 

галузі; впровадити нову модель державного управління інвестиційною 

діяльністю з метою сприяння інвестиціям у зерновий сектор економіки. 
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 Економічні інструменти. Забезпечити послідовну імплементацію 

положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині відсутності 

дискримінації та зниження тарифних бар’єрів у торгівлі. 

 Інформаційно-комунікаційні інструменти. Здійснювати 

послідовне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій із 

забезпеченням їх загальнодоступності, інтеграції в економіку та 

суспільнежиття. 

 Дослідження та розробки. Надавати пріоритетність розробленню 

та впровадженню екологічно безпечних технологій, у тому числі 

енергоощадних і низьковуглецевих, зниженню енергоємності систем 

життєзабезпечення. 

 Освітні та просвітницькі інструменти. Для розв’язання численних 

проблем розвитку будуть потрібні нові знання, уміння та компетентності, 

необхідні для глибокого розуміння складних проблем і вирішення 

взаємопов’язаних питань суспільного життя. Необхідно залучати вищі 

навчальні заклади та інститути НАН України, інші науково-дослідні та 

інформаційно-аналітичні центри до вивчення та обґрунтування шляхів 

розв’язання регіональних екологічних, соціальних та економічних проблем. 

Стратегія реформування зернового виробництва і ринку зерна має 

визначатися тим, на якій фазі циклічного розвитку вони перебувають, які 

процеси у ньому відбуваються і можуть бути прогнозовані з урахуванням 

макроекономічного середовища. В умовах пожвавлення і зростання, які, 

спостерігаються в сфері виробництва зерна починаючи з 2010 р., орієнтири 

розвитку повинні визначатися інакше, ніж в умовах кризи галузі. 

Більше того, діалектичний підхід потребує розглядати будь-яке явище з 

урахуванням змін, етапів розвитку, боротьби суперечностей. Тому орієнтири 

розвитку в умовах недостатнього задоволення потреб країни в 

зернопродуктах, які спостерігалися в 60 – 70 ті роки минулого століття, і в 

сучасних умовах надлишкового задоволення потреб населення та 

нарощування Україною експорту зернових, повинні суттєво відрізнятися. 
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3.2 Інструменти організаційно-економічного механізму державного 

регулювання розвитку ринку зерна України 

 

Стратегічною метою регулювання ринку зерна є забезпечення 

стабілізації, стійкого розвитку і послідовного неухильного підвищення 

ефективності зернопродуктового виробництва, що має забезпечити дія 

організаційно-економічного механізму державного регулювання ринку зерна 

України [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.].  

Як було зазначено раніше, організаційно-економічний механізм 

державного регулювання розвитку ринку зерна уявляє собою 

взаємопов’язану сукупність організаційно-економічних форм, методів та 

інструментів, за допомогою яких виконуються взаємопов’язані функції 

державних органів та органів, яким держава делегувала регуляторні 

повноваження,з метою створення, підтримки, забезпечення ефективного 

функціонування, реалізації соціально-економічних функційі сталого розвитку 

ринку зерна. 

Стимулювання процесів розвитку включає комплекс правових, 

організаційних, наукових та інших заходів, спрямованих на досягнення 

сталого розвитку ринку зерна на основі поєднання економічних, соціальних 

та екологічних інтересів держави з урахуванням максимально ефективного 

використання потенціалу ринку. Сюди можна віднести: стимулювання 

інвестиційної діяльності в Україні шляхом створення сприятливих та рівних 

умов для інвестиційної діяльності, дієвих механізмів захисту прав інвесторів, 

законодавчого поля для розбудови національного фондового ринку та 

розбудови ринку землі, іпотечного кредитування, ринку похідних цінних 

паперів, стимулювання створення національних фондових гравців; 

удосконалення державної підтримки, бюджетного та податкового 

стимулювання, ресурсного та технічного кредитування; стимулювання 



181 

розширення виробництва екологічно чистих продуктів [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

Організаційно-економічний механізм розвитку ринку зерна може бути 

реалізований через такі важелі, які можна згрупувати за двома основними 

ознаками – важелі організаційного механізму і важелі економічного 

механізму управління. 

Важелі організаційного механізму розвитку ринку зерна передбачають 

розробку нормативно-правових документів; удосконалення організаційно-

виробничої структури та управління, організаційно-технічне забезпечення 

розвитку ринку зерна, використання оперативного управління та контролю, 

маркетингу й інформаційного забезпечення, раціональної організації прац, 

підготовку кваліфікованих кадрів тощо. 

Важелі економічного механізму проявляються через прогнозування та 

планування, інвестиційно-кредитне забезпечення розвитку ринку зерна, 

фінансово-кредитне регулювання, оподаткування і страхування, 

вдосконалення ціноутворення, розвиток та захист конкурентних умов 

господарювання, удосконалення матеріального стимулювання праці, системи 

зовнішньоекономічних і внутрішньовиробничих відносин [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

Слід зазначити, що поділ на організаційний і економічний механізми є 

досить умовним, адже досягнення означених цілей розвитку системи через 

реалізацію певної стратегії, яка передбачає рух за визначеними напрямами за 

допомогою певних інструментів (важелів), може бути здійснене лише за 

умови комплексного використання як організаційних, так і економічних 

важелів, які забезпечують та посилюють взаємну дію і розвиток, зміну 

системи у певному напрямі. Всі ці важелі визначають використання 

виробничих і трудових ресурсів, впливають на процеси кооперації й 

інтеграції, використання технологій виробництва зернопродукції, 

впровадження інновацій тощо. Складові та цілі механізмів державного 

регулювання розвитку зернового ринку України, а також пропозиції щодо 
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модернізації існуючих та впровадження нових інструментів державного 

регулювання наведені в Додатку Ц. 

В складі організаційного механізму нормативно-правові акти, що 

регулюють ринок зерна, містять наступні цілі (Табл. 3.1):  

 

Табл. 3.1 

Цілі, визначені в нормативно-правових актах, що регулюють ринок 

зерна 

Ціль регулювання 
Посилання на положення акту, що 

передбачає зазначену ціль 

Стимулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції та 

розвитку аграрного ринку  

Ч. 1.1 ст. 1 Закону України  

«Про державну підтримку сільського 

господарства України»  

Запобігання або обмеження будь-

якої шкоди внаслідок занесення 

та/або поширення регульованих 

шкідливих організмів  

Постанова Кабінету Міністрів України  

«Про деякі питання реалізації Закону 

України ”Про карантин рослин”»  

Абз. 3 ст. 14 Закону України  

«Про карантин рослин»  

Забезпечення продовольчої безпеки 

держави  

Ст. 2 Закону України  

«Про зерно та ринок зерна в Україні»  

Формування сприятливої для ринку 

зерна інвестиційної, кредитної, 

податкової, митної політики  

Ст. 2 Закону України  

«Про зерно та ринок зерна в Україні»  

Визначення порядку експорту та 

імпорту зерна та продуктів його 

переробки за міжнародними 

договорами  

Ст. 2 Закону України  

«Про зерно та ринок зерна в Україні»  

Захист майнових інтересів 

сільськогосподарських 

товаровиробників і спрямованість 

на забезпечення стабільності 

виробництва в сільському 

господарстві  

Преамбула Закону України  

«Про особливості страхування 

сільськогосподарської продукції з 

державною підтримкою»  

Державний контроль за зміною 

показників родючості, забруднення 

ґрунтів токсичними речовинами і 

радіонуклідами, раціональним 

використанням земель 

сільськогосподарського призначення 

П.1.3 наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України  

«Про затвердження Порядку ведення 

агрохімічного паспорта поля, 

земельної ділянки»  
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Забезпечення належного виконання 

складських зобов’язань на ринку 

зерна  

Ст. 33-1 Закону України  

«Про зерно та ринок зерна в Україні»  

Продовження таблиці 3.1 

Забезпечення безпеки руху 

великовагових та великогабаритних 

транспортних засобів  

Преамбула постанови Кабінету 

Міністрів України  

«Про проїзд великогабаритних та 

великовагових транспортних засобів 

автомобільними дорогами, вулицями 

та залізничними переїздами»  

Запобігання пошкодження 

автомобільних доріг  

Постанова Кабінету Міністрів України  

«Про проїзд великогабаритних та 

великовагових транспортних засобів 

автомобільними дорогами, вулицями 

та залізничними переїздами» 

 

Незважаючи на визначеність цілей регулювання, в актах чітких 

критеріїв вимірювання досягнення регулюванням всіх поставлених цілей не 

передбачено. Винятком є постанова Кабінету Міністрів України від 

05.12.2007 № 1379 «Деякі питання продовольчої безпеки», якою затверджено 

Методику визначення основних індикаторів продовольчої безпеки, де 

встановлено індикатори продовольчої безпеки, зокрема: достатність запасів 

зерна у державних ресурсах, що визначається як співвідношення між 

обсягами продовольчого зерна у державному продовольчому резерві та 

обсягами внутрішнього споживання населенням хліба і хлібопродуктів у 

перерахунку на зерно [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Тобто, 

фактично неможливо здійснити оцінку результативності регулювання 

відповідно до закріплених в актах цілей, окрім цілі «Забезпечення 

продовольчої безпеки держави». 

Для подальшого аналізу ринку зерна, при внесенні змін до діючих та 

розробці нових актів, можуть бути використані наступні запропоновані 

індикатори вимірювання цілей державного регулювання, що передбачені в 

проекті Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та 

сільських територій на 2015-2020 роки, розробленої Мінагрополітики: 
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 запровадження обігу аграрних розписок на території всієї країни; 

 щорічне збільшення числа підприємств, що скористалися 

державною підтримкою; 

 збільшення потужностей зерносховищ; 

 збільшення портових потужностей; 

 підняття у Логістичному індексі Світового банку; 

 збільшення площ земель сільськогосподарського призначення, 

зайнятих під органічне виробництво; 

 зростання продажу органічної продукції в точках продажу; 

 зростання експорту органічної продукції, тощо. 

В рамках втілення організаційно-економічного механізму державного 

регулювання розвитку ринку зерна України пропонуємо низку заходів щодо 

вдосконалення нормативно-правової бази, що регламентує відносини в сфері 

ринку зерна зокрема: 

 провести доопрацювання нормативно-правової бази регулювання 

відносин в сфері ринку зерна, зокрема визнати низку актів незаконними чи 

неактуальними та скасувати їх (більш детально це питання розглянуто в р.2.2 

дослідження); 

 доопрацювати вітчизняну нормативно-правову базу у 

відповідності до норм СОТ та ЄС; 

 внести зміни до Господарського кодексу України, передбачивши 

виділення агрохолдингових формувань в окрему організаційно-правову 

групу асоційованих підприємств; 

 запровадити законодавчі обмеження розмірів землекористування, 

в тому числі на засадах оренди, в межах території повноважень сільської 

ради (до 35% загальної площі земель сільськогосподарського призначення); 

 розробка й затвердження нормотивно-правової бази сталого 

агрогосподарювання й внесення змін до низки чинних нормативно-правових 

документів, зокрема до Закону України «Про державну підтримку сільського 
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господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV, згідно з якими виконання 

базових екологічних вимог щодо належної сільськогосподарської практики є 

обов’язковою умовою надання сільгоспвиробникам державної фінансової 

допомоги в рамках держаних цільових програм. 

Організаційні важелі передбачають підтримку створення зернових 

обслуговуючих кооперативів за участю приватних і фермерських 

господарств, що дозволить забезпечити їм доступ до державних програм, 

більш дешевого та доступного фінансово-кредитного ресурсу. 

Механізм стимулювання виробництва пшениці твердих сортів для 

вітчизняних переробних підприємств корелюється з європейською 

програмою прямої підтримки зерновиробників. Так, відповідно до ч. 2 ст. 73 

Регламенту Ради ЄС № 1782/2003, допомога виробникам твердої пшениці 

надається тільки за умов, якщо вони використовують сертифіковане насіння 

високої якості, а з пшениці у процесі переробки можна отримати манну 

крупу або макаронні вироби [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Отже, на законодавчому рівні закріплено необхідність взаємодії товарно-

фінансових потоків між насіннєвим, зерновим, борошняним і макаронним 

ринками у відтворювальній системі, що сприятиме її збалансованому 

розвитку Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Крім того, слід звернути увагу на те що в селекційних центрах України 

здійснюється селекція сортів пшениці винятково хлібопекарського 

призначення, тоді як у розвинених країнах селекція передбачає створення 

сортів пшениці як спеціалізованого хлібопекарського призначення, так і 

кондитерського, кормового, технічного та інших напрямів використання 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с.36]. 

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, внесено 828 сортів, які належать до 19 видів, серед яких 134 сорти 

озимої м’якої і 12 твердої пшениці, 39 ярої пшениці, 35 тритикале, 104 

ячменю, 15 вівса, 46 гороху, 320 кукурудзи, 19 гречки, 18 проса, 17 сорго, 10 

рису. Тому для оптимального вибору сортів, гібридів певної культури 
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необхідно максимально використовувати послуги територіально розміщених 

науково-дослідних установ, обласних державних центрів експертизи сортів 

рослин та сортодослідних станцій, дорадницьких служб обласних управлінь 

агропромислового розвитку (в міру їх створення). 

Підвищення якості зерна нерозривно пов’язане з впровадженням 

організаційних заходів, спрямованих на якісне підвищення технічного рівня 

зерновиробництва на основі використання сучасних приладів і методів 

визначення якісних показників зерна, підвищення вимог до зберігання 

хлібопродуктів на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, 

подальшого вдосконалення нормативно-технічної документації, наприклад, 

внесення змін до діючого в Україні ДСТУ 3768:1010 «Пшениця. Технічні 

умови» та приведення його до кращих світових практик класифікації зерна 

У зв’язку з цим потрібно вітати запровадження ліцензування діяльності 

щодо приймання, зберігання, переробки та реалізації зерна і продуктів його 

переробки.  

Для забезпечення належного виконання складських зобов’язань на 

ринку зерна пропонується розробка та затвердження Регламенту по 

зберіганню зерна та продуктів його переробки, внесення змін до 

законодавства в частині складського зберігання зерна та обігу складських 

документів 

Організація вертикально інтегрованих структур у зерновиробництві 

забезпечує можливість рівномірного розподілу прибутків, обмежує 

монополію у сфері переробки продукції та сприяє розширенню обсягів 

накопичення доданої вартості у сфері виробництва. У процесі горизонтальної 

інтеграції є більша можливість об’єднання капіталів (агропромислового, 

фінансового, торгового) на різних циклах відтворення, що забезпечить 

взаємовигідні економічні відносини між учасниками інтеграційного процесу, 

які стають зацікавленими в об’єктивному встановленні ціни на зернову 

продукцію; орієнтацію інтеграційного механізму на економію витрат 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 
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Механізм чіткого розподілу функцій між органами управління 

реалізується через розмежування функцій державних агентів у регуляторній 

сфері, а саме через обмеження діяльності Аграрного фонду лише виконанням 

функцій цінового регулювання та покладання функції експорту продуктів 

зернопереробки на Державну продовольчо-зернову корпорацію України. 

Заходи державного протекціонізму, що є важелем організаційного 

механізму безпосереднього управління ринком, які може бути застосовано в 

країнах — членах СОТ, передбачено Угодою про сільське господарство СОТ 

1994 року. Згідно з Додатком 2 до цієї угоди, всі заходи щодо державної 

підтримки сільського господарства умовно поділено на три групи: «зелена», 

«жовта» й «червона», окремо розглядається "синя скринька". 

 До «зеленої скриньки» належать заходи, що не спрямовані на 

підтримку обсягів виробництва та цін виробників, отже, не порушують 

принципів справедливої конкуренції. Фінансування таких заходів 

обмежується лише можливостями бюджету країни.  

Заходи «жовтої скриньки», як правило, є найбільш дискусійними під 

час вступу кожної нової країни до СОТ. Вони вважаються такими, що 

справляють викривлюючий вплив на торгівлю й виробництво: 

 дотації на продукцію тваринництва та рослинництва; 

 компенсація різниці між закупівельною та ринковою ціною на 

сільгосппродукцію; 

 надання виробнику товарів і послуг за цінами, нижчими за 

ринкові; 

 закупівля у виробника товарів (послуг) за цінами, що 

перевищують ринкові; 

 пільгове кредитування сільгоспвиробників за кошти бюджету й 

багато іншого. 

«Червона скринька» містить заборонені заходи підтримки (наприклад, 

нетарифне регулювання торгівлі, обмеження експорту чи імпорту тощо). В 

країнах — членах СОТ такі заходи заборонено. Щодо ж «синьої» (чи 
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«блакитної») скриньки, то вона є додатковою, містить заходи, спрямовані на 

обмеження перевиробництва — скорочення посівних площ тощо. 

Надання державної допомоги суб’єктам господарювання зернового 

ринку є одним з ефективних шляхів розв’язання економічних, соціальних і 

політичних проблем, досягнення національних цілей розвитку. Державна 

допомога суб’єктам господарювання є специфічним інститутом для 

українського законодавства, оскільки відсутній єдиний рамковий закон, який 

визначав би економічні й організаційні засади надання державної допомоги 

суб’єктам господарювання та контролю за її використанням [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

Слід окремо відмітити, що існуюча система дотації зернового сектора 

піддається критики з різних боків. Так, Л.Тулуш відмічає, що існування 

розгалуженої системи податкових пільг є наслідком діяльності потужного 

аграрного лобі. В Україні вже стало нормою, що представники потужних 

агрохолдингів перманентно займають ключові посади у державних 

структурах, причетних до формування податкової політики. Такі державні 

службовці безпосередньо зацікавлені в збереженні дії пільгових податкових 

режимів, які забезпечують економію значних обсягів фінансових ресурсів 

для пов'язаних з ними підприємницьких структур [Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.]. 

В системі оперативного управління та контролю центральною ланкою 

постає механізм товарно-фінансових інтервенцій Аграрного фонду. Його 

модернізація передбачає забезпечення ефективного функціонування 

державного каналу реалізації зернових культур, переорієнтацію зернопотоків 

– з непрозорих “інших” каналів реалізації на організовані збутові мережі. 

Забезпечення самоокупності інтервенційного механізму передбачає 

здійснення товарних інтервенцій не тільки борошном, а й зерновими 

культурами.  

Стримувати коливання цін в певному коридорі, таким чином, 

стабілізуючи ситуацію на ринку, можливо з використанням різних 
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інструментів в рамках декількох підходів. Адміністративне обмеження цін, 

коли ціни фіксуються на певному рівні, зазвичай застосовується в 

надзвичайних обставинах (війни, стихійні лиха, перебої в постачанні 

продовольства, боротьба зі спекуляцією). В результаті держава переходить на 

регульований і нормований розподіл продовольства. Приклади таких систем 

мають місце в історії з усіма недоліками і можливими руйнівними 

наслідками: викривлення товарно-грошових відносин, дефіцит і 

непропорційний розподіл ресурсів тощо. Тому ці заходи можуть 

використовуватися в даний час тільки як надзвичайні в надзвичайних умовах, 

оскільки явно суперечать принципам і суті ринкової економіки. У 

нормальних умовах регулювання має здійснюватися виключно ринковими 

засобами, перш за все, шляхом створення товарних і закупівельних 

інтервенції [137].  

