
Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 11 

УДК 338.43:316.422 

 

Алейнікова О. В., к.е.н., доцент (Класичний приватний університет,             

м. Запоріжжя) 

 

ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АПК 

 

У статті досліджено проблему захисту економічних інтересів сільго-

сптоваровиробників у зарубіжних країнах. Надано пропозиції щодо 

можливостей застосування світового досвіду  для національної еко-

номіки держави у сфері підтримки та розвитку АПК. 
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В статье исследована проблема защиты экономических интересов 

сельхозтоваропроизводителей в зарубежных странах. Даны предло-

жения относительно возможностей применения мирового опыта для 

национальной экономики государства в сфере поддержки и разви-

тия АПК. 
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In article it is investigated a problem of protection of economic interests 

of agricultural commodity producers in foreign countries. Offers 

concerning possibilities of application of foreign experience for state 

national economy in sphere of support and agrarian and industrial 

complex development are given.  
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Постановка проблеми.  Досвід розвинених зарубіжних країн свід-

чить про необхідність державного регулювання АПК. Жодна ринкова 

стихія не зможе підтримати умови існування села, якщо не буде прово-

дитися цілеспрямованої державної політики з перерозподілу значної ча-

стини національного доходу на підтримку і розвиток сільського госпо-

дарства. Тобто при всіх відмінностях немає жодної країни з розвиненим 

агропромисловим виробництвом, де б цілком панувала ринкова стихія. 

Сучасна ринкова економіка – це економіка регульованого і соціально-

орієнтованого господарства. Існують лише різні моделі господарювання, 
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що відрізняються часткою державного сектора в економіці, розмірами 

перерозподілу коштів через бюджет, іншими заходами впливу.  

Необхідність державного регулювання пов’язана з наявністю в біль-

шості країн державної долі власності, необхідністю перерозподілу час-

тини національного доходу через бюджет, потребою в ресурсах для роз-

витку НТП, необхідністю збереження екологічної чистоти і відтворення 

природних об’єктів (землі, атмосфери, рибних, лісових та інших приро-

дних багатств). Унаслідок властивих сільському господарству особливо-

стей сільськогосподарське виробництво не може ефективно розвиватися 

без державної підтримки. Виникає потреба в проведенні специфічної аг-

рарної політики, де державне регулювання повинно відігравати значно 

більшу роль, чим в інших галузях економіки. 

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у визначення основних 

методів державного регулювання сільського господарства в країнах з 

розвиненою економікою та напрямів можливого їх використання зроби-

ли науковці: В.Г. Андрійчук, О.Є. Гудзь, С.І. Дем’яненко, 

М.І. Завадський, О.В. Литвин, А.П. Макаренко, Л.О. Мармуль, 

Л.Ю. Мельник, О.Д. Олійник, Ю.С. Пилькевич, П.Т. Саблук, 

А.В. Сомик, В.В. Юрчишин та інші.  

Визначаючи теоретичну і практичну цінність накопичених наукових 

здобутків, слід відзначити, що становлення аграрного ринку в Україні є 

набагато складнішим явищем, ніж уявлялося, що потребує поглиблених 

досліджень, особливо з огляду на сучасну продовольчу кризу. 

Мета статті. Метою статті є дослідження особливостей державної 

економічної політики зарубіжних країн щодо регулювання розвитку 

АПК, визначення можливостей застосування організаційних підходів до 

державної підтримки, субсидіювання  вітчизняних сільгосптоваровироб-

ників. 

Результати досліджень. Державне управління АПК за кордоном 

здійснюється через певний механізм, що складається з важелів і стиму-

лів з відповідним законодавчо-нормативним забезпеченням. Можливість 

функціонування сучасного сільського господарства у вирішальному сту-

пені визначається умовами державного фінансування (цінового і бюдже-

тного), оподаткування. У цих цілях держава використовує податкові 

пільги, державні пільгові податкові і кредитні ставки, виплату держав-

них дотацій, компенсацій і субсидій, створення сприятливого інвести-

ційного клімату в країні, регламентацію граничного рівня цін, якості 

продукції (через систему сертифікації, ліцензування, державного конт-

ролю), проведення природоохоронних заходів і розвиток соціальної 

сфери за рахунок державних ресурсів. Така практика досить поширена 

за кордоном.  

Досвід державного регулювання продовольчого комплексу в Євро-

пейських країнах свідчить про принципово нову схему взаємодії держа-
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ви і господарських суб’єктів. Цей підхід пов’язаний з прямим вирішен-

ням економічних проблем через створення ефективних, прозорих ін-

струментів регулювання.  