З метою узгодження економічних інтересів суб’єктів, які виробляють 

зерно та надають послуги з його зберігання, зменшення обсягів поза 

елеваторного зберігання зерна доцільно забезпечити визначення класу зерна 

в період його надходження до зернового складу незалежними регіональними 

лабораторіями якості. Також для недопущення необґрунтованого завищення 

тарифів приватними елеваторами необхідно посилити державний контроль 

над їх ціновою політикою.  

В рамках оперативного управління та контролю важливим напрямом 

змін сучасного зернового ринку України є необхідність його екологізації, під 

якою потрібно розуміти процес неухильного і послідовного впровадження 

систем технологічних, управлінських та інших рішень в підкомплексі, які 

дозволять при наданні переваги державній формі власності на засоби 

виробництва, особливо землю підвищувати ефективність використання 

природних ресурсів і умов одночасно з поліпшенням або хоча б збереженням 

якості природного середовища на локальному, регіональному і глобальному 

рівнях [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с.136]. 
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Прагнення збільшити зерновиробництво будь-якою ціною, порушення 

процесу сівозмін через безперестанне вирощування найбільш 

експортоорієнтованих культур, може прискорити процеси екологічної 

деградації. Зокрема, частка зернових та зернобобових у посівній площі 

становить 55% при рекомендованому нормативі ЄС до 50%. 

Наведених заходів абсолютно недостатньо для забезпечення 

екологізації зерновиробництва. Екологізація сільського господарства означає 

застосування раціональних, ресурсозберігаючих, екологобезпечних методів 

господарювання, які здатні забезпечити зростання виробництва, а також 

вирішувати соціально-економічні проблеми [Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.]. Екологізацію зерновиробництва можна розглядати як із 

загальнолюдських позицій (забезпечення здоров’я, якісного стану 

рослинного, тваринного світу, збереження ландшафтів), так і з позицій 

підвищення конкурентоспроможності зернової продукції завдяки її високим 

якостям [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.;Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.;Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Відповідно, 

стратегічні цілі екологізації потрібно розглядати в світлі досягнення обох 

складових. 

З метою досягнення означених цілей на загальнонаціональному рівні 

потрібно якомога швидше вжити таких заходів. 

По-перше, необхідна розробка національної ландшафтної політики, як 

це передбачено Європейською конвенцією щодо ландшафтів від 2000 р., що 

зачіпає низку питань: 

 стратегія екологізації агровиробництва; 

 якість продукції; 

 якісні параметри землі; 

 збереження середовища проживання людей; 

 органічне зерновиробництво. 
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Екологічно сприятливе господарювання передбачає оптимізацію 

екологічної інфраструктури за рахунок збільшенн частки лісів, полезахисних 

лісових смуг, гаїв, водойм, боліт, луків тощо. 

По-друге, створити умови для широкомасштабного розвитку 

органічного сільського господарства. 

По-третє, забезпечити сертифікацію виробництва сільгосппродукції за 

міжнародними стандартами ISO: 9000 (якості), 14000 (охорони 

навколишнього середовища), 22000 (безпеки продуктів харчування), 26000 

(соціальної відповідальності); впровадження системи HACCP (Аналіз 

небезпечних чинників та ризику в критичних точках контролю) та GAP 

(Належної сільськогосподарської практики).  

По-четверте, вжити заходів, спрямованих на припинення хижацького 

використання природних ресурсів, насамперед землі, створення умов для 

відновлення родючості ґрунтів, убезпечення їх від забруднення й деградації. 

По-п'яте, задля відтворення та підвищення показників родючості 

ґрунтів, зменшення показників забруднення ґрунтів токсичними речовинами 

і радіонуклідами внести зміни до порядку ведення агрохімічного паспорта 

поля, земельної ділянки через запровадження відповідальності за не 

виконання або несвоєчасне виконання вимог щодо агрохімічної 

паспортизації земель. 

Можуть бути запропоновані також й інші шляхи економічного 

стимулювання за раціональне використання земель: виділення коштів 

державного та місцевого бюджетів для відновлення земель, порушених не з 

вини землевласників і землекористувачів; тимчасове звільнення або часткова 

компенсація за зниження доходу в результаті тимчасової консервації 

деградованих малопродуктивних та техногенно забруднених земель; надання 

пільгових кредитів; цільові субсидії [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа., с.59]. 

Аграрна політика щодо створення умов для ефективного 

функціонування і розвитку зернового ринку, просування продукції 
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національного зерновиробництва має концентруватися на таких основних 

напрямках: 

 створення системи маркетингу ринку, аналіз стану ринків 

(внутрішнього і зовнішнього), пошук перспективних ринків і просування 

зерна та продукції зернопереробки на зовнішні ринки; 

 стимулювання ринкового попиту та пропозиції на зерно; 

 формування та функціонування інфраструктури ринку; 

 захист інтересів вітчизняних товаровиробників при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності; 

 науково-технічне та інформаційне забезпечення розвитку ринку. 

Суттєвим організаційним важелем є організація праці в зерновій сфері. 

Як раніше ми згадували, переважна кількість задіяних на ринку зерна 

працівників не мають профільної освіти. Існує проблема відсутності 

професійного управління грошовими потоками на підприємствах зернового 

ринку [79, с. 3], що є досить розповсюдженим явищем. Потрібна ефективна 

координація зусиль у сферах професійного навчання, досліджень та 

поширювання сільськогосподарських знань через залучення молоді до 

професійно-технічних та вищих профільних навчальних закладів; 

підвищення рівня знань в цих закладах шляхом залучення 

висококваліфікованого учбово-педагогічного складу; забезпечення належних 

умов навчання та розвитку; залучення підприємств зернового ринку в процес 

навчання з подальшим проходженням стажування та працевлаштуванням 

випускників на цих підприємствах тощо. 

Серед економічних важелів механізму державного регулювання 

розвитку ринку зерна слід виділити прогнозування та планування. В рамках 

цього механізму слушною думкою є пропозиція деяких науковців в 

Державному бюджеті закладати фінансування розвитку аграрного та 

зернового сектору на період у три роки. Це зумовлено тривалим циклом 

виробництва та має забезпечити стабільність очікувань 

сільськогосподарських виробників через прогнозованість, прозорість та 
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послідовність державної аграрної політики, а відповідно, і виробництва. У 

структурі видатків кожного планового бюджетного періоду співвідношення 

видатків за часом їх затвердження: 50% видатків у році, що передує 

плановому, 25% – у році, що на два роки передує плановому, 25% – у році, 

що на три роки передує плановому, що забезпечить прогнозованість [87]. На 

нашу думку така пропозиція є доцільною та заслуговує бути реалізованою, 

проте задля цього портрібна низка серйозних змін як в нормотивно-правових 

актах, так і в самих підходах до планування, бюджетування та формування 

державної політики в цілому. 

Найефективнішим економічним важелем в аграрній політиці підтримки 

і розвитку ринку зерна є здешевлення банківських кредитів. Усіма 

суб’єктами ринку це визнано як позитивний інструмент політики, оскільки не 

деформує дію ринкового механізму. При цьому доступ до кредитів і 

відшкодування відсоткової ставки повинні мати всі сільгоспвиробники 

незалежно від форми господарювання [227]. 

Існування практики розподілу коштів через посередницькі структури, 

(управління сільського господарства) робить цю систему менш ефективною і 

ставить під загрозу досягнення основних цілей аграрної політики. Оскільки 

коли банк видає кредит і сам виставляє уряду ставку на компенсацію, то 

враховується значно більша кількість чинників, зокрема більш ґрунтовно 

оцінюється банком рівень конкурентоспроможності суб’єктів аграрного 

ринку, а відтак і можливість ефективного використання фінансового ресурсу. 

Додавши специфіку самого зернового виробництва отримаємо 

ситуацію, що характеризує зерновий бізнес як дуже ризиковану сферу 

розміщення інвестиційного ресурсу.  

За незначних коливань фінансової системи банки першочергово 

намагаються скоротити обсяги кредитування саме ризикованих сфер бізнесу, 

до яких відноситься аграрна. Це значно обмежує доступ суб’єкта до фінансів. 

Тому на даному етапі основним пріоритетним напрямом аграрної політики 

повинно стати формування конкурентоспроможного виробника, що надасть 
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можливість істотно знизити ризики виробничого характеру і таким чином 

розширити доступ до фінансів. Цього можна досягти формуванням 

сприятливого бізнес-середовища, стимулюванням впровадження новітніх 

технологій та ін. 

Разом із тим для дрібних фермерських господарств, а також 

новостворених доступ до фінансів дуже утруднений. Інших джерел, окрім 

комерційних банків, на ринку фінансів практично немає (не існує державного 

Аграрного банку, кооперативних банків). Комерційні банки більш активно 

йдуть на співпрацю з великими господарствами (особливо де є злиття 

промислового і аграрного капіталів) і з небажанням працюють з 

фермерськими господарствами та дрібними сільгоспвиробниками.  

Досвід зарубіжних країн показує нагальну необхідність створення 

таких структур. Державні сільськогосподарські банки, не породжуючи 

конкуренції комерційним банкам, забезпечують доступ до фінансів дрібним 

товаровиробникам. При цьому вони зберігають функцію оцінки 

позичальника (отримання кредиту відбувається на загальних підставах), 

мають дорадчу службу, яка допомагає отримати необхідні навички ведення 

бізнесу. 

Успіх у конкурентній боротьбі з імпортною сільськогосподарською 

продукцією забезпечить формування зерновиробниками своїх конкурентних 

переваг, у чому важливу роль відіграють інвестиції й інновації, доступність 

до яких, у переважній більшості випадків, визначається ступенем 

інтегрованості підприємства у вертикальну структуру. Дані аспекти 

проблеми стосуються внутрішнього менеджменту підприємства і державне 

регулювання, на перший погляд, не має до нього ніякого відношення. Проте 

держава зацікавлена в розвитку суб’єктів економіки, який ґрунтується на 

здійсненні останніми правильних кроків у конкурентному бізнес-середовищі 

[118]. 

Інноваційні процеси  та реалізація інноваційного потенціалу в секторі 

зернового ринку потребує формування відповідної інноваційної 
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інфраструктури. Відповідно до законодавства, інноваційна інфраструктура – 

це сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-

якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної 

діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, информаційно-

комунікативні, юридичні, освітні тощо) [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. 

На думку вчених, основними елементами інноваційної інфраструктури 

є державні інноваційні фінансово-кредитні установи, венчурні компанії та 

фонди, зони інтенсивного науково-технічного розвитку (технополіси), 

технологічні парки (технопарки), інноваційні центри (технологічні, 

регіональні, галузеві), інкубатори (інноваційні, технологічні, інноваційного 

бізнесу), консалтингові (консультаційні) фірми тощо [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.;Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.;Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Досвід розвинених країн свідчить, що такі інноваційні структури 

створюють сприятливі умови для ефективної діяльності та розвитку малих 

інноваційних підприємств, що реалізують оригінальні науково-технічні ідеї, 

через надання їм у тимчасове користування виробничих площ, матеріально-

технічної бази, інформаційних мереж, забезпечення дослідними приладами 

та устаткуванням і надання консультативної допомоги з широкого кола 

науково-технічних, економічних та правових питань [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

Забезпечити конкурентоспроможність і сталий розвиток будь-якої 

галузі в умовах прискорення глобалізації та інтеграції до Європейського 

простору можна лише в тому випадку, коли цей розвиток здійснюватиметься 

на інноваційно-інвестиційній основі. Поєднання інвестиційної та 

інноваційної діяльності, вкладення значних коштів у сучасні інноваційні 

технології та виробництво інноваційних продуктів слід розглядати як 

найважливішу передумову ефективного функціонування вітчизняного 

зернового господарства та інших галузей агропродовольчої сфери у 
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відкритому конкурентному середовищі [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа., с. 344].  

Лібералізація зовнішньоторговельних відносин і входження України до 

європейського і світового ринкового простору вимагають відповідального 

підходу до формування технологічної і технічної політики не тільки в 

масштабах країни, а й у кожного окремого підприємства зернового ринку. У 

сучасних умовах конкурентоспроможними будуть тільки ті 

товаровиробники, які швидко опанують нові технології, а також технічні 

засоби для їх реалізації. За інших умов продукція вітчизняного аграрного 

сектора за всіма показниками (перш за все економічними) виявиться 

неконкурентоспроможною як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках, 

гостро постане пряма загроза залежності від імпорту багатьох видів 

продуктів харчування і продовольчій безпеці держави в цілому [39, с. 319].  

Відповідно до Закону України “Про інноваційну діяльність”, головною 

метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, 

організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й 

використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення 

впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів 

конкурентоспроможної продукції [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. 

Пріоритети інвестиційно-інноваційної моделі розвитку країни 

потребують досягнення нової якості конкурентних відносин в економіці. З 

точки зору результатів свого функціонування такі відносини повинні 

забезпечувати ефективний розподіл ресурсів, виступати як економічний 

механізм, який у короткостроковій перспективі сприяє стабільному і 

динамічному економічному зростанню, поєднаному з реалізацією ключових 

задач соціального розвитку, а в довгостроковій перспективі є одним з 

основних факторів створення і функціонування соціально орієнтованої 

ринкової економіки. Основними елементами, що забезпечують досягнення 
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такої якості конкурентних стосунків, є забезпечення конкурентної структури 

товарних ринків як пануючої в національній економіці; підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств; забезпечення 

інституціональних умов, що гарантують рівність умов конкуренції. Таку 

якість конкурентних відносин можна охарактеризувати як ефективне 

конкурентне середовище [106, с. 145].  

Зважаючи на значимість і роль інновацій у розвитку аграрного сектора 

та економіки країни в цілому, розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 10 вересня 2012 р. було схвалено “Концепцію реформування державної 

політики в інноваційній сфері”. Прийнята Концепція спрямована на 

вирішення трьох основних комплексів існуючих проблем у даній сфері – 

формування економічних (податкових, кредитних, страхових) умов 

прискореного розвитку інновацій, створення сучасної основи інноваційних 

процесів та сприяння створенню нової інституційної бази в даному напрямку. 

Концепцією також передбачено формування ключових елементів 

сучасної інноваційної інфраструктури, які досі практично відсутні в Україні. 

Перш за все, мова йде про впровадження дієвих механізмів державно-

приватного партнерства, створення кластерних моделей галузевого та 

регіонального співробітництва при реалізації пріоритетних інноваційних 

проектів, формуванні системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

реалізації державної інноваційної політики [Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.;Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Аналіз світового досвіду стимулювання інвестицій засвідчив 

доцільність використання двох інструментів державного стимулювання 

інноваційного розвитку: пільгового фінансування і дофінансування проектів 

коштами державних фінансово-кредитних установ та надання гарантій 

інвесторам. Постійний моніторинг інноваційних процесів та оперативне 

реагування держави на особливості розвитку є єдиним з необхідних заходів 

реалізації проекту моделі інноваційного розвитку економіки країни 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 346]. 
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Поряд із залученням зовнішніх джерел фінансування у вигляді 

інвестицій, фахівці фінансового менеджменту справедливо наголошують, що 

домінуюче значення в системі фінансового забезпечення підприємств 

зернового ринкуповинні мати власні джерела, основним з яких є прибуток. 

Задача державної політики полягає у створенні національної системи 

розподілу інвестиційного капіталу, у створенні в товаровиробників стимулів 

для довгострокових інвестицій у власний капітал. За ствердженням 

М.Портера, єдиним самим потужним засобом, за допомогою якого можна 

змінити цілі власників, є створення діючих стимулів для довгострокових 

інвестицій в акції підприємства. Дана пропозиція направлена на зміну 

концепції власності й підходу до оцінки підприємств, і в той же час – на 

стимулювання широкої форми інвестування, за якої досягаються найбільш 

значимі соціальні вигоди. Такі стимули необхідно детально продумати, а їх 

дія має бути вузько направлена. Вони повинні розповсюджуватися на 

інвестиції в акції діючих підприємств і на акції, що купуються мінімум на 

п’ять років [165, с. 573]. Це має стосуватися і підприємств, які за 

організаційно-правовою формою не є акціонерними товариствами. 

Стимулювання вкладення власниками особистих коштів у довгострокові 

проекти підприємства є дуже важливим для розвитку галузі та сільських 

територій. 

Необхідно створити ефективні економічні механізми, які мають 

забезпечити значне збільшення обсягів інвестицій у технічне переоснащення 

аграрногосектору. Основними джерелами таких надходженьможуть бути: 

– власні кошти підприємств, зокрема амортизаційнівідрахування, 

прибуток та спеціальні заощадження, спрямовані на конкретні завдання; 

– державні дотації (з державного, регіонального і місцевого бюджетів) 

сільськогосподарським товаровиробникам на придбання техніки шляхом 

компенсації їм частини вартості техніки, передусім, тракторіві комбайнів; 
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– довгострокові кредити комерційних банків на придбання сучасної 

техніки з компенсацією частинивідсотків за кредити з державного або 

місцевогобюджетів; 

– кошти фінансових лізингових фондів, створенихза участю 

державного і місцевого бюджетів, заводів-виробників техніки і сервісних 

технологічнихцентрів, інвесторів [119]. 

Сьогодні інноваційна політика повинна бути спрямована на створення 

економічних, правових, організаційних основ для розвитку інноваційної 

діяльності в зерновій сфері, забезпечення ефективного використання 

результатів науково-технічного прогресу, підвищення 

конкурентоспроможності продукції, вирішення завдань соціально-

економічного розвитку. Для цього необхідно реалізувати такі важливі заходи 

інноваційної політики:  

 створення та впровадження на основі новітніх технологій 

високоефективних сортів і гібридів зернових;  

 створення системи пільгового кредитування комерційними 

банками реалізації інноваційних проектів;  

 створення пайових інвестиційних фондів для реалізації великих 

інноваційних проектів у зернових господарствах;  

 розширення кредитування інноваційних проектів за рахунок 

лізингових, факторингових та інших операцій; 

 запровадження механізмів державного страхування кредитів, 

виданих сільськогосподарським підприємствам, що розробляють і 

впроваджують інноваційну високотехнологічну продукцію.  

Державна політика в напрямі посилення інвестиційно-інноваційного 

забезпечення ринку зерна має передбачати не лише виділення бюджетних 

коштів. Обов’язковими мають бути програми соціально-

роз’яснювальногохарактеру, законодавчо визначеного стимулювання, 

створення сприятливого для інвестування середовища[118]. 
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Завдяки історичному розвитку АПК та родючості земель український 

зерновиробничий комплекс має свої особливості. У Західній Європі середній 

розмір господарств складає біля 200 га, тоді як в Україні функціонують 

великі корпорації, які поєднують продуктивність земель із економією на 

масштабах виробництва. Велика кількість господарств обробляє землі 

площею більше тисячі гектар.  

Ще однією особливістю ведення підприємництва в Україні є термін 

окупності. У США термін окупності може становити 14-15 років, тоді як для 

українського бізнесу настільки тривалі терміни є неприйнятні. Власники 

вітчизняних підприємств націлені на повернення вкладених коштів протягом 

перших п’яти – десяти років, що сприяє підвищеному інтересу до 

українських компаній з боку потенційних інвесторів [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., с. 10].  

Ринок зерна України залишається досить привабливим для інвесторів і 

з таких причин: несформований ринок продовольчих продуктів, відсутність 

можливості розширювати посівні площі в інших аграрних країнах і наявність 

таких площ в Україні, висока родючість чорнозему, низька собівартість 

готової продукції за рахунок дешевої робочої сили, пільгове оподаткування 

сільськогосподарських підприємств, зростання попиту на біопаливо тощо 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 21].  

Іноземні інвестиції в зерновий ринок України в умовах обмеженості 

внутрішніх ресурсів є найпривабливішим джерелом матеріально-технічного 

та фінансового забезпечення. Однак їх обсяг і рівень ефективності 

залишаються вкрай недостатніми через наявність цілої низки гальмуючих 

чинників [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 106]. Серед вагомих 

перешкод називають нестабільність, непрозорість законодавчої бази, судова 

незахищеність підприємницької діяльності, макроекономічний дефіцит в 

управлінні сільським господарством, низький рівень фахової освіти, 

особливо у сфері області макроекономічного регулювання, низький рівень 

державної підтримки зернового господарства, недостатній розвиток 
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інфраструктури аграрного ринку тощо [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. Тому прозора та послідовна внутрішня політика є визначальним 

фактором до розвитку агропромислового комплексу й залучення іноземних 

інвестицій [220]. 

Україні терміново потрібно інвестувати у зрошення — це може 

збільшити урожай на третину. 60% орних земель України потребують 

зрошення. За підрахунками Українського клубу аграрного бізнесу, глобальне 

зрошення могло б збільшити урожай на 20-25 мільйонів тонн [1]. 

Удосконалення державного регулювання галузі зерновиробництва 

пов’язане насамперед із залученням у зерновий сектор України національних 

та іноземних інвестицій, шляхом: створення стабільних і прозорих умов 

господарювання; удосконалення та приведення у відповідність до вимог 

Світової організації торгівлі та потреб ринку законодавства України. 

Зокрема, важливе значення для структури зерновиробництва має постійна 

підтримка дієздатного стану ринкового механізму в цій галузі, пом’якшення 

несприятливих соціально-економічних наслідків його функціонування для 

виробників зерна в умовах мінливої ринкової кон’юнктури. 

Завдання забезпечення відповідно до європейських стандартів якості 

виробництва зерна, постійний обмін інформацією з виробничих, фінансових, 

кадрових та організаційних питань господарської діяльності, а також 

оптимізація договірних відносин і запровадження ринкових форм 

співробітництва можуть бути повністю знівельованими у випадку 

незадовільного стану розвитку виробничої бази спеціалізованих аграрних 

підприємств та самого виробництва зернових культур в необхідних обсягах. 

Стратегія виробництва зерна для формування ринкових фондів пропозиції 

товару повинна включати забезпечення пропозиції на макро- та мікрорівнях. 

Зерновиробники, які займаються вирощуванням зернових культур та їх 

реалізацією, є головними постачальниками сировинних ресурсів на ринку 

зерна. У зв'язку з чим важливим чинником є забезпечення налагоджування 

ефективних внутрішньоекономічних відносин на рівні окремого 
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товаровиробника зернопродукції для забезпечення потреб зернового ринку 

району, області, регіону чи держави в цілому. 

Створення потрібних умов для результативного виробництва є основою 

конкурентоспроможності на ринку зернових, забезпечує його якісні та цінові 

властивості, регулює строки реалізації й перспективи виходу на інші ринки 

збуту. У свою чергу ефективне виробництво є чинником, що забезпечує 

створення державного резерву, завдяки якому держава може впливати на 

зовнішній ринок та сприяє наявності великих партій товару. 

Виробнича програма у зернових господарствах включає такі елементи: 

проектна структура посівних площ; проектна урожайність зернових культур; 

планово-індикативні показники виробництва певних видів продукції; 

агротехнічні заходи щодо виконання виробничої програми (перелік сортів, 

система насінництва, добрив, пестицидів, меліорації) тощо. 

Проблема нарощування виробництва зерна вимагає поглибити розгляд 

заходів, пов'язаних із застосуванням мінеральних і органічних добрив як 

одного з головних чинників досягнення запрограмованих цілей. 

Важливим елементом розвитку є інфраструктурна підтримка 

(розбудова транспортної мережі, енергозабезпечення, соціально-економічної 

інфраструктури сільських територій). Вкрай важливо вчасно проводити 

модернізацію транспортної, складської та переробної складової внутрішньої 

інфраструктури зерновиробників. 

Для успішного просування вітчизняної зернової продукції на світові 

продовольчі ринки необхідне корегування зовнішньоторгівельної політики за 

наступними напрямами: 

– � розвивати експортний потенціал ринку, при цьому необхідно 

дотримуватися балансу між внутрішнім і зовнішнім попитом; 

– � нарощувати потенціал, підвищувати ефективність виробництва 

зернових культур; 
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– � диверсифікувати географічну структуру зовнішньої торгівлі, 

мінімізуючи залежність від окремих держав (ринків), підсилюючи тим самим 

економічну безпеку країни; � 

– необхідно на рівні державних представництв та посольств 

України за кордоном вести пошук потенційних покупців зернової продукції, 

підтримувати й розвивати дипломатичні відносини з реальними партнерами, 

формувати імідж України як потужного світового експортера зернових 

культур; 

– � забезпечити на державному рівні збалансованість експорту й 

імпорту, тобто домагатися збільшення позитивного сальдо в зовнішній 

торгівлі – перевищення експорту над імпортом; 

– підвищувати питому вагу в структурі експорту більш дорогих 

сортів та готової продукції – результату переробки зерна (борошно, 

борошняні вироби, тверді сорти пшениці тощо). 

Очікуване збільшення виробництва, в тому числі і як наслідок експорту 

зернових, значно покращить позиції України в світовій торгівлі. Така 

тенденція, безумовно, позитивно вплине на внутрішній ринок України та на 

добробут населення. Адже вже зараз учасники зернового ринку України є 

локомотивом розвитку економіки країни, і майже третина експортної 

виручки всієї країни — це заслуга агроекспорту. 

Закон України "Про державну підтримку сільського господарства 

України", встановлюючи, так звані, правила цінового регулювання 

сільськогосподарської продукції, передбачає, що держава повинна 

здійснювати регулювання гуртових цін окремих видів сільськогосподарської 

продукції, визначаючи мінімальні та максимальні закупівельні ціни з метою 

застосування державних інтервенцій на ринку відповідної агропродукції в 

обсягах, що дозволяють встановити ціни рівноваги (фіксінг) на рівні, не 

нижчому за мінімальну та не вищому за максимальну закупівельні ціни 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 
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Основним заходом в системі державного регулювання є підтримка 

певного рівня цін, що забезпечує стабільність доходів зерновиробників. Для 

цього держава використовує певні механізми, ліміти на ціни, дотації і 

компенсації, про що ми говорили раніше. Разом з тим ринкова ціна не 

задовольняє інтереси зерновиробників через незбалансованість попиту і 

пропозиції на зернові. Тому держава застосовує інші інструменти – 

компенсації зерновиробникам відхилення від ринкової ціни в розмірах, 

необхідних для їх діяльності на певному рівні прибутковості. З метою 

захисту внутрішнього ринку від необґрунтованого зростання цін на 

продукцію борошномельної та хлібопекарської промисловості необхідне 

застосування різних методів регулювання цін, які в основному зводяться до 

наступного [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]:  

– встановлення співвідношень між роздрібними, оптовими і 

закупівельними цінами на зерно, борошно і хліб на основі введення 

обмеження прибутковості в торгівлі та переробній промисловості; 

– введення на зерно, що закуповується в державний фонд, системи 

двох закупівельних цін: тверді закупівельні ціниі закупівельні ціни з 

бюджетною надбавкою.  

Дані закупівельні ціни можуть використовуватися як основа для 

встановлення гарантованих цін, заставних ставок, а також для розрахунку 

дотацій і компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам і вирішення 

питань пільгового оподаткування села. 

Рекомендованою базою для визначення гарантованої закупівельної 

ціни на зерно повинні стати собівартість, прогнозована на базі фактичної, і 

рентабельність, рівень якої дозволить забезпечити отримання прибутку 

сільгосптоваровиробником. Центральною ланкою в такій системі цін 

відповідно до державного регулювання через діяльність Аграрного фонду є 

закупівельні (гарантовані) ціни, гарантовані державою для закупівлі 

зернових в державні фонди. 
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Мотивація персоналу на підприємствах зернового ринку є системою 

різних видів діяльності, що являють широкий комплекс заходів стратегічного 

й тактичного характеру, пов'язаних між собою і спрямованих на ефективне 

управління діяльністю підприємства та досягнення його основної мети – 

задоволення потреб споживачів товарів і послуг і отримання на цій основі 

найбільшого прибутку. Мотивація персоналу є комплексною системою (в 

якому вона потребує постійного регулювання), що дозволяє зв'язати 

можливості господарюючих суб’єктів з потребами ринку й добитися переваг 

у порівнянні з конкурентами. 

В багатьох підприємствах можна спостерігати відсутність 

нематеріальної складової мотивації, відсутність прив'язки винагороди 

робітників до зростання планових показників діяльності підприємства, тобто 

незацікавленість працівників перевиконувати встановлені завдання. Для 

підприємства це означає недоотриманий прибуток, збільшення залишків 

запасів нереалізованої продукції тощо. 

В сучасних умовах актуальними цілями мотивації робітників 

підприємств зернового сектору мають бути: по-перше, отримання прибутку – 

для мотивації праці власників та керівників підприємств; по-друге, 

отримання валового доходу, як кінцевого результату діяльності, – для 

мотивації пересічних працівників.  

Не фінансовими мотивами зайнятості для працівників є умови праці, 

професійний та кар’єрний ріст, право участі у вирішенні господарських 

питань, отримання від підприємства соціально-культурних послуг тощо. 

Ще одним важливим механізмом мотивації є заохочення молоді до 

праці на підприємствах зернового сектору через інструменти: розробку і 

впровадження фінансового механізму закріплення молодих спеціалістів на 

селі;виділення земельних ділянок та надання пільгових кредитів молодим 

людям;надання можливості молоді для проходження альтернативної служби 

на підприємстві, установах, організаціях сільської місцевості;ініціювання 

створення в регіонах спеціальних навчально-методичних курсів з підготовки 
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сільської молоді у сфері малого бізнесу;державну підтримка розвитку 

молодіжного фермерства та молодіжного несільськогосподарського 

підприємництва в сільській місцевості [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. 

 

3.3 Напрями удосконалення фінансово-кредитного забезпечення 

розвитку ринку зерна 

 

Згідно з останніми розробками фахівців з економіки і публічного 

управління та адміністрування, до функцій органів державного управління в 

сфері здійснення державної економічної політики має належати: розв'язання 

проблем неспроможностей (дефектів) ринкової економіки; здійснення вдалої 

протекціоністської політики, спрямованої на імпортозаміщення та утворення 

ефективної самодостатньої економіки; всебічна підтримка перспективних 

галузей і стратегічно важливих виробництв національної економіки; 

регулювання діяльності окремих галузей в контексті формування 

інноваційно-інвестиційної моделі суспільного відтворення; фінансування 

науково-дослідних робіт та інновацій  тощо.  

Неспроможність ринку зерна проявляється в: 

– неможливості протидії  монополізації; 

– неможливості захисту національного ринку зерна; 

– неможливості забезпечення соціальних гарантій; 

– неможливості забезпечення економічних гарантій учасникам 

ринку; 

– відсутності достовірної і достатньої інформації;  

– негативній дії на навколишнє середовище тощо. 

В умовах дефіциту внутрішніх джерел фінансових ресурсів, для 

практичної організації реалізації вказаних цілей виняткового значення 

набуває вплив держави на стимулювання фінансово-кредитного забезпечення 
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розвитку ринку зерна, заснованого на реалізації системи заходів, що 

належать до складових державної фінансової політики.  

Найважливішим чинником формування інноваційно-інвестиційної 

моделі розвитку ринку зерна є підвищення інноваційної активності. І тут без 

державної підтримки інноваційних процесів не обійтися. Перехід на нові 

форми вирішення економічних, екологічних і соціальних проблем регіонів, 

характерних для інноваційно-інвестиційної моделі суспільного відтворення, 

настійно вимагають від публічних органів влади зміни діючої політики 

стосовно управління і розвитку інноваційної діяльності в Україні та 

обов’язкового фінансового та правового її підкріплення.  

Державний протекціонізм інноваційного розвитку має забезпечити 

стійкий попит на інвестиції, для чого можуть бути задіяні банківські 

установи та інші інвестиційно-фінансові структури. Формування ринку 

інновацій, у свою чергу, залежить від стимулювання попиту на засоби праці 

та імпортозаміщення шляхом пріоритетного інвестування виробництва 

наукомістких технологій, машин і обладнання. Необхідним є створення 

державної інституціональної системи, яка на єдиній науково-методологічній 

основі інтегрує стратегію і тактику реалізації інноваційно-інвестиційного 

процесу, його механізми й законодавчо-правову базу [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

Слід зазначити, що виробництво, переробка і експорт зерна в Україні 

дають суттєві грошові надходження до бюджету і є важливими сферами 

працевлаштування населення країни. Крім того, зернова галузь країни має 

суттєвий потенціал розвитку, пов’язаний, перш за все, з наявністю багатих 

земельних ресурсів і достатньої кількості кваліфікованої робочої сили 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.].  

Ринок зерна України передбачає створення сучасної ринкової 

інфраструктури (від латин, infra ‒ підстава, фундамент, і structura ‒ будова, 

взаєморозташування) [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Згідно 

Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", інфраструктурою 
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ринку зерна є “комплекс виробничих і невиробничих формувань, які 

забезпечують умови виробництва зерна, його заготівлі, зберігання, 

переробки, реалізації, страхування, кредитно-фінансові та інші послуги”. 

Вказане визначення терміну щодо «інфраструктури ринку зерна», яке 

міститься у Законі України не повністю розкриває базовий підхід щодо 

характеристики інфраструктури тих чи інших ринків. Так, одним із перших, 

хто надав визначення ринковій інфраструктурі був Р. Йохімсен. Під 

ринковою інфраструктурою він розумів сукупність матеріальних, 

інституціональних і індивідуальних умов, які є в розпорядженні 

господарських одиниць і відповідних вирівнюванню доходів, що пов'язані з 

рівною продуктивністю факторів, що дозволяють при доцільному розміщенні 

ресурсів забезпечити повну інтеграцію і, можливо, самий високий рівень 

господарської діяльності [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Важливою такою умовою, безперечно виступає сама держава, її регулююча 

роль, що має сприяти забезпеченню формування та функціонування 

господарських зв’язків, взаємодії суб’єктів господарювання, націлених на 

безперебійну та ефективну діяльність ринку зерна. 

Утворення та ефективність діяльності вітчизняних виробничих, 

складських та переробних  формувань інфраструктури ринку зерна 

нерозривно пов’язана із якістю функціонування кредитно-фінансової 

складової інфраструктури ринку зерна, що включає в себе низку фінансово-

кредитних установ (банки, кредитні спілки, агропромислові фінансові групи, 

лізингові та страхові компанії тощо). 

Поряд із інструментами технічного та цінового регулювання, 

регулююча роль держави включає комплекс заходів фінансово-кредитного 

стимулювання розвитку ринку зерна, що належать до державної фінансової 

політики у розрізі грошово-кредитної, бюджетної, податкової, інвестиційної, 

страхової політики. 

Грошово-кредитна політика спрямована на регулювання руху 

кредитних ресурсів, підтримання стабільності національної грошової 
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одиниці, впорядкування темпів інфляції, управління обсягами кредитування, 

встановлення необхідних обсягів грошової маси в обігу тощо. На сьогодні 

виникає гостра потреба забезпечення сільськогосподарських 

товаровиробників достатнім обсягом дешевих кредитних ресурсів. Важливим 

чинником цього в контексті здійснення грошово-кредитної політики є 

взаємодія Національного банку України та Уряду під час узгодження 

застосування інструментів грошово-кредитної політики, і в першу чергу, 

процентних ставок, обсягів та цільового призначення рефінансування, 

операцій на відкритому ринку. 

Як зазначають експерти, серйозною проблемою українських 

сільськогосподарських підприємств є неможливість залучення фінансування 

на прийнятних умовах та необхідність погашення існуючих боргів. На 

сьогодні, банківський сектор України дуже слабо кредитує виробничі 

підприємства реального сектора економіки, що значною мірою зумовлено 

відсутністю у банків економічних стимулів робити довгострокові та більш 

ризиковані інвестиції, у порівняні із іншими сферами бізнесу, а з 

протилежного боку, відсутністю бажань виробничих підприємств брати 

кредити за такими високими процентами, які значно перевищують рівень 

їхньої рентабельності [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Треба відмітити, що останнім часом кредитні процентні ставки активно 

зменшуються, і в деяких державних банках вони можуть досягати навіть 5-7 

% у національній валюті. Однак як свідчить практика, для активізації ділової 

активності у агропромисловому комплексі цього недостатньо. Потрібен 

системний підхід щодо підвищення ефективності адміністративного 

регулювання економіки з боку публічних органів влади та вдосконалення 

всієї регіональної інфраструктури з метою створення сприятливих умов для 

ведення і розвитку господарської діяльності [Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.]. 

Реальний сектор продовжує деградувати, втрачати свої конкурентні 

позиції, ринки, включаючи і внутрішній український ринок. Із року в рік 
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зростає частка імпортованого обладнання і приладів. У структурі 

вітчизняного експорту частка сировинних товарів (товарів з низькою 

доданою вартістю) становила у 2020 р. близько 86 % [69]. Україна стала 

сировинною країною. За домінуванням рецесивних тенденцій у світовій 

економіці знижується попит і ціни на традиційну українську експортну 

продукцію. Це відповідним чином відображається на показниках соціально-

економічного стану України. 

Ефективність грошово-кредитного регулювання розвитку 

агропромислового комплексу, слід оцінювати, виходячи з трансформації 

економічного змісту та ролі банківського  сектора в економіці країни та 

реалізації банківськими установами конкретних функцій.  

Перша функція – це забезпечення суб’єктів економіки грошовими 

коштами, необхідними для поточних розрахунків і платежів (гроші як засоби 

передоплати, засобу обігу, засобу платежу, засобу для виконання податкових 

та інших зобов’язань), а також для розвитку економіки (грошові кредити і 

прямі інвестиції у формі придбання паїв або акцій господарюючих суб’єктів, 

включаючи державні). З цієї точки зору, акумулювання банками тимчасово 

вільних грошей підприємств, організацій і населення постає не як функція 

(мета, завдання), а як необхідний (для комерційних банків – єдино 

можливий) спосіб її виконання. Ця перша функція банків дозволяє 

розглядати банківський сектор як сукупність установ для фінансового 

посередництва.  

Відповідно друга функція банківського сектора полягає у забезпеченні 

суб’єктів економіки специфічно банківськими продуктами (технологіями 

роботи з грошовими коштами) [97]. 

Особливо гострий “грошовий голод” відчувають на сьогодні 

представники вітчизняного малого та середнього бізнесу в сфері 

сільськогосподарського виробництва. Одним із заходів стимулювання 

кредитної пропозиції для сільгоспвиробника з боку банківської системи  

передбачалося утворення Державного земельного банку на підставі 
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Постанови Кабінету міністрів України № 609 від 2 липня 2012 р. [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. Банк було сформовано за рахунок коштів 

державного бюджету, статутний капітал котрого становив 120 млн грн. Банк 

мав забезпечувати управління землями сільськогосподарського призначення 

державної власності та виконувати функцію з реалізації державних 

кредитних програм, передусім для середнього i малого бізнесу у сільській 

місцевості. Планувалося, що цей банк сприятиме активізації процесів 

фінансування для малого та середнього сільгоспвиробника. 

Держзембанк почав роботу в жовтні 2013 року. Але на підставі Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 1507-

VII від 17 червня 2014 р. [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.] 

Публічне акціонерне товариство “Державний земельний банк” було 

ліквідовано, так і не отримавши можливість використати свій потенціал 

щодо реалізації державних кредитних програм, передусім для середнього i 

малого бізнесу у сільській місцевості, у тому числі і для представників ринку 

зерна. Можна жалкувати про втрачену можливість організації та надання 

різних спеціальних кредитних продуктів через партнерську мережу (різні 

банківські установи) з метою підтримки суб'єктів малого і середнього 

підприємництва. 

Схема функціонування Державного земельного банку як 

стимулюючого чинника  фінансово-кредитного забезпечення розвитку ринку 

зерна України наведено в Додатку Ч. 

Україна, нажаль, не використовує таку ефективну модель сприяння 

фінансуванню інноваційної моделі розвитку агропромислового комплексу, як 

державні спеціалізовані банки розвитку. Банк розвитку – це установа, 

діяльність якої спрямована на реалізацію державної інноваційно-

інвестиційної політики, що покликана сприяти підвищенню 

конкурентоспроможності національної економіки та її диверсифікації на 

інноваційній основі. Використання спеціалізованих державних банків 

розвитку мало позитивний вітчизняний досвід у минулому сторіччі, а також 
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підтвердило свою важливість для інноваційного розвитку у багатьох 

зарубіжних країнах. Банки розвитку мають стати центрами розвитку 

механізму державно-приватного партнерства як засобу підвищення 

фінансової привабливості інноваційних проектів для приватних інвесторів 

[97]. 

Це обумовлено зростанням диспропорцій між рівнем розвитку 

транспортної інфраструктури (аварійний стан автодоріг та мостів на під'їзних 

шляхах, недостатня наявність і незадовільний технічний стан вагонів-

зерновозів, кораблів-сухогрузів, вкрай малі потужності річкових портів і 

річкового транспорту, мала кількість та знос діючих припортових елеваторів 

тощо) і зростаючими потребами обороту зерна на ринку. В цілому вітчизняна 

логістика зерна є застарілою і не відповідає сучасним вимогам, призводить 

до невиправдано високих витрат на переміщення зерна, сприяє суттєвому 

зростанню його собівартості. 

Фізичний та моральний  знос вітчизняного елеваторного обладнання не 

відповідає сучасним логістичним і технологічним вимогам, що є 

прийнятними у світі. Такий стан складської інфраструктури знову 

підштовхує збільшення  витрат, знижує якість зерна і скорочує товарну 

пропозицію. 

Низькі темпи структурно-технологічної модернізації та оновлення 

основних виробничих фондів в сфері переробки зернової продукції не 

сприяють переходу вітчизняного ринку зерна з сировинного типу на 

замкнутий відтворювальний тип, що орієнтується на виробництво продукції з 

високою доданою вартістю ‒ круп, борошна, макаронних виробів, 

комбікормів тощо. Замкнутий відтворювальний тип ринку зерна здатен 

забезпечити значний ресурсоутворювальний, податковий та соціальний 

ефект навіть за умови скорочення обсягів сировинного експорту [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., с. 299‒301]. 

Модернізація транспортної, складської та переробної інфраструктури 

ринку зерна України могла би стати державним проектом з національним 
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пріоритетом. 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.  

Головною метою Банку розвитку має стати фінансово-кредитне 

забезпечення здійснення проектів стратегічного розвитку країни. Вирішення 

такої великої і складної проблеми, як модернізація інфраструктури ринку 

зерна, звичайно  перекликається з розв’язанням багатьох інших проблемних 

питань сьогодення (за окремими напрямками розвитку промисловості, науки 

та освіти, транспортної інфраструктури, будівництва тощо) та має 

здійснюватися шляхом реалізації програмно-цільового методу за яким, Банк 

розвитку виступає внутрішнім кредитним емітентом та фінансовим агентом 

держави. 

В контексті реалізації вказаної цілі, що ставиться перед Банком 

розвитку, ним мають бути  вирішенні наступні завдання: фінансування 

довгострокових і капіталомістких інвестиційних проектів в рамках реалізації 

державних програм і заходів; надання пільгових експортних кредитів для 

підтримки вітчизняних підприємств-експортерів, і в першу чергу, продукції з 

високою доданою вартістю.  

Засновником банку має виступити Уряд України. Така банківська 

установа могла б стати особливою кредитно-фінансової організацією, 

механізмом, що практично здійснює урядову політику соціально-

економічного розвитку країни. Запровадження подібного інституту розвитку, 

має сконцентрувати функції з фінансування великих інвестиційних та 

інфраструктурних проектів, сприятиме підвищенню ефективності 

запровадження державних програм, раціональному використанню 

бюджетних коштів, які будуть спрямовуватися на розвиток національної 

економіки, зниженню рівня ризиків у банківському секторі України. 

Програмно-цільовий є метод підґрунтям реалізації ефективної 

бюджетної політики. Він спрямований на раціональну та ефективну 
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мобілізацію, розподіл та використання фінансових ресурсів державного 

бюджету [81].  

Але на практиці,  бюджетний процес в аграрному секторі є недостатньо 

ефективним. Систематично кошти виділяються не на реалізацію конкретної 

програми в науково-обґрунтованих обсягах, а на виконання бюджету, що 

запланований [82, с. 49]. Зробити аналіз фінансування видатків Міністерства 

аграрної політики та продовольства України стає складним з причини 

систематичних змін бюджетної класифікації. Коли, наприклад, за період 

2010‒2015 рр. із 8 видатків за програмною класифікацією лише один 

(КПКВК 2801250 “Витрати Аграрного фонду, пов’язані з комплексом заходів 

із зберігання, перевезення, переробки та експортом об’єктів державного 

цінового регулювання державного інтервенційного фонду”) має безперервну 

динаміку змін; видатки за іншими кодами або зникли, або з’явилися нові 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 250;Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.]. 

Сумнівною є ефективність надання кредитних субсидій (такі витрати 

держави у 2015, 2017 рр. склали близько 300 млн грн, в 2019 р. – 233 млн 

грн), що передбачають часткову компенсацію процентної ставки за кредитом 

з боку держави, сума якого використовується за цільовим призначенням на 

потреби виробництва. Справа в тому, що розміри процентних ставок за 

кредитами для сільгоспвиробників (на рівні 15-30 %), що функціонують в 

Україні вже не одне десятиріччя, за визначенням, знаходяться на рівні, а то і 

більше виробничої рентабельності та лише сприяють вимиванню оборотних 

коштів, втраті можливостей оновлення виробничих активів, поступовому 

розоренню малого та середнього вітчизняного сільгоспвиробника та його 

заміщенню великими агрохолдингами, що мають вихід на зовнішні кредитні 

джерела за значно нижчими процентними ставками. 

Неефективність бюджетного фінансування пояснюється також 

недосконалістю механізмів одержання й розподілу бюджетних коштів, 

порушенням бюджетної дисципліни щодо їх використання, здійснення 
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частих та невиправданих змін нормативно-правових актів, недоступність 

одержання бюджетних коштів для більшості малих сільськогосподарських 

підприємств і фермерських господарств [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа., c. 62]. 

Суперечливим є членство України в СОТ, коли існує об’єктивна 

необхідність бюджетного фінансування розвитку сільськогосподарського 

виробництва, транспортування, зберігання та переробки продукції села і 

лібералізацією торгівлі, обмеження бюджетного фінансування та 

протекціоністських заходів, спрямованих на захист вітчизняних виробників. 

Вирішення цих суперечностей знаходиться більше у політичній волі влади 

захищати інтереси своєї країни та піклуватися про її довгостроковий 

соціально-економічний розвиток. Крім цього, вимоги СОТ не 

розповсюджуються на кредитну політику. Саме тому, велика кількість країн, 

формально виконуючи вимоги СОТ, активно підтримують свого 

товаровиробника за рахунок грошово-кредитної політики, в рамках якої 

жорстко контролюється валютний курс та здійснення валютних операцій. 

Головним об’єктом уваги з боку фінансово-валютного контролю мають стати 

фінансові спекуляції, валютні спекулятивні атаки, операції, пов’язані із 

виводом капіталу з країни, тощо. 

Вагомим інструментом фінансового забезпечення розвитку ринку зерна 

України має стати податкова політика,що покликана мобілізувати фінансові 

ресурси у доходну частину державного бюджету, місцевих бюджетів, 

державних цільових фондів у формі податків, зборів, обов'язкових платежів. 

В контексті підтримки суб’єктів господарювання, що працюють на ринку 

зерна та сприяють його інноваційно-інвестиційному розвиткові, з боку 

держави має бути утворений спеціальний податковий пільговий режим:  

– збільшення пільгового оподаткування в залежності від 

інвестиційної активності через прискорену амортизацію; 
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– впровадження податкових пільг або податкових кредитів у 

вигляді реструктуризації заборгованості та надання відстрочки щодо сплати 

податків; 

– збереження спеціального режиму оподаткування ПДВ шляхом 

акумуляції. 

Крім цього, концептуального реформування потребує вся вітчизняна 

податкова система, шляхом підвищення амортизаційних відрахувань 

товаровиробників за рахунок переходу до прогресивної шкали прибуткового 

податку. Основний тягар податків треба перенести з виробничого сектора на 

найбільш багаті верстви населення, котрі і мають стати головними 

платниками податків, як це прийнято в багатьох розвинутих країнах світу.  

Державна інвестиційна політика спрямована на акумулювання 

внутрішніх та зовнішніх інвестицій в пріоритетні напрями економічної 

діяльності, на розвиток тих галузей та підприємств, що мають найважливіше 

значення і визначають науково-технічний прогрес. Втрата промислового 

потенціалу країни постає однією з головних проблем  розвитку виробничої, 

транспортної та складської інфраструктури ринку зерна.  

З огляду на те, що інвестиції на селі мають і соціальну значимість, в 

галузь необхідні як державні, так і приватні капіталовкладення. Однією із 

складових державної інвестиційної політики є сприяння зростанню обсягів 

приватних інвестицій. Від потоку приватних інвестицій у виробничу, 

транспортну, складську, переробну інфраструктуру також залежать 

перспективи розвитку ринку зерна.  

Стимулювати приплив приватних інвестицій може державно-приватне 

партнерство (ДПП), як одна з найбільш розповсюджених серед економічно 

розвинутих країн система взаємодії держави та бізнесу. Характерною  рисою 

ДПП є те, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а 

також уповноважені ними особи тісно співпрацюють із приватним сектором. 

Така взаємодія носить партнерський рівноправний характер, що закріплено 

через офіційні угоди, договори, контракти тощо. 
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В контексті реалізації державних проектів, пов’язаних із розвитком 

ринку зерна, особливу увагу серед моделей ДПП набувають закриті пайові 

інвестиційні фонди. Створення закритих пайових інвестиційних фондів у 

порівнянні з іншими моделями державно-приватного партнерства має ряд 

переваг, це: можливість використання широкого спектру фінансових 

інструментів, що й становлять активи фонду; мінімізація зриву термінів 

реалізації проекту та зростання витрат у результаті порушення договірних 

зобов'язань за рахунок залучення керуючої компанії; ретельно 

відпрацьований механізм контролю за діяльністю керуючої компанії; випуск 

цінних паперів ‒ інвестиційних паїв, забезпечених активом фонду; 

стабільність майнового комплексу (пайовики не можуть вилучити майно 

протягом терміну роботи фонду); можливість для керуючої компанії 

управляти майном, що відноситься до закритого пайового інвестиційного 

фонду, шляхом здійснення будь-яких юридичних та фактичних дій. Таким 

чином, закритий пайовий інвестиційний фонд ‒ найбільш вигідна модель в 

реалізації капіталомістких проектів, що дозволяє не просто залучати приватні 

інвестиції, а також дає можливість державним і муніципальним органам 

влади контролювати управління соціально-значущими об'єктами, прискорити 

всебічний розвиток територій на користь місцевих громад [89]. 

Одним із інструментів оптимізації структури фінансового забезпечення 

програм розвитку ринку зерна, особливо для великотоварних аграрних 

формувань агрохолдингів, є залучення ресурсів на міжнародних фондових 

ринках IPO (публічне розміщення акцій). Перший досвід показав складність, 

значну вартість і водночас перспективність таких операцій, адже вони 

відкривають доступ до серйозних за розмірами капіталів міжнародних 

інвесторів. 

Для великих українських компаній IPO є досить перспективним 

методом залучення значних коштів на розвиток та розширення діяльності. 

Крім того, вихід на міжнародний ринок акцій сприяє якісним змінам у 

компанії, підвищенню прозорості, наближенню звітності до міжнародних 
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стандартів та активному діалогу з інвесторами. Найбільш важливими 

факторами, що впливають на успішність IPO, є: якість підготовки до 

лістингу, вибір організаторів та біржі, наявні ринкові умови. Утім 

популяризації цього методу фінансування бізнесу перешкоджає низка 

обмежень національного законодавства та висока вартість послуг, пов’язаних 

з організацією процесу IPO [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Слід зазначити переваги IPO над іншими інвестиційними джерелами: 

 нерозподілений прибуток – велике разове надходження капіталу, 

незалежність від майбутньої економічної кон’юнктури; 

 бюджетні кошти і державні позики – оперативність надходження 

ресурсів, відсутність бюрократичних зволікань, відсутність боргових 

зобов’язань (у тому числі за соціальними програмами); 

 банківські кредити – незалежність від конкретного кредитно-

фінансового інституту, відсутність майбутніх боргових виплат; 

 облігаційні позики – відсутність зобов’язань з обслуговування 

позики, необмежений термін залучення капіталу [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.;Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Страхова політика держави спрямована на забезпечення 

функціонування страхових фондів, що формуються на основі страхових 

внесків від фізичних та юридичних осіб, доходів, отриманих від розміщення 

тимчасово-вільних коштів цих фондів, та здійснення страхового захисту 

майнових інтересів громадян і юридичних осіб у разі настання страхових 

випадків. Регулювання відносини у сфері страхування сільськогосподарської 

продукції, що здійснюється з державною підтримкою, проводиться у 

відповідності до Закону України «Про особливості страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. Метою такого регулювання є захист 

майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників від негативних 

природних, економічних  та інших явищ, а також забезпечення стабільності 

виробництва в сільському господарстві. Державна підтримка передбачає 
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надання сільськогосподарському товаровиробнику з державного бюджету 

грошових коштів у вигляді субсидій для оплати частини страхового платежу 

(страхової премії), нарахованого за договором страхування. 

Реалізація підтримки сільгоспвиробників через механізм страхування 

ускладнюється низкою чинників, що розповсюджені в Україні: відсутність 

узгодженої та цілеспрямованої взаємодії головних учасників страхових відносин; 

складне фінансове становище сільгоспвиробників; високий рівень страхових 

тарифів; несвоєчасність виплат страхових відшкодувань; невідповідність страхових 

продуктів потребам страхувальників; державні субсидії відносяться лише до 

страхування врожаю і не поширюється на страхування майна та  ризиків, що 

пов’язанні з укладанням угод лізингу або банківського кредитування. 

Для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, що 

виділяються державою на підтримку сільгоспвиробників, важливо здійснити 

вдосконалення певних складових процесу страхування в сільському господарстві 

України, а саме: розробити збалансовану тарифну політику та єдину лінійку 

страхових продуктів щодо страхування сільськогосподарської продукції з 

державною підтримкою; покращити координацію дій всіх учасників 

сільськогосподарського страхування в системі відшкодування збитку від 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру; ввести систему 

незалежного оцінювання збитку сільгоспвиробників за участі спеціалізованих 

закладів вищої освіти.  

Крім цього, останнім часом, у світі набуває популярності взаємне 

страхування, що характеризується наступними перевагами: члени товариства 

взаємного страхування можуть самостійно встановлювати правила і умови 

страхування; ціллю діяльності взаємного страхування є не отримання 

прибутку, а тому, зібрані страхові резерви залишаються в розпорядженні 

страхувальників і можуть бути використанні для страхування 

сільськогосподарських виробничих ризиків у майбутньому. Завдяки 

використанню взаємного страхування, загалом, значно знижуються страхові 

тарифи, що особливо актуально для малих сільгоспвиробників [231]. До того 
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ж, має місце і державна підтримка взаємного страхування, що може бути 

виражено у зниженні вхідних бар'єрів для товариств взаємного страхування, 

забезпеченні пільгового оподаткування для подібних страхових організацій, 

пільгового кредитування з боку державних банків, спрощенні ведення 

бухгалтерської звітності тощо. 

 

Висновки до розділу 3 

 

В дослідженні зазначено, що для того, щоб повною мірою використати 

сприятливу кон’юнктуру світового ринку, необхідно розкрити потенціал 

зернового сектору України шляхом проведення глибокої, довгострокової і 

збалансованої реформи, спрямованої на підвищення 

конкурентоспроможності сільського господарства та зернового ринку, а 

також на розвиток сільських територій. Такі зміни запропоновано закріпити в 

Концепції розвитку ринку зерна України. 

Реалізація Концепції розвитку ринку зерна передбачає використання 

правових, адміністративно-організаційних, економічних методів державного 

регулювання ринку зерна. Першочерговим у Концепції розвитку ринку зерна 

є стимулювання постійного нарощення обсягів виробництва зерна та 

максимізація його використання для задоволення потреб вітчизняних 

виробників продукції з більш високою доданою вартістю (тваринництво, 

харчова переробна промисловість тощо). Зерновиробники повинні повністю 

задовольняти зростаючі внутрішні потреби держави у продовольчому та 

фуражному зерні та збільшувати експортний потенціал країни. 

Державі належить особлива роль щодо створення сприятливих умов 

розвитку ринку зерна України. Перспективні обсяги зростання виробництва 

та переробки зерна мають бути забезпечені необхідною ринковою  

інфраструктурою інноваційного типу, що складаються з ефективних 

виробничих, транспортних, складських, переробних елементів. Здійснення 

модернізації інфраструктури ринку зерна потребує великих фінансових 
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ресурсів. Їх мобілізацію, в сучасних умовах, може реалізувати лише держава, 

котра здатна залучити усі важелі впливу державного управління. Наукові 

результати проведеного дослідження дали змогу обґрунтувати адекватні 

сучасним умовам відповідні заходи щодо вдосконалення фінансової політики 

та прийняття адміністративних рішень, спрямованих на покращення 

фінансово-кредитного забезпечення розвитку ринку зерна та стимулювання 

соціально-економічного розвитку країни в цілому. Запропоновані заходи 

рекомендовані до здійснення грошово-кредитної, бюджетної, податкової, 

інвестиційної, страхової політики та  орієнтовані на утворення інститутів 

розвитку в рамках реалізації програмно-цільового методу і характеризуються 

раціональним поєднанням заходів державного впливу і ринкового 

саморегулювання. 

В дослідженні 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. 

Організаційний механізм розвитку ринку зерна передбачає розробку 

нормативно-правових документів; удосконалення організаційно-виробничої 

структури та управління, організаційно-технічне забезпечення розвитку 

ринку зерна, використання оперативного управління та контролю, 

маркетингу й інформаційного забезпечення, раціональної організації праці 

тощо. 

Економічний механізм проявляється через прогнозування та 

планування, інвестиційно-кредитне забезпечення розвитку ринку зерна, 

фінансово-кредитне регулювання, оподаткування і страхування, 

вдосконалення ціноутворення, розвиток та захист конкурентних умов 

господарювання, удосконалення матеріального стимулювання праці, системи 

зовнішньоекономічних і внутрішньовиробничих відносин. 
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В роботі проаналізовані діючі важелі організаційно-економічного 

механізму розвитку ринку зерна, запропоновано низку змін та доповнень, 

серед яких: 

- доопрацювання НПА регулювання відносин в сфері ринку зерна, 

зокрема визнання низки актів незаконними чи неактуальними; 

-  доопрацювання вітчизняних НПА до норм СОТ та ЄС;  

- запровадження законодавчих обмежень розмірів 

землекористування;  

- розробка й затвердження нормотивно-правової бази сталого 

агрогосподарювання й внесення змін до низки чинних НПА; 

- підтримка створення зернових обслуговуючих кооперативів за 

участю приватних і фермерських господарств; 

- стимулювання виробництва пшениці твердих сортів для 

вітчизняних переробних підприємств; 

- розробка та затвердження Регламенту по зберіганню зерна та 

продуктів його переробки, внесення змін до законодавства в частині 

складського зберігання зерна та обігу складських документів; 

- внесення змін до діючого в Україні ДСТУ 3768:1010 «Пшениця. 

Технічні умови» та приведення його до кращих світових практик 

класифікації зерна; 

- внесення зміни до закону України «Про карантин рослин» у 

частині визначення умов видачі карантинного сертифікату, а також, 

відрегулювати питання обов’язковості його видачі; 

- усунення обмежень національного законодавства для виходу на 

IPO (номінація акцій тільки у національній валюті, необхідність отримання 

державного дозволу на лістинг); 

- часткова компенсація вартості міжнародної сертифікації 

зернопереробним підприємствам, які виробляють продукцію з вітчизняної 

сировини та інші. 
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Окремим питанням в дослідженні висвітлено фінансово-кредитне 

забезпечення розвитку ринку зерна України. 

Поряд із інструментами технічного та цінового регулювання, 

регулююча роль держави включає комплекс заходів фінансово-кредитного 

стимулювання розвитку ринку зерна, що належать до державної фінансової 

політики у розрізі грошово-кредитної, бюджетної, податкової, інвестиційної, 

страхової політики. 

Низькі темпи структурно-технологічної модернізації та оновлення 

основних виробничих фондів в сфері переробки зернової продукції не 

сприяють переходу вітчизняного ринку зерна з сировинного типу на 

замкнутий відтворювальний тип, що орієнтується на виробництво продукції з 

високою доданою вартістю ‒ круп, борошна, макаронних виробів, 

комбікормів тощо. 

Модернізація транспортної, складської та переробної інфраструктури 

ринку зерна України могла би стати державним проектом з національним 

пріоритетом. 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.  

Зазначено низьку ефективність надання кредитних субсидій, що 

передбачають часткову компенсацію процентної ставки за кредитом з боку 

держави, сума якого використовується за цільовим призначенням на потреби 

виробництва, у зв'язку з високим ставками кредитів, рівень яких знаходяться 

на рівні, а то і більше виробничої рентабельності та лише сприяють 

вимиванню оборотних коштів, втраті можливостей оновлення виробничих 

активів. 

Серед інструментів фінансово-кредитного забезпечення розвитку ринку 

зерна України виділено податкову політику, стимулювання кредитної 

пропозиції для сільгоспвиробників модернізацію транспортної, складської та 
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переробної складових інфраструктури ринку зерна країни, бюджетну 

політику та інші. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі запропоновано нове вирішення актуального 

наукового завдання, що полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні зaсaд 

організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку 

ринку зерна в Україні та розробленні відповідних науково-прикладних 

рекомендацій щодо його організації. Отримані в процесі дoсліджeння 

результати дозволили сфoрмулювaти теоретичні положення, висновки та 

рекомендації, які мають велике теоретичне й практичне значення, а саме: 

1. Визначено ринок зерна як об'єкт державного регулювання, що 

дало змогу з'ясувати його основну сутність, принципи, функції та методи, за 

допомогою яких органи державної влади здійснюють вплив на даний 

інститут. Відповідно, державне регулювання має на меті досягнення 

сільським господарством зернового ринку максимальної ефективності для 

задоволення попиту населення на продукти харчування, сировину й 

продовольство. Завданням його є координація і розвиток міжгалузевих та 

внутрішньогалузевих зв'язків. 

Дослідження дало змогу розглянути систему регулювання ринку як 

сукупність двох складових ˗ складової забезпечення зернового ринку 

(головним завданням регулювання на цій стадії є забезпечення ефективного 

статичного стану ринку) та складової забезпечення розвитку ринку (завдання 

регулювання полягає в тому, щоб забезпечити розвиток зернового ринку в 

умовах обмеженості ресурсів на основі створення умов їх розвитку). 

2. Узагальнено науково-теоретичні основи державного регулювання 

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

формування та функціонування механізмів 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.  
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Встановлено, що підходи до розробки основних напрямів державної 

політики розвитку ринку зерна можуть стати основою вирішення питань його 

стабілізації лише за умови, якщо вони будуть комплексними. Комплексність 

підходів полягає в реалізації поставленого завдання, передусім, завдяки 

стабілізації пропозиції на ринку зерна шляхом інтенсифікації зернового 

виробництва. 

3. Проведено аналіз державного регулювання розвитку ринку зерна 

в провідних країнах-виробниках зернових культур. Визначено, що 

економічному механізму державної підтримки та регулювання виробництва 

зерна в країнах ˗ лідерах з виробництва зернових притаманні різні форми і 

методи, які здебільшого спрямовані на підтримку ринкових цін та здійснення 

прямих і опосередкованих виплат зерновиробникам, що дає їм можливість 

отримувати стабільні доходи. 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. 

Встановлено, що досвід багатьох країн світу свідчить про відмову від 

державної монополії у торгівлі сільськогосподарською продукцією. Проте 

практично всі західні країни у відносинах сільського господарства з питань 

експорту й імпорту сільськогосподарської сировини дотримуються принципу 

аграрного протекціонізму. 

На прикладі провідних країн-зерновиробників проаналізовані 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 та інші. 
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Доведено, що ефективні форми використання економічного механізму 

державної підтримки у зерновій галузі розвинутих країн світу слугують 

прикладом для нашої країни, а також дають підґрунтя для розроблення 

стратегії держави та формування законодавчої бази підвищення ефективного 

стійкого виробництва зерна. 

4. Проаналізовано сучасний стан ринку зерна України, внаслідок 

чого можна стверджувати про наявність таких позитивних тенденцій 

розвитку ринку зерна, як збільшення обсягів виробництва зерна та 

зернопродукції на основі збільшення його урожайності та зібраних площ. 

Поступово витіснивши дрібних товаровиробників і господарства населення, 

головними виробниками зерна стали великі сільськогосподарські 

підприємства, що створює потенційні організаційні і фінансові умови для 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво. Разом 

із тим потенціал галузі використовується лише частково. 

Зазначено негативні моменти сучасного стану зернового ринку: низька 

урожайність 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-технічноїбази, яка 

оновлюється вкрай повільно; гальмує розвиток галузі існуюча система 

зберігання зерна, яка потребує збільшення кількості сучасних зерносховищ з 

високою продуктивністю транспортного обладнання, що дає змогу в короткі 

строки відвантажувати великі партії насипних вантажів; не відповідає 

сучасним вимогам і зростаючим експортним зернопотокам існуюча 

транспортно-логістична система (дороги,залізниця, порти). 

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. 



228 

5. Визначено організаційно-правові засади державного регулювання 

розвитку ринку зерна в Україні. 

Зазначено, що для нормативно-правових актів, які забезпечують 

функціонування зернового господарства в Україні, притаманні такі ознаки як 

велика значущість підзаконних нормативно-правових актів; використання 

правових нормінших галузей права, які одночасно належатьі до норм інших 

галузей права (господарського, цивільного, фінансового тощо), оскільки вони 

регулюють окремі аспекти зернового виробництва та функціонування 

зернового ринку; значна кількість імперативних приписів. 

Серед нормативно-правових актів, які стосуються і суттєво впливають 

на регулювання ринку зерна найбільш значущими виділено: Господарський 

кодекс України, Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, 

Закони України "Про державний матеріальний резерв", "Про державну 

підтримку сільського господарства України "," Про зерно та ринок зерна в 

Україні "," Про митний тариф України", "Про оренду землі", "Про 

особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною 

підтримкою","Про оцінку землі","Про товарну біржу", "Про фермерське 

господарство", "Про фіксований сільськогосподарський податок" та низка 

інших законів і підзаконних актів та міжнародних угод. 

В роботі проаналізовано напрямки діяльності Аграрного фонду, а 

також низки інших державних та недержавних органів, які активно 

впливають на державну політику в галузі зерновиробництва (кабінет 

Міністрів України, Міністерства, Департаменти, Державні інспекції, ради, 

асоціації тощо). 

Внаслідок проведеного аналізу запропоновано низку заходів щодо 

вдосконалення організаційно-правових засад державної політики розвитку 

ринку зерна, серед яких: доопрацювання організаційної системи суб'єктів 

державних відносин у сфері ринку зерна з метою виключення дублювання 

завдань та налагодження ефективного функціонування та розвитку галузі; 

доопрацювання нормативно-правової бази регулювання відносин в сфері 
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ринку зерна, зокрема визнання низки актів незаконними та їх скасування; 

вдосконалення Концепції розвитку ринку зерна України та внесення 

відповідних змін до Стратегії сталого розвитку "Україна-2025"; 

доопрацювання вітчизняної нормативно-правової бази у відповідності до 

норм СОТ та ЄС у відповідності до прийнятої Стратегії тощо. 

6. Охарактеризовано фактори, критерії і методи визначення дієвості 

державного регулювання розвитку ринку зерна України.  

Метою оцінки дієвості державного регулювання ринком визначено 

намір визначити, наскільки вірно обрано напрями діяльності в сфері 

управління зерновим ринком і який результат вони приносять.  

Наведено систему аспектів, критеріїв і показників оцінки дієвості 

державного регулювання розвитку ринку зерна. 

Серед аспектів зазначено економічний, технічний, соціальний та 

екологічний аспекти дієвості. 

Серед критеріїв - оптимальність комбінації чинників, що мінімізують 

вартість зерновиробництва, отримання максимального виробництва зерна за 

наявних витрат, задоволення економічних і соціальних потреб та інтересів 

працівників підприємств зернового ринку, екологізація характеру взаємодії 

виробництва і природи, мінімізація втрат природного ресурсу. 

Основними показниками оцінки дієвості державного регулювання 

розвитку ринку зерна визнано: рівень задоволення потреб ринку, обсяг 

продукції, величина прибутку, рентабельність, обсяг інвестицій, рівень 

імпортонезалежності; рівень використання виробничих потужностей, 

урожайність; збільшення кількості робочих місць та рівня зайнятості, 

динаміка зростання заробітної плати, рівень освіти; частка утилізації 

відходів, витрати на охорону навколишнього природного середовища, 

можливість відновлення природного ресурсу. 

Запропоновано інтегральний коефіцієнт, в якому акумулюються 

значення інших показників за економічним, технічним та соціальним 

критеріями.  
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За результатами виконаних розрахунків, зроблено висновки, що не 

зважаючи на високі показники виробництва зерна, урожайності та суттєвий 

ріст обсягів експорту зерна державної уваги потребують такі питання, як: 

задоволення внутрішніх потреб в твердих сортах пшениці, житі та гречці 

власними потужностями, стабілізація рівня рентабельності зерновиробників, 

збільшення частки в виробництві та експорті готової продукції із зерна, 

доведення урожайності зернових культур до рівня світових лідерів, постійна 

турбота про навколишнє середовище з метою сталого розвитку зернового 

ринку. 

7. Розроблено інструментарій вдосконалення 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 зернового 

ринку. 

Сформовано дефініцію «організаційно-економічний механізм 

державного регулювання розвитку ринку зерна» як взаємопов’язану 

сукупність організаційно-економічних відносин, принципів, форм, методів та 

інструментів, за допомогою яких виконуються взаємопов’язані функції 

державних органів та органів, яким держава делегувала регуляторні 

повноваження, з метою створення, підтримки, забезпечення ефективного 

функціонування, реалізації соціально-економічних функцій та сталого 

розвитку ринку зерна. 

Проаналізовані діючі важелі організаційно-економічного механізму 

розвитку ринку зерна, запропоновано низку змін та доповнень, серед яких: 

- доопрацювання НПА регулювання відносин в сфері ринку зерна, 

зокрема визнання низки актів незаконними чи неактуальними; 

- доопрацювання вітчизняних НПА у відповідності до норм СОТ 

та ЄС;  
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- підтримка створення зернових обслуговуючих кооперативів за 

участю приватних і фермерських господарств; 

- стимулювання виробництва пшениці твердих сортів для 

вітчизняних переробних підприємств; 

- розробка та затвердження Регламенту по зберіганню зерна та 

продуктів його переробки, внесення змін до законодавства в частині 

складського зберігання зерна та обігу складських документів; 

- внесення змін до діючого в Україні ДСТУ 3768:1010 «Пшениця. 

Технічні умови» та приведення його до кращих світових практик 

класифікації зерна; 

- внесення змін до закону України «Про карантин рослин» у 

частині визначення умов видачі карантинного сертифікату, а також, 

відрегулювати питання обов’язковості його видачі; 

- усунення обмежень національного законодавства для виходу на 

IPO (номінація акцій тільки у національній валюті, необхідність отримання 

державного дозволу на лістинг); 

- часткова компенсація вартості міжнародної сертифікації 

зернопереробним підприємствам, які виробляють продукцію з вітчизняної 

сировини та інші. 

8. Сформульовано систему заходів 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 

набуває 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 
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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. 

Пропозиції рекомендовано до здійснення грошово-кредитної, бюджетної, 

податкової, інвестиційної, страхової політики та орієнтовано на утворення 

інститутів розвитку в рамках реалізації програмно-цільового методу і 

характеризуються раціональним поєднанням заходів державного впливу і 

ринкового саморегулювання. 
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продовження додатку А 2 
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Додаток Б 

Організаційна структура ринку зерна 
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Додаток В 

Важелі організаційно-економічного механізму розвитку ринку зерна України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прогнозування та 

планування 

Ціноутворення 

Фінансово-кредитні 

відносини 

Зовнішньоекономічні 

відносини 

Внутрішньовиробничні 

економічні відносини 

Мотивація праці 

Нормативно-правові 

документи  

Організаційно-

виробничаструктура  

Чіткий розподіл 

функцій між органами 

управління  

Організація праці 

Оперативне 

управління і контроль 

Маркетинг  

Державні органи, органи місцевого самоврядування, 

підприємства зернового ринку 

Матеріально-технічні ресурси 

Трудові ресурси 

Сировинна база 

Інновації 

Організаційно-економічний механізм розвитку 

Важелі організаційного впливу Важелі економічного впливу 
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Додаток Г 

Механізм державного регулювання розвитку рину зерна України  
Форми регулювання 

Інституційне 
Бюджетно-

податкове 

Грошово- 

кредитне 

Антимоно 

польно- 

конкурентне 

Цінове Інвестиційне 
Зовнішньо- 

економічне 
Екологічне 

Соціально- 

економічне 

Методи регулювання 

Нормативно-правові Фінансово-економічні Адміністративні Організаційні Науково-методичні Інформаційно-освітні 

Інструменти регулювання 

Державне замовлення Державне завдання Ліцензування Патентування Квотування, митні тарифи 

Сертифікація Стандартизація 
Застосування нормативів 

та лімітів 

Встановлення державних 

фіксованих цін (тарифів) 

Встановлення граничних 

рівнів цін (тарифів) 

Встановлення граничних 

відхилень від державних 

фіксованих цін (тарифів) 

Надання інвестиційних 

пільг 

Надання податкових та 

інших пільг,  дотацій і 

компенсацій 

Проведення конференцій, 

соціологічних досліджень, 

опитування, анкетування 

Надання цільових інновацій 

та субсидій 

Сфери регулювання 

Формування правил і процедури 

входження на ринок і виходу з 

нього суб’єктів господарювання, 

їх створення і ліквідації 

Установлення дозвільної системи 

на проведення певного виду 

діяльності (сертифікації) 

Збереження та витрачання коштів 

і матеріальних цінностей 

суб’єктами господарських 

відносин ринку зерна 

Стан і достовірність бухгалтерського 

обліку та звітності підприємств 

зернового ринку 

Своєчасність та повнота 

обов’язкових платежів у бюджети 

і державні цільові фонди 

Формування правил щодо обсягу і 

процедури подачі обов’язкової 

звітності 

Додержання суб’єктами 

господарювання кредитних 

зобов’язань перед державою і 

розрахункової дисципліни 

Додержання податкової дисципліни 

та вимог валютного законодавства 

Ціноутворення з питань 

додержання суб’єктами 

господарювання державних цін на 

продукцію і послуги 

Товарно-грошові відносини для 

контролю і обмеження грошових і 

товарних потоків (включаючи 

інвестиційну і 

зовнішньоекономічну діяльність) 

Стан конкуренції з питань 

додержання антимонопольно-

конкурентного законодавства 

Земельні відносини з використання і 

охорони земель 

Безпека виробництва, зайнятості і 

використання трудових ресурсів 

Охорона і відтворення 

навколишнього середовища 

Пожежна і санітарно-гігієнічна 

безпека виробничих та 

переробних підприємств, 

підприємств зі  зберігання зерна 

Дотримання стандартів, норм і 

правил, якими встановлено 

обов’язкові вимоги щодо умов 

здійснення господарської діяльност 
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Додаток Г' 

Організаційні процеси механізму державного регулювання розвитку ринку зерна 

 

Процеси організації 

механізму державного 

регулювання розвитку 

ринку зерна 

Складові елементи  

Планування 

1. Цілевстановлення 

2. Формування та реалізації стратегії 

3. Збалансування стратегічних інтересів 

4. Розробки та впровадження цільових програм розвитку 

5. Побудови збалансованої системи показників 

6. Розробки та реалізації бізнес-планів 

Структурування 

1. Формування та оптимізація оргструктури галузі 

2. Реструктуризація галузі 

3. Організаційний аудит 

Управління 

1. Розподіл повноважень між органами управління 

2. Формування схем взаємодії між органами управління 

3. Налагодження взаємодії між учасниками галузі 

4. Забезпечення діяльності органів управління 

5. Встановлення підзвітності посадових осіб органів 

управління 

Правове регулювання 

1. Формування системи внутрішніх нормативних 

документів 

2. Формування системи санкцій та покарань за порушення 

вимогнормативно-правових актів 

Адміністрування та 

контроль 

1. Адміністрування процесів підготовки, узгодження, 

затвердження та документального оформлення 

управлінськихрішень 

2. Розробка та впровадження корпоративних стандартів 

3. Забезпечення контролю 

Інформаційне 

забезпечення 

1. Накопичення й обмін інформацією між органами управління 

та посадовими особами 

2.Здійснення функції стратегічного моніторингу 

“середовища інтересів” 

3. Формування системи захисту інформації 

4.Розробка регламентів користування інсайдерською 

інформацією 

Кадрове забезпечення 

органів управління та 

мотивація посадових 

осіб 

1. Підбір кадрів до органів управління, оцінки їх кваліфікації 

та ділових якостей 

2. Формування системи оцінки роботи посадових осіб 

3. Стимулювання посадових осіб 
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Додаток Д 

Алгоритм проведення дослідження механізму державного регулювання розвитку 

ринку зерна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлення проблем, постановка цілей та задач 

Визначення об’єктів, обсягу та періоду, формування 

методичної й інформаційної баз 

Аналіз проблем екологізації, якості та стандартизації 

продукції 

ринку зерна 

Дослідження інвестиційно - інноваційних та фінансово - 

кредитнихчинників розвитку ринку зерна 

Аналіз особливостей конкурентних відносин та шляхів 

збільшенняконкурентоспроможностінаринку зерна 

Аналіз територіальної організації ринку зерна та розробка 

шляхів її вдосконалення 

Оцінка особливостей розвитку ринку зерна в регіонах 

України 

Дослідження наукових основ територіальної організації 

ринку зерна 

Дослідження теоретичних положень механізму регулювання 

розвитку ринку зерна 

Оцінка ефекту від реалізації розроблених пропозицій 

Реалізація пропозицій з удосконалення об’єкта дослідження 

Експертиза пропозицій (доробка, прийняття рішень) 

Удосконалення міжгалузевих інтеграційних процесів, 

стратегічногопланування та прогнозування розвитку ринку зерна 

Удосконалення управлінської складової розвитку ринку 

зерна 

Визначення основних напрямів удосконалення механізму 

регулюваннярозвитку ринку зерна 

Реалізація механізму інтеграції ринку зерна 

дозовнішньоекономічних зв’язків 
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Додаток Е 

Динаміка посівних площ, виробництва та урожайності зернових і зернобобових 

культур в Україні 1990–2019 рр 

 

 

Рис.Є.1. Посівні площі зернових і зернобобових культур в Україні 1990-2019 рр. 

 

 

Рис.Є.2. Виробництво зернових і зернобобових культур в Україні 1990-2019 рр. 

 

 

Рис.Є.3. Урожайність зернових і зернобобових культур в Україні 1990-2019 рр. 
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Додаток Є 

Топ-20 агрохолдингів України за розміром земельного банку, 2019 р. 

Підприємство 
Земельний банк, 

тис. га 

Кернел  550,0 

Ukrlandfarming  500,0 

Агропросперіс (NCH)  396,0 

Мироновський хлібопродукт  370,0 

Астарта-Київ  250,0 

Континентал Фармерз Груп  195,0 

HarvEast  127,0 

ІМК  123,9 

Епіцентр К  121,4 

Укрпромінвест-Агро 116,5 

Агротон  110,0 

Агрейн  1 100,0 

Аграрні системні технології  110,0 

Vitagro  85,0 

Приват-АгроХолдінг  85,0 

ТАС АГРО  83,0 

НІБУЛОН  82,5 

АгроВіста  82,0 

Сварог Вест Груп  80,0 

Світанок  80,0 

Джерело: узагальнено автором на підставі даних [11]. 
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Додаток Ж 

Групування підприємств за розмірами зібраної площі основних 

сільськогосподарських культур у 2019 році 

 
Кількістьпідприємст

в 

Обсягвиробництва 

 

Урожайність,

цз 1 га 

 одиниць 

у % до 

загальної 

кількості 

тис. т 

у % до 

загального 

обсягу 

виробництва 

 

Зерновітазернобобовікультури     

Підприємства 34673 100,0 59982,1 100,0 53,7 

з них з площею, га       

до 100,00 21160 61,0 2426,4 4,0 35,8 

100,01-200,00  3665 10,6 2388,3 4,0 44,6 

200,01-500,00  4095 11,8 6334,1 10,5 47,6 

500,01-1000,00  2766 8,0 9941,4 16,6 50,3 

1000,01-2000,00  1917 5,5 14031,0 23,4 52,7 

2000,01-3000,00  562 1,6 7667,6 12,8 56,2 

більше 3000,00 508 1,5 17193,3 28,7 65,4 

у тому числі / including      

пшениця      

Підприємства 25009 100,0 22577,8 100,0 43,4 

з них з площею, га       

до 100,00 16156 64,6 1788,4 7,9 34,9 

100,01-200,00  2840 11,3 1731,5 7,7 40,8 

200,01-500,00  3197 12,8 4516,3 20,0 43,3 

500,01-1000,00  1696 6,8 5298,6 23,5 44,5 

1000,01-2000,00  842 3,4 5110,2 22,6 44,6 

2000,01-3000,00  172 0,7 1822,7 8,1 44,9 

більше 3000,00 106 0,4 2310,1 10,2 47,4 

кукурудза на зерно      

Підприємства 15170 100,0 30664,4 100,0 77,7 

з них з площею, га       

до 100,00 9317 61,4 1927,2 6,3 60,0 

100,01-200,00  2003 13,2 2013,0 6,6 68,7 

200,01-500,00  2037 13,4 4823,2 15,7 74,3 

500,01-1000,00  972 6,4 5205,7 17,0 77,3 

1000,01-2000,00  512 3,4 5598,1 18,3 79,1 

2000,01-3000,00  153 1,0 3074,4 10,0 83,5 

більше 3000,00 176 1,2 8022,8 26,1 86,3 
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Додаток З 

Розподіл видатків Державного бюджету України за 2016-2020 рр. 

Код 

програмн

ої 

класифік

ації 

видатків 
та 

кредитув

ання 

державно

го 

бюджету 

Код 

функці

ональн

ої 

класиф

ікації 
видаткі

в та 

кредит

ування 

бюдже

ту 

Найменування 

згідно з відомчою і програмною 
класифікаціями видатків та кредитування 

державного бюджету 

Рік 

2020 2019 2018 2017 2016 

затверджено 

Верховною 

Радою 

України на 

2020 рік з 

урахуванням 

змін (Закони 
ВР України 

від 14.01.2020 

№436-IX; від 

13.04.2020 

№553-IX)  

план на 2020 

рік  

з урахуванням  
внесених змін 

виконано  

за січень-
червень 

% 

затверджено 
Верховною 

Радою України 

на 2019 рік з 

урахуванням 

змін (Закони ВР 

України від 

28.02.2019 
№2696-VIІI; від 

02.10.2019 

№149-ІХ; від 

31.10.2019 

№265-ІХ; від 

06.12.2019 

№360-ІХ)  

план на 2019 

рік  

з 
урахуванням  

внесених змін 

виконано  

за 2019 рік 
% 

виконано  

за 2018 рік 

виконано  

за 2017 рік 

виконано  

за 2016 рік 

    ВСЬОГО: 1 266 423 699 1 281 728 919 536 916 941 41,9% 1 093 021 713 1 129 520 300 1 075 122 088 95,2% 991 930 698 841 402 834 681 460 758 

1200000   
Міністерство розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України 
17 066 914 24 320 651 5 237 506 21,5% 21 450 090 22 937 636 17 593 795 76,7% 6 161 681 2 648 689 2 999 830 

1201050 0482 

Наукова і науково-технічна діяльність у 

сфері розвитку агропромислового 

комплексу, стандартизації та сертифікації 

сільськогосподарської продукції  

135 253 147 340 70 082 47,6% 143 009 185 024 176 739 95,5% - - - 

1201060 0950 
Підвищення кваліфікації фахівців 

агропромислового комплексу 
23 643 23 643 9 792 41,4% 24 019 25 498 23 638 92,7% - - - 

1201090 0421 
Фінансова підтримка заходів в 

агропромисловому комплексі 
5 000 5 000 0 0,0% 5 000 5 000 2 039 40,8% - - - 

1201100 0421 
Фінансова підтримка розвитку 

фермерських господарств 
0 0 0 - 465 000 465 000 416 917 89,7%       

1201110 0421 

Витрати Аграрного фонду пов'язані з 

комплексом заходів із зберігання, 
перевезення, переробки та експортом 

об'єктів державного цінового регулювання 

державного інтервенційного фонду 

89 100 89 100 0 0,0% 53 000 53 000 0 0,0% - - - 

1201150 0421 
Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників 
4 000 000 4 000 000 668 747 16,7% 681 790 681 790 640 216 93,9% - - - 

% видатків, спрямованих на аграрний сектор України,  від 

видатків бюджету "Всього" 
0,34% 0,33% 0,14% - 0,13% 0,13% 0,12% - - - - 

% від видатків, спрямованих на аграрний сектор України, від 

бюджету Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України 

24,92% 17,54% 14,29% - 6,40% 6,17% 7,16% - - - - 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Державної казначейської служби України [60] 
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Додаток И 

Динаміка та структура експортно-імпортних операцій із зерном і продуктами 

його переробки в Україні (млн дол.). 

Код і назва товарів 
Роки 2019 

(% до 

2010 р.) 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Експорт 

II. Продукти рослинного 

походження 
1 696 3 976 9 214 8 876 8 736 7 971 8 094 9 216 9 886 12 914 324,8 

10 зерновi культури 1 384 2 467 7 000 6 371 6 544 6 057 6 074 6 501 7 241 9 633 390,5 

      у % до гр. ІІ 81,6 62,0 76,0 71,8 74,9 76,0 75,0 70,5 73,2 74,6 - 

11 продукція 

борошномельно-круп’яної 

промисловості 

29 81 105 137 124 118 139 182 176 202 249,5 

      у % до гр. ІІ 1,7 2,0 1,1 1,5 1,4 1,5 1,7 2,0 1,8 1,6 - 

IV. Готові харчові продукти 1 292 2 571 3 494 3 557 3 096 2 468 2 450 2 827 3 019 3 220 125,2 

19 готові продукти із зерна 98 254 377 413 390 268 212 296 268 269 105,8 

      у % до гр. IV 7,6 9,9 10,8 11,6 12,6 10,9 8,7 10,5 8,9 8,4 - 

 Імпорт 

II. Продукти рослинного 

походження 
525 1 564 2 430 2 670 2 032 1 146 1 285 1 368 1 529 1 795 114,8 

10 зерновi культури 58 146 249 307 367 155 149 177 191 181 124,4 

      у % до гр. ІІ 10,9 9,3 10,3 11,5 18,0 13,5 11,6 12,9 12,5 10,1 - 

11 продукція 

борошномельно-круп’яної 

промисловості 

25 27 28 26 25 14 22 32 34 35 127,4 

      у % до гр. ІІ 4,7 1,8 1,2 1,0 1,2 1,2 1,7 2,4 2,2 1,9 - 

IV. Готові харчові продукти 1 455 2 505 2 965 3 219 2 602 1 608 1 734 1 935 2 341 2 617 104,5 

19 готові продукти із зерна 53 126 171 216 169 86 88 118 154 201 159,8 

      у % до гр. IV 3,6 5,0 5,8 6,7 6,5 5,3 5,1 6,1 6,6 7,7 - 

 Сальдо 

II. Продукти рослинного 

походження 
1 170 2 413 6 784 6 206 6 704 6 825 6 809 7 848 8 357 11 119 8 706,4 

10 зерновi культури 1 327 2 322 6 751 6 065 6 178 5 903 5 925 6 324 7 049 9 452 7 130,5 

11 продукція 

борошномельно-круп’яної 

промисловості 

4 53 77 111 99 104 117 150 141 167 113,5 

IV. Готові харчові продукти -163 66 529 338 495 861 716 892 678 603 536,9 

19 готові продукти із зерна 45 129 207 197 221 182 124 179 115 68 -60,5 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Держстату [69].  
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Додаток І 

Середні ціни на зернові та зернобобові культури та індекси цін реалізованої 

продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1996-

2019 роки) 

Рік 

Середні ціни 

на культури 

зернові та 

зернобобові, 

грн 

Індекси цін реалізованої продукції сільського господарства 

сільськогосподарськими підприємствами (% до попереднього 

року) 

Продукція 

сільського 

господарства 

У тому числі 

продукція 

тваринництва 

продукція 

рослинництва 

у тому числі 

культури 

зернові та 

зернобобові 
1996 168,4 164,0 158,1 170,3 

1997 176,1 105,1 111,5 101,7 104,6 

1998 154,2 110,0 128,3 97,7 87,6 

1999 200,4 129,2 120,4 137,0 130,0 

2000 443,8 155,8 138,5 168,2 221,5 

2001 381,3 105,0 136,8 92,4 85,9 

2002 312,5 87,4 86,6 87,8 82,0 

2003 535,1 120,6 104,8 133,7 171,2 

2004 453,1 105,7 134,2 93,3 84,7 

2005 417,8 108,1 129,5 95,5 92,2 

2006 515,2 102,4 88,8 114,1 123,3 

2007 833,5 138,0 115,8 157,7 161,8 

2008 778,6 110,3 147,4 95,2 93,4 

2009 799,0 106,4 101,4 109,1 102,6 

2010 1 120,9 130,0 114,3 139,8 140,3 

2011 1 374,2 113,6 109,2 115,7 122,6 

2012 1 547,1 106,8 108,0 105,6 112,6 

2013 1 299,8 97,1 102,4 91,8 84,0 

2014* 1 801,4 124,3 119,1 129,2 138,6 

2015* 2 912,1 154,5 141,3 167,2 161,7 

2016* 3 414,0 109,0 101,7 116,3 117,2 

2017* 3 771,6 111,5 130,7 107,3 110,5 

2018* 4 315,0 109,3 108,6 109,8 114,4 

2019* 3 867,5 92,4 96,8 91,2 89,6 

 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Держстату [69]. 
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Додаток К 

Перелік нормативно-правових актів, що регулюють ринок зерна 
№ 
п/п 

Назва  Тип Видавники Номер Дата 

1  Про затвердження Норм природних втрат 

зерна та продуктів його переробки при 

зберіганні на зернових складах та 

зернопереробних підприємствах та Порядку 

розрахунку норм природних втрат зерна та 

продуктів його переробки при зберіганні на 

зернових складах та зернопереробних 

підприємствах 

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

316 18-06-

2019 

2  Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня 

ризиків, достатніх для зупинення реєстрації 

податкової накладної / розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних та Вичерпного переліку документів, 

достатніх для прийняття рішення про 

реєстрацію податкової накладної / розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних  

Наказ Міністерство 

фінансів України 

567 13-06-

2017 

3  Про затвердження форм заяв про внесення 

сільськогосподарського товаровиробника до 

Реєстру отримувачів бюджетної дотації та про 

зняття сільськогосподарського 

товаровиробника з реєстрації як отримувача 

бюджетної дотації  

Наказ Міністерство 

фінансів України 

275 23-02-

2017 

4  Про затвердження Порядку ведення та форми 

Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а 

також порядку надання відповідної інформації 

Державною фіскальною службою та 

Державною казначейською службою  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

179 21-02-

2017 

5  Про затвердження Порядку розподілу 

бюджетної дотації для розвитку 

сільськогосподарських товаровиробників та 

стимулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції у 2017 році  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

83 08-02-

2017 

6  Про деякі питання здійснення страхування 

майбутнього врожаю ярих зернових 

сільськогосподарських культур з державною 

підтримкою від сільськогосподарських ризиків 

на весь період вирощування  

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України 

374 24-09-

2015 

7  Про деякі питання здійснення страхування 

посівів та майбутнього врожаю озимих 

зернових сільськогосподарських культур з 

державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період 

вирощування  

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України 

184 21-05-

2014 

8  Про затвердження Порядку ведення Реєстру 

аграрних розписок  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

665 17-07-

2013 
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9  Про аграрні розписки  Закон Верховна Рада 

України 

5479-

VI 

06-11-

2012 

10  Про затвердження форми заявки на укладення 

форвардного біржового контракту на 

закупівлю Аграрним фондом зерна на умовах 

форвардних закупівель  

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України 

645 22-10-

2012 

11  Митний кодекс України  Кодекс 

Україн

и 

Верховна Рада 

України 

4495-

VI 

13-03-

2012 

12  Про особливості страхування 

сільськогосподарської продукції з державною 

підтримкою  

Закон Верховна Рада 

України 

4391-

VI 

09-02-

2012 

13  Про затвердження Порядку ведення 

агрохімічного паспорта поля, земельної 

ділянки  

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України 

536 11-10-

2011 

14  Про Перелік документів дозвільного характеру 

у сфері господарської діяльності  

Закон Верховна Рада 

України 

3392-

VI 

19-05-

2011 

15  Про затвердження Інструкції з технології 

виробництва хлібопекарського сортового і 

обойного борошна із зерна тритикале та 

Інструкції щодо технології зберігання зерна у 

зерносховищах із застосуванням полімерних 

зернових рукавів  

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України 

10 04-02-

2011 

16  Податковий кодекс України  Кодекс 

Україн

и 

Верховна Рада 

України 

2755-

VI 

02-12-

2010 

17  Про встановлення розміру плати за 

використання бюджетної позики виробниками 

зерна у межах режиму державних заставних 

закупівель на 2010/11 маркетинговий період  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

487 23-06-

2010 

18  Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з визначення державного агента із 

забезпечення експорту та імпорту зерна і 

продуктів його переробки за міжнародними 

договорами  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

99 27-01-

2010 

19  Про встановлення плати за зберігання об'єктів 

державного цінового регулювання та за 

переробку зерна на борошно  

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

України 

340 20-05-

2009 

20  Про затвердження Порядку видачі дозволу на 

проведення державної апробації 

(випробування) генетично модифікованих 

організмів у відкритій системі  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

308 02-04-

2009 

21  Про порядок здійснення Аграрним фондом 

закупівель зерна, переданого у заставу за 

надану бюджетну позику в межах режиму 

державних заставних закупівель зерна  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

146 26-02-

2009 

22  Деякі питання використання зерна державного 

інтервенційного фонду  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

1128 27-12-

2008 

23  Про запровадження режиму державних 

заставних закупівель зерна  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

705 06-08-

2008 
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24  Про затвердження форми форвардного 

біржового контракту  

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

України 

77 21-02-

2008 

25  Про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна  Указ Президент України 890/20

07 

18-09-

2007 

26  Про затвердження строків зберігання зерна 

державного резерву та продуктів його 

переробки  

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

України, 

Державний комітет 

України з 

державного 

матеріального 

резерву 

241/53

9 

27-07-

2007 

27  Щодо закупівлі Аграрним фондом 

продовольчого зерна врожаю 2007 року для 

формування державного продовольчого 

резерву  

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

України 

402 08-06-

2007 

28  Про державну систему біобезпеки при 

створенні, випробуванні, транспортуванні та 

використанні генетично модифікованих 

організмів  

Закон Верховна Рада 

України 

1103-V 31-05-

2007 

29  Про запровадження державних форвардних 

закупівель зерна  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

736 16-05-

2007 

30  Щодо продажу Аграрним фондом об'єктів 

державного цінового регулювання (зерно 

пшениці 2005 року) з державного 

продовольчого резерву у 2006/2007 

маркетинговому періоді  

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

України 

329 15-05-

2007 

31  Про деякі питання реалізації Закону України 

"Про карантин рослин"  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

705 12-05-

2007 

32  Щодо закупівлі Аграрним фондом зерна 

врожаю 2006 року для формування державного 

продовольчого резерву  

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

України 

485 01-09-

2006 

33  Про затвердження Порядку ведення основного 

реєстру складських документів на зерно та 

зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру 

зернового складу  

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

України 

374 11-08-

2005 

34  Про затвердження Порядку видачі та 

анулювання спеціальних дозволів на зняття та 

перенесення ґрунтового покриву (родючого 

шару ґрунту) земельних ділянок  

Наказ Державний комітет 

України по 

земельних ресурсах 

1 04-01-

2005 

35  Про сертифіковані товарні склади та прості і 

подвійні складські свідоцтва  

Закон Верховна Рада 

України 

2286-

IV 

23-12-

2004 

36  Про забезпечення реалізації деяких положень 

Закону України "Про зерно та ринок зерна в 

Україні"  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

1569 17-11-

2004 

37  Про державну підтримку сільського 

господарства України  

Закон Верховна Рада 

України 

1877-

IV 

24-06-

2004 

38  Про затвердження  Порядку надання товарній 

біржі висновку про її відповідність вимогам 

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

України 

259 01-08-

2003 

39  Про встановлення рівня заставних цін на зерно  Постан Кабінет Міністрів 1030 03-07-
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ова України 2003 

40  Про затвердження Положення про обіг 

складських документів на зерно  

Наказ Міністерство 

аграрної політики 

України 

198 27-06-

2003 

41  Про державний контроль за використанням та 

охороною земель  

Закон Верховна Рада 

України 

963-IV 19-06-

2003 

42  Про охорону земель  Закон Верховна Рада 

України 

962-IV 19-06-

2003 

43  Про додаткові заходи щодо стабілізації ринку 

зерна  

Указ Президент України 415/20

03 

19-05-

2003 

44  Про затвердження Порядку випуску бланків 

складських документів на зерно, їх передачі та 

продажу зерновим складам та типового 

договору складського зберігання зерна  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

510 11-04-

2003 

45  Про затвердження Порядку декларування 

зерна суб'єктами зберігання зерна  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

1877 12-12-

2002 

46  Про зерно та ринок зерна в Україні  Закон Верховна Рада 

України 

37-IV 04-07-

2002 

47  Про Правила дорожнього руху  Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

1306 10-10-

2001 

48  Про затвердження Положення про форму 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів)  

Наказ Міністерство 

економіки та з 

питань 

європейської 

інтеграції України 

201 06-09-

2001 

49  Правила перевезення вантажів навалом і 

насипом (ст. 37 Статуту) (Форма ГУ-27-сп)  

Правил

а 

Міністерство 

транспорту 

України 

542 20-08-

2001 

50  Про встановлення заставних цін на основні 

зернові культури  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

371 23-04-

2001 

51  Про проїзд великогабаритних та 

великовагових транспортних засобів 

автомобільними дорогами, вулицями та 

залізничними переїздами  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

30 18-01-

2001 

52  Про правила використання зерна, виробленого 

в Україні у 1997 році  

Постан

ова 

Кабінет Міністрів 

України 

452 13-05-

1997 

53  Про державний матеріальний резерв Закон Верховна Рада 

України 

51/97 24-01-

1997 

54  Про затвердження Порядку визначення 

середньозважених цін на зерно по наслідках 

біржових торгів в Україні за спотовими 

контрактами  

Наказ Міністерство 

фінансів України, 

Міністерство 

сільського 

господарства і 

продовольства 

України 

54/98 29-03-

1996 

55  Про суцільну агрохімічну паспортизацію 

земель сільськогосподарського призначення  

Указ Президент України 1118/9

5 

02-12-

1995 

56  Про карантин рослин  Закон Верховна Рада 

України 

3348-

XII 

30-06-

1993 

57  Про встановлення закупівельних і граничних 

реалізаційних цін на насіння зернових і 

зернобобових культур урожаю 1990 року  

Постан

ова 

Рада Міністрів 

Української 

Радянської 

158 23-07-

1990 
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Соціалістичної 

Республіки 

58  Про заходи щодо стимулювання в 1990 році 

державних закупівель зерна  

Постан

ова 

Рада Міністрів 

Української 

Радянської 

Соціалістичної 

Республіки 

128 12-06-

1990 
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Додаток Л 

Перелік підприємств, організацій, що належать до сфери управління Держрезерву 

України 

Державні організації 

1 «Айстра» 

2 «Дніпро» 

3 «Естафета» 

4 «Зірка» 

5 «Новий» 

6 «Планета» 

7 «Прогрес» 

8 «Рекорд» 

9 «Салют» 

10 «Світанок» 

11 «Трикутник» 

12 «Троянда» 

13 «Чорноморський» 

14 «Укрпродконтракт» 

15 Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» 

Державні підприємства 

16 «Батьовський КХП» 

17 «Іваньківський цукровий завод» 

18 «Вознесенський КХП» 

19 «Златодар» 

20 «Керченський КХП» 

21 «Кіровоградський КХП № 2» 

22 «Куліндорівський КХП» 

23 «Новотроїцький елеватор» 

24 «Охтирський КХП» 

25 «Ровеньківський КХП» 

26 «Стрийський КХП № 1» 

27 «Чортківський КХП» 

28 «Хлібна база № 73» 

29 «Хлібна база № 74» 

30 «Хлібна база № 76» 

31 «Хлібна база № 77» 

32 «Хлібна база № 85» 

33 «Ресурспостач» 

34 «Укрспецпостач» 

35 «Укрресурси» 

36 «Укрспецавтобаза» 

37 «Укррезерв» 

38 «Резерв» 
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Додаток М 

Класифікація показників оцінки ефективності державного регулювання ринку зерна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види показників оцінки 

ефективності державного 

регулювання розвитку ринку зерна 

За комплексністю оцінки 

1.Функціональні 

2. Інтегральні 

За етапом процесу інтенсифікації 

1. Показники рівня інтенсифікації 

2. Показники ефективності 

процесуінтенсифікації 

За методикою розрахунку 

1. Абсолютні 

2. Відносні 

За способом оцінки 

1. Натуральні 

2. Вартісні 

За видами ефективності 

1. Показники 

технологічноїефективності 

2. Показники економічноїефективності 

3. Показники соціальноїефективності 

4. Показники 

маркетинговоїефективності 

5. Показники екологічноїефективності 

За видами використанихресурсів 

1. Показники ефективності 

використання земельних ресурсів 

2. Показники 

ефективностівикористання 

основнихвиробничих засобів 

3. Показники 

ефективностівикористання трудових 

ресурсів 

4. Показники 

ефективностівикористання оборотних 

засобів 

За рівнем менеджменту 

1. Показники 

розвиткузернопродуктового 

підкомплексуна макрорівні 

2. Показники розвитку окремихгалузей 

підкомплексу (мезорівень) 

3. Показники інтенсифікаціїзернової 

галузі на мікрорівні 

За призначенням продукції 

1. Показники ефективностівиробництва 

продовольчогозерна 

2. Показники ефективностівиробництва 

фуражного зерна 

3. Показники ефективностівиробництва 

насіннєвого зерна 
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Додаток Н 

 Етапи оцінювання ефективності діяльності державного регулювання 

 

 

  

Визначення цілі оцінювання

З’ясування ролі й повноважень влади у вирішенні проблем, які цікавлять 
зайнятих в оцінюванні осіб і організацій 

Вивчення предметної області для моніторингу й виявлення факторів для оцінки 
задоволення наданням послуг 

Розробка факторно-критеріальної моделі оцінювання (вибір факторів, їх 
ранжування і визначення вагомостей) 

Розробка опитувальної анкети для отримання соціальної інформації 

Розрахунок мінімально репрезентативної вибірки для проведення опитування 
громадян 

Підготовка інтерв’юерів 

Організація заповнення анкет і власне проведення інтерв’ю 

Попередня обробка індивідуальних анкет 

Розрахунки показників задоволення рівнем послуг 

Аналіз та інтерпретація даних 

Оцінка змін у динаміці 

Оформлення й представлення звітних підсумкових матеріалів
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Додаток О 

Система аспектів, критеріїв і показників оцінки дієвості державного регулювання 

розвитку ринку зерна 

 

Оцінка дієвості механізму державного регулювання розвитку ринку зерна 

Аспект Економічний Технічний Соціальний Екологічний 

К
р

и
те

р
ії

 

Оптимальніс

ть комбінації 

чинників, що 

мінімізують 

вартість 

зерновиробн

ицтва 

Отримання 

максимального 

виробництва 

зерна за 

наявних витрат 

Задоволення 

економічних і 

соціальних 

потреб та 

інтересів 

працівників 

підприємств 

зернового 

ринку 

Екологізація 

характеру 

взаємодії 

виробництва і 

природи, 

мінімізація втрат 

природного 

ресурсу 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 

Рівень 

задоволення 

потреб 

ринку, обсяг 

продукції, 

величина 

прибутку, 

рентабельніс

ть, обсяг 

інвестицій, 

рівень 

імпортонезал

ежності 

Рівень 

використання 

виробничих 

потужностей, 

урожайність 

Збільшення 

кількості 

робочих місць 

та рівня 

зайнятості, 

динаміка 

зростання 

заробітної 

плати, рівень 

освіти 

Частка утилізації 

відходів, витрати 

на охорону 

навколишнього 

природного 

середовища, 

можливість 

відновлення 

природного 

ресурсу 
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Додаток П 

 Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2012-2019 роках  
 

Вид діяльності Кількість зайнятого населення (тис. осіб) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього зайнято 20266 20324,2 19261,4 19314,2 18073,3 16443,2 16276,9 16156,4 16360,9 16578,3 

Сільське, лісове та рибне господарство 3115,6 3410,3 3308,5 3389,0 3091,4 2870,6 2866,5 2860,7 2937,6 3010,4 

Промисловість 3461,5 3352,7 3236,7 3170,0 2898,2 2573,9 2494,8 2440,6 2426,0 2461,5 

Будівництво 943 924,5 836,4 841,1 746,4 642,1 644,5 644,3 665,3 699 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотрансп.засобів і мотоциклів 

4832 4865 4160,2 4269,5 3965,7 3510,7 3516,2 3525,8 3654,7 3801,3 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 

1389,7 1379,5 1150,9 1163,6 1113,4 998,0 997,2 991,6 995,1 999 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 

- - 326,7 328,9 309,1 277,3 276,7 276,3 283,0 304,0 

Інформація та телекомунікації - - 297,9 299,9 284,8 272,9 275,2 274,1 280,3 289,2 

Фінансова та страхова діяльність 332,8 350,6 315,8 306,2 286,8 243,6 225,6 215,9 214,0 211,6 

Операції з нерухомим майном 1153,2 1187,5 322,2 314,3 286,1 268,3 255,5 252,3 259,4 259,7 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 

- - 504,1 493,6 456,0 422,9 428,1 415,8 437,9 421,6 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

- - 343,9 343,3 334,3 298,6 304,3 297,9 304,3 317,9 

Державне управління й оборона; 

обов'язкове соціальне страхування 

1223,81 1055,5 1003,6 962,3 959,5 974,5 973,1 979,7 939,3 870,52 

Освіта 1688,3 1677,6 1633,2 1611,2 1587,7 1496,5 1441,4 1423,4 1416,5 1388,7 

Охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги 

1341,4 1320,8 1181,4 1171,8 1150,5 1040,7 1030,4 1013,6 995,4 974,2 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - - 225,6 226,5 221,2 207,9 201,6 199,8 196,9 197,6 

Інші види економічної діяльності 784,7 800,2 414,3 423,0 382,2 344,7 345,8 344,6 355,2 372,1 
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Додаток Р 

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2019 роках 
 

Вид діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Коефіціент росту 

Усього 2250 2648 3041 3282 3480 4195 5183 7104 8865 10497 2014/10 2019/14 2019/10 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 

1467 1852 2094 2344 2556 3309 4195 6057 7557 8856 1,74 3,46 6,04 

   з них сільське господарство 1422 1786 2024 2269 2476 3140 3916 5761 7166 8738 1,74 3,53 6,14 

Промисловість 2578 3119 3497 3774 3988 4789 5902 7631 9633 11788 1,55 2,96 4,57 

Будівництво 1777 2294 2543 2727 2860 3551 4731 6251 7845 9356 1,61 3,27 5,27 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 

1898 2371 2739 3049 3439 4692 5808 7631 9404 10795 1,81 3,14 5,69 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 

2648 3061 3405 3582 3768 4653 5810 7688 9860 11704 1,42 3,11 4,42 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 

1424 1750 2020 2195 2261 2786 3505 4988 5875 6730 1,59 2,98 4,73 

Інформація та телекомунікації 3185 3705 4360 4659 5176 7111 9530 12018 14276 17543 1,63 3,39 5,51 

Фінансова та страхова діяльність 4695 5433 6077 6326 7020 8603 10227 12865 16161 19132 1,50 2,73 4,07 

Операції з нерухомим майном 1864 2184 2384 2786 3090 3659 4804 5947 7329 8626 1,66 2,79 4,63 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 

2914 3575 4287 4505 5290 6736 8060 10039 12144 14550 1,82 2,75 4,99 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 

1826 2162 2298 2546 2601 3114 3995 5578 7228 8700 1,42 3,34 4,76 

Державне управління й оборона; 

обов'язкове соціальне страхування 

2735 3049 3432 3719 3817 4381 5953 9372 12698 14785 1,40 3,87 5,41 

Освіта 1884 2077 2532 2696 2745 3132 3769 5857 7041 8135 1,46 2,96 4,32 

Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 

1616 1762 2186 2351 2441 2829 3400 4977 5853 7020 1,51 2,88 4,34 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 

2129 2394 3017 3343 3626 4134 4844 6608 7612 8659 1,70 2,39 4,07 

Надання інших видів послуг 1742 2062 2601 2738 3361 3634 4615 6536 8132 9096 1,93 2,71 5,22 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Держстату [69].  



258 

Додаток С 

Утворення відходів за класифікаційними угрупованнями державного класифікатора відходів 

 

Код та найменування відходів за класифікацією відходів (ДК 005-96) 
 

Обсяг утворення  відходів I-IV класів 

небезпеки, тонн 

 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Насіння злаків хлібних та культур сільськогосподарських, н. в. і. у., зіпсоване (у т. ч. під час оброблення)  30995,957 47936,700 30753,889 

Солома колосових   250849,776 311950,900 277967,617 

Качани кукурудзи обрушені   7647,268 4376,000 2229,479 

Стебла кукурудзи сухі   935878,950 765099,700 826682,178 

Злаки хлібні некондиційні   45974,841 56812,300 42257,586 

Злаки хлібні, культури зернові інші, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) 

речовинами  

278,120 64,400 610,627 

Крихта хлібна та сухарна   163,339 230,700 134,170 

Обрізки виробів хлібобулочних   8,690 13,000 5,860 

Хліб та вироби хлібобулочні некондиційні   219,533 305,600 408,339 

Вироби кондитерські та торти свіжі некондиційні   172,993 28,800 135,629 

Вироби сухарні, некондиційні   311,767 241,900 1,191 

Пряники та подібна продукція (кекси, баби, рулети тощо) некондиційні   0,499 0,200 0,370 

Печиво, вафлі та листки вафельні некондиційні   1780,402 1719,500 696,098 

Борошно (у т. ч. зміт) зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути 

використані за призначенням  

368,523 761,800 617,349 

Шматочки тіста   165,377 65,500 158,452 

Вироби макаронні без начинки некондиційні   1710,011 1483,500 1544,808 

Вироби макаронні з начинкою, некондиційні  - 74,469 29,666 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Держстату [69]. 
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Додаток Т 

Внесення мінеральних та органічних добрив в Україні, 2010-2019 рр. 
 

Показник 
Одини

ця 

 Рік Ріст 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 14/10 19/14 19/10 

 Внесення мінеральних добрив під посіви зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) 

Посівна площа культури млн га 8,7 8,5 7,5 7,7 6,6 7,2 6,9 6,8 6,6 6,6 
   

з неї удобрена  млн га 6,5 6,8 6,2 6,4 5,6 6,1 6,2 6,2 6,1 6,2 0,86 1,11 0,95 

Частка удобреної площі  % 74,3 80,3 82,8 83,5 84,9 54,5 90,3 91,9 92,5 93,6 1,14 1,10 1,26 

Внесено добрив 1000 т 492,4 545,0 526,7 555,1 540,8 575,9 697,7 779,8 849,7 831,7 1,10 1,54 1,69 

Внесено добрив на од-цю площі  кг / га 56 64 71 72 82 80 102 115 128 134 1,46 1,63 2,39 

 Внесено мінеральних добрив під посіви кукурудзи на зерно 

Посівна площа культури млн га 2,0 2,8 3,5 3,8 3,6 3,0 3,1 3,3 3,3 3,7 
   

з неї удобрена  млн га 1,6 2,3 3,1 3,4 3,2 2,7 2,9 3,1 3,1 3,5 2,00 1,09 2,19 

Частка удобреної площі    % 81,0 83,1 86,5 90,2 89,8 89,7 93,6 93,6 94,7 95,0 1,11 1,06 1,17 

Внесено добрив 1000 т 185,3 261,8 340,6 439,6 404,7 342,3 410,7 478,8 482,5 527,9 2,18 1,30 2,85 

Внесено добрив на од-цю площі  кг / га 92 93 96 116 113 112 130 143 147 151 1,23 1,34 1,64 

 Внесення органічних добрив під посіви зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) 

Посівна площа культури млн га 8,7 8,5 7,5 7,7 6,6 7,2 6,9 6,8 6,6 6,6 
   

з неї удобрена млн га 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,50 2,00 1,00 

Частка удобреної площі   % 2,1 1,7 2,0 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9 3,3 3,3 0,81 1,94 1,57 

Внесено добрив 1000 т 2939,5 2916,8 2825,3 2620,0 2253,4 2332,5 2025,4 1873,9 2316,6 2368,5 0,77 1,05 0,81 

Внесено добрив на од-цю площі  кг / га 338 343 377 340 341 324 294 276 350 358 1,01 1,05 1,06 

 Внесено органічних добрив під посіви кукурудзи на зерно 

Посівна площа культури млн га 2,0 2,8 3,5 3,8 3,6 3,0 3,1 3,3 3,3 3,7 
  

  

з неї удобрена   млн га 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 1,00 2,00 2,00 

Частка удобреної площі    % 5,0 2,5 2,4 3,0 3,1 3,6 3,8 3,8 6,1 5,6 0,62 1,81 1,12 

Внесено добрив 1000 т 1515,8 1828,0 2143,0 2575,3 2459,7 2287,3 2249,5 2457 2735,3 2915,6 1,62 1,19 1,92 

Внесено добрив на од-цю площі  кг / га 749 649 612 678 683 762 726 745 834 798 0,91 1,17 1,07 

Джерело: розраховано автором на підставі даних Держстату [69]. 
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Додаток У 

Анкета 

оцінки критеріїв ефективності державного регулювання розвитку ринку зерна 
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Додаток Ф 

Результати анкетування оцінки критеріїв дієвості державного регулювання розвитку 

ринку зерна 

Критерій 

Важливість з точки 

зору державного 

регулювання 

(середня) 

Вага в 

загальній сумі 

оцінки 
важливості 
критерію 

Оцінка 

дієвості 

державного 

регулюванн

я (середня) 

Рез-т 

(оцінка 

еф-ті / 

вага 

критері

ю) 

від 1 до 10 0-1,0 від 1 до 10  

- рівень задовільності 

споживання хліба населенням 
8,0 0,078 8,0 102,7 

- рівень задовільності 

внутрішньої потреби в 

фуражному зерні  

5,0 0,049 4,7 95,8 

- рівень задовільності 

внутрішньої потреби в пшениці 

твердих сортів  

3,7 0,036 4,0 112,0 

- рівень задовільності 

внутрішньої потреби в житі та 

гречці  

4,0 0,039 3,7 94,1 

- обсяг виробництва зерна 
4,7 0,045 6,3 139,3 

- величина прибутку 

зерновиробництва  
4,3 0,042 5,0 118,5 

- рентабельність 

зерновиробництва 
5,3 0,052 4,0 77,0 

- співвідношення експорту та 

імпорту зернової продукції  

8,3 0,081 3,3 41,1 

- частка готової продукції  з 

зерна в структурі експорту  

9,7 0,094 2,7 28,3 

- рівень використання 

виробничих потужностей (площі 

під виробництва зерна)  

9,0 0,088 6,0 68,4 

- підвищення рівня урожайності 
5,0 0,049 4,0 82,1 

- досягнення рівня урожайності 

провідних країн-зерновиробників 

3,3 0,032 3,0 92,4 

- кількість зайнятого населення 

на підприємствах 

зерновиробництва 

6,3 0,062 2,0 32,4 

- рівень заробітної плати в галузі 

зерновиробництва 
6,3 0,062 3,3 54,0 

- зменшення відходів в сфері 

виробництва та переробки зерна   

7,7 0,075 2,3 31,2 

- витрати на охорону 

навколишнього природного 

середовища 

7,0 0,068 4,3 63,6 

- збільшення об'ємів внесених 

добрів. 
5,0 0,049 4,3 89,0 
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Додаток Х 

Варіанти концепції подальшого розвитку ринку зерна України 
Варіант Суть Позитиви Негативи та ризики 

С
и

ту
ац

ій
н

е 

р
еа

гу
в
ан

н
я
 

концентрація зусиль та ресурсів на вирішенні 

поточних проблем ринку зерна та підтримці 

стабільності сектору. Це – консервативний шлях, 

орієнтований на підтримку та збереження 

існуючої системи організації та функціонування 

зернового ринку. Прийняття та реалізація рішень 

відбуваються в рамках існуючого законодавчого 

та нормативного поля,  з пристосуванням до 

ситуації, що складається в інших галузях 

народного господарства 

- Мінімум незручностей, 

пов’язаних зі змінами. 

- Простота прийняття рішень 

 

- Низька ефективність результатів. Вирішення одних проблем без урахування всієї 

системи зв’язків з іншими напрямками, галузями, політиками, породжує нові 

проблеми. 

- Практично неможливо досягти значущих результатів на рівні галузі, а тим більше 

народного господарства. 

- Висока витратність управління.  

- Обмежені можливості оптимізації фінансових, організаційних, мат. ресурсів. 

- Постійне існування потреби державного втручання в кожний елемент 

функціонування галузі. 

- Тушіння пожеж – підґрунтя для корупції.  

- Майже відсутні перспективи досягнення лідерства в світовому вимірі. 

С
и

ту
ац

ій
н

е 

р
еф

о
р

м
у

в
ан

н
я
 

вирішення поточних проблем шляхом 

реформування проблемних ланок. Це – шлях 

фрагментарних реформ, орієнтований на 

оптимальне існування галузі в існуючій системі 

внутрішньогалузевих, народногосподарських, 

економічних, суспільно-політичних зв’язків. 

Зміни суттєво не торкаються існуючого 

законодавчого та нормативного поля,  та 

орієнтуються на пристосування до існуючої 

системи відносин та ситуації, що складається в 

інших галузях народного господарства. 

- Відносна простота рішень, що 

приймаються.  

- Можливість уникати 

міжгалузевих конфліктів. 

 

- Велика залежність суті та характеру реформ від інтересів інших галузей та 

існуючих відгалужень державних політик. 

- Непередбачуваність впливу реформ на інші напрямки сільського господарства та 

на аграрний сектор країни.  

- Обмежені можливості оптимізації фінансових, організаційних, матеріальних 

ресурсів, що спрямовуються на локальні реформи.  

- Локальні реформи майже неможливо зробити прозорими.  

- Локальні реформи можуть вирішити локальні задачі на рівні невеликого 

напрямку галузі, але не можуть створити нову систему, здатну саморозвиватись.  

- Локальні реформи не можуть забезпечити стійке лідерство в 

сільськогосподарській галузі на міжнародній арені. 

С
и

ст
ем

н
і 

р
еф

о
р

м
и

 

підхід до сільськогосподарської галузі як до 

системи взаємодіючих елементів, яка функціонує 

в ієрархії надсистем (національна економіка → 

народне господарство України → світова 

економіка → світ та світова спільнота). 

Відповідно і реформування здійснюється 

системно – реформуючи не тільки елементи та 

взаємозв’язки, але й елементи та зв’язки на рівні 

надсистем. Це – шлях системних реформ, 

орієнтований на збалансоване поетапне, 

поступове досягнення економічної незалежності 

від державних дотацій та субсидій, та 

перетворення зернового ринку України у 

впливовий фактор існування світової спільноти 

- Здатність сільського 

господарства самоадаптовуватись 

до змін 

- Перетворення ринку зерна на 

провідну науко- та 

інтелектуалоємну галузь  

- Радикальне зменшення 

залежності галузі та її суб’єктів 

від державних дотацій  

- Перетворення ринку зерна на 

вагомий інструмент впливу 

України на її позиції в світі.  

- Виключення можливості 

корупційного використання 

бюджетних коштів 

- Прийняття програми в урізаному, фрагментарному вигляді внаслідок впливу 

суб’єктивних факторів 

- Реалізація програми потребуватиме нової якості управління, засноване не на 

силових адміністративних методах, а на вмінні точно та якісно застосовувати 

стимули та мотиватори для сільгоспвиробників, інвесторів, підприємців та інших 

суб’єктів сільського господарства.  

- Це – Державна програма, яка потребує переосмислення всієї парадигми розвитку 

України, місця та ролі в ній сільського господарства. Тому її реалізація потребує 

скоординованих дій всіх гілок Державної влади – президентської, законодавчої, 

виконавчої. 

- Програма потребує глибокого професійного моніторингу ходу реформ в усьому 

діапазоні суб’єктів сільського господарства і на цій основі, використовуючи 

принципи та алгоритми управління, здійснювати керування інструментами та 

змінами в політиках. А це потребує відповідної підготовки державних службовців 

та представників законодавчої гілки влади 
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Додаток Ц 

Складові та напрями механізмів державного регулювання розвитку зернового ринку України 

Складові механізму 

державного регулювання 

Цілімеханізму державного 

регулювання 

Пропозиції щодо модернізації існуючих та 

впровадження нових інструментів державного 

регулювання 

складові організаційного механізму 

нормативно-правова база вдосконалення нормативно-правової 

бази, що регламентує відносини у 

ринку зерна 

доопрацювання НПА регулювання відносин в сфері 

ринку зерна, зокрема визнання низки актів 

незаконними чи неактуальними (див. р.2.2); 

доопрацювання вітчизняних НПА до норм СОТ та 

ЄС; запровадження законодавчих обмежень 

розмірів землекористування; розробка й 

затвердження Національного кодексу сталого 

агрогосподарювання й внесення змін до низки 

чинних НПА 

забезпечення безпеки руху на 

дорогах, запобігання 

пошкодження автомобільних 

доріг 

зменшення затрат та фінансування для 

відновлення пошкоджених 

автомобільних шляхів 

контроль виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 10.10.2001 № 1306 «Про правила 

дорожнього руху» (п. 22.5) про обмеження вантажу 

для автомобільного вантажного транспорту 

конкурентоздатність 

вітчизняних виробників  

збільшення кількості малих та середніх 

зерновиробників 

підтримка створення зернових обслуговуючих 

кооперативів за участю приватних і фермерських 

господарств 

підвищення питомої ваги 

більш дорогих сортів в 

структурі виробництва  

впровадження нових сучасних сортів і 

гібридів 

стимулювання виробництва пшениці твердих сортів 

для вітчизняних переробних підприємств 

забезпечення належного 

виконання складських 

зобов’язань на ринку зерна 

збільшення кількості сертифікованих 

зернових складів; захист інтересів 

поклажодавців у належному виконанні 

розробка та затвердження Регламенту по 

зберіганню зерна та продуктів його переробки, 

внесення змін до законодавства в частині 
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складських зобов’язань на ринку зерна; 

збільшення кількості 

товарногосподарських операцій 

складського зберігання зерна та обігу складських 

документів 

підвищення 

конкурентоспроможності 

зернового виробництва 

підвищення якості зерна внесення змін до діючого в Україні ДСТУ 

3768:1010 «Пшениця. Технічні умови» та 

приведення його до кращих світових практик 

класифікації зерна 

запобігання або обмеження 

шкоди внаслідок занесення 

або поширення шкідливих 

організмів 

збільшення кількості виданих 

карантинних сертифікатів 

внесення зміни до закону України «Про карантин 

рослин» у частині визначення умов видачі 

карантинного сертифікату, а також, відрегулювати 

питання обов’язковості його видачі 

розмежування функцій 

державних агентів 

підвищення ефективності діяльності 

державних агентів на ринку зерна 

обмежити діяльність Аграрного фонду лише 

виконанням функцій цінового регулювання, а 

функцію експорту продуктів зерновиробництва 

покласти на Державну продовольчо-зернову 

корпорацію України 

забезпечення продовольчої 

безпеки держави. 

забезпечення обсягів державного 

інтервенційного фонду, достатність 

запасів зерна у державних ресурсах, 

збільшення кількості товарних та 

фінансових інтервенцій 

внесення змін до нормативно-правових актів з 

метою регулювання взаємодії та недопущення 

дублювання задач та функцій ДСБУ «Аграрний 

фонд» та ПАТ «Аграрний фонд» 

державний контроль за 

зміною показників 

родючості, забруднення 

ґрунтів, токсичними 

речовинами і радіонуклідами, 

раціональним використанням 

земель с/г призначення. 

відтворення та підвищення показників 

родючості ґрунтів, зменшення 

показників забруднення ґрунтів 

токсичними речовинами і 

радіонуклідами, збільшення кількості 

актуальних агрохімічних паспортів, що 

покривають площу всіх с/г земель 

внесення змін до порядку ведення агрохімічного 

паспорта поля, земельної ділянки через 

запровадження відповідальності за не виконання 

або несвоєчасне виконання вимог щодо 

агрохімічної паспортизації земель; розробка й 

затвердження Національного кодексу сталого 

агрогосподарювання;  внесення змін до до Закону 

України «Про державну підтримку сільського 
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господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV. 

просування продукції 

національного 

зерновиробництва 

збільшення кількості контрагентів 

вітчизняних зерновиробників та 

підприємств зернопереробки  

створення системи маркетингу ринку, аналіз стану 

ринків, пошук перспективних ринків і просування 

зерна на зовнішні ринки; стимулювання ринкового 

попиту та пропозиції на зерно 

організація праці залучення молоді до праці на 

підприємствах зернового сектору 

залучення молоді до професійно-технічних та 

вищих профільних навчальних закладів; 

підвищення рівня знань в цих закладах шляхом 

залучення висококваліфікованого учбово-

педагогічного складу; забезпечення належних умов 

навчання та розвитку; залучення підприємств 

зернового ринку в процес навчання з подальшим 

проходженням стажування та працевлаштуванням 

випускників 

складові економічного механізму 

прогнозування та планування забезпечення стабільності очікувань 

сільськогосподарських виробників 

фінансування розвитку аграрного та зернового 

сектору на період у три роки 

формування 

конкурентоспроможного 

зерновиробника 

доступ зерновиробників до дешевих і 

якісних фінансово-кредитних ресурсів, 

залучення приватних інвестицій 

утворення спеціалізованого державного Земельного 

Банку та Банку розвитку України, затвердження 

державної програми розвитку державно-приватного 

партнерства 

оптимізації структури 

фінансового забезпечення 

програм розвитку ринку 

зерна 

стимулювання виходу вітчизняних 

зерновиробників та переробників на 

фондові ринки IPO 

усунення обмежень національного законодавства 

для виходу на IPO (номінація акцій тільки у 

національній валюті, необхідність отримання 

державного дозволу на лістинг). 

формування сприятливої для 

ринку зерна інвестиційної, 

кредитної, податкової, 

митної політики. 

збільшення кількості реалізованих 

заходів економічного стимулювання. 

затвердження порядку звільнення землевласників і 

землекористувачів від плати за землю, за земельні 

ділянки, на яких виконуються роботи з меліорації, 

рекультивації, консервації земель та інші роботи 
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щодо охорони земель на період с/г освоєння земель 

захист майнових інтересів 

сільськогосподарських 

товаровиробників і 

забезпечення стабільності 

виробництва в сільському 

господарстві. 

збільшення кількості застрахованих 

осіб на зерновому ринку 

внесення змін до діючого та розробка нового 

законодавства в сфері розвитку ринку страхових 

послуг сільськогосподарської продукції, та 

встановлення єдиного підходу до визначення 

страхових ризиків 

підвищення 

конкурентоспроможності 

вітчизняних зерновиробників 

забезпечення налогоджування 

ефективних внутрішньоекономічних 

відносин на рівні окремого 

товаровиробника 

державна підтримка виробничих програм (проектна 

структура посівних площ; проектна урожайність; 

планово-індикативні показники виробництва; 

агротехнічні заходи тощо) 

визначення порядку експорту 

та імпорту зерна та продуктів 

його переробки за 

міжнародними договорами 

збільшення кількості міжнародних 

договорів по експорту та імпорту зерна 

і продуктів його переробки 

внесення змін до Закону України «Про зерно та 

ринок зерна в Україні» з метою усунення проблеми 

правової невизначеності привести термінологію до 

світових норм – замість "Міжнародного договору" 

прийняти термін "Зовнішньоекономічний договір 

(контракт)" 

розвиток 

зовнішньоекономічних 

відносин  

стимулювання експорту продуктів 

зернопереробки з високою доданою 

вартістю 

часткова компенсація вартості міжнародної 

сертифікації зернопереробним підприємствам, які 

виробляють продукцію з вітчизняної сировини 

захист внутрішнього ринку 

від необґрунтованого 

зростання цін 

стабілізація цін на зерно та продукцію 

його переробки на внутрішньому 

ринку 

застосування зерновиробникам компенсацій 

відхилення від ринкової ціни 
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Додаток Ч 

Схема функціонування Державного земельного банку як стимулюючого чинника 

фінансово-кредитного забезпечення розвитку ринку зерна України 

 
Джерело: авторська розробка. 

 

 

 

  

  

Держ

авний 

земельний 

банк 

  

  

    

Державно-

приватні 

інвестиційні фонди  

  

Сільгоспвиробники   

Рефінансуванн

я НБУ протягом 3 - 5 

років 

  

  

Пільгові процентні ставки  

на рівні 2 - 4 % 
  

Державний земельний 

фонд (ДЗФ)  як інструмент 

управління  рухом землі 

  

  

  

Земельна іпотека і (або) 

застава довготермінового права 

оренди 
 землі - основа кредитування 

  

  

      

  
Державний земельний банк    

Сільгосптоваровиробники   Страхові компанії   Державні гарантії   

  
Державний 

земельний  
 банк 

  

    

Малі та середні 

сільськогосподарські  

товаровиробники 

  

  

Кооперативні 

регіональні банки, 

Кредитні спілки 

  

    

  

Поєднання мікрокредитування малих та середніх 

сільськогосподарських виробників із державною системою 

кредитування через забезпечення розвитку кредитної кооперації  

 
  

    

  Запровадження  системи кредитування за низькою процентною 

ставкою 

   

Створення спеціалізованого земельного 

банку 
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