Аграрна політика країн Європейського Союзу (ЄС) спрямована на підт-

римку доходів вітчизняних сільгосптоваровиробників на рівні, достатньому 

для розширеного відтворення; забезпечення продуктами харчування насе-

лення, переробної і легкої промисловості – сировиною; впливу на світовий 

продовольчий ринок. Сумарні бюджетні витрати на розвиток аграрного сек-

тора в країнах ЄС складають щорічно 80-100 млрд у.е. або в середньому за 

рік – не менше 70% від кінцевої продукції сільського господарства. З ці-

єї суми 30-35% припадає на програми підтримки цін на внутрішньому 

ринку, 3-5% – витрати по реалізації регіональних структурних програм, 

20-25% – витрати по регіональних програмах підтримки аграрного сек-

тора. 

Провідну роль в аграрній політиці Європейського Союзу займають 

продуктові програми, які за своєю сутністю є надто складними і перед-

бачають використання різних механізмів підтримки виробників окремих 

видів продукції сільського господарства. Для основних  видів сільсько-

господарських культур та тваринницької продукції застосовують меха-

нізми інтервенцій і прямих виплат в дохід фермерів. При такому підході 

інтервенційні ціни встановлюються нижче ринкових цін. Це характерно 

для виробників зернових, білкових і маслинних культур, рису, телятини 

і молока. Політика щодо м’ясного скотарства дещо відрізняється, зокре-

ма, підприємства індустріального характеру не можуть претендувати на 

прямі виплати в дохід. 

Політика ціноутворення в аграрному секторі економіки країн Євро-

пейського Союзу виділяється особливістю, оскільки враховує умови 

кризи надвиробництва сільськогосподарської продукції, що зумовлює 

потребу підтримки національних товаровиробників. З цією метою комі-

сія співтовариства періодично регулює ціни за наступними категоріями: 

– бажані ціни, які поділяються на індикативні та орієнтовані. Індика-

тивні застосовуються для зернових, молока, цукру, маслинової олії, со-

няшника, а орієнтовані – для великої рогатої худоби, вина; цільові – для 

тютюну; 

– мінімальні ціни імпорту, які включають порогові і використову-

ються для зерна, цукру, молочних продуктів, маслинової олії; довідкові 

– для фруктів, овочів, вина, деяких рибних продуктів; та шлюзові – для 

свинини, яєць, птиці. 

Європейський Союз розробив спеціальні методи підтримки доходів, 

які включають досить високі внутрішні ціни на продовольчі товари і на-

громадження надлишкових товарів цих запасів, що реалізуються за ме-

жами союзу за демпінговими цінами.  
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Як інструменти державної політики та регулювання цін у зарубіжних 

країнах реалізуються також програми, які мають за мету пряму підтрим-

ку доходів фермерів, зокрема програми компенсаційних платежів, гнуч-

ких виробничих контрактів, страхування. Програма компенсаційних 

платежів сприяла підвищенню доходів виробників, захистивши їх від 

непередбачених коливань кон’юнктури ринку. У країнах ЄС здійснюєть-

ся допомога у формі субсидій виробникам високоякісних сортів пшени-

ці, що обмежує площі вирощування зернових відповідно до встановле-

них квот; виробникам „малого зерна” (рису, ячменю, вівса, кукурудзи 

тощо) дотується до 50% ціни молока, виробленого в межах установле-

них квот. 

Важливе значення в регулюванні розвитку АПК має податкова полі-

тика. Податкова система в країнах Заходу досить складна, для вітчизня-

ної економіки прийнятні лише основні принципи оподаткування в агра-

рному секторі цих країн. У багатьох країнах податкова система не орієн-

тована на стягнення ПДВ для сільськогосподарської продукції, і сільсь-

когосподарські товари як такі практично не підлягають оподаткуванню: 

реалізується принцип, що податок на додану вартість має сплачуватися 

не на кожному етапі розподілу продукту, а на його кінцевій стадії, коли 

товар набуває остаточної споживчої вартості. Це економічно більш 

справедливо і одночасно є регулятором споживання. 

В Україні доцільно застосовувати на регіональному рівні таку форму 

податків на продовольство, як податки з продажу окремих видів готової 

продукції з метою формування фондів розвитку сільського господарства 

та переробної промисловості, захисту малозабезпечених верств населен-

ня, соціальних виплат населенню регіону за рахунок фіскальних фондів. 

Важливою сферою економічного регулювання сільського господарст-

ва в ЄС виступає також заохочення аграрної експансії на міжнародних 

ринках. З цією метою широко використовується надання експортних су-

бсидій, які розраховуються як різниця між внутрішніми цінами ЄС і сві-

товими цінами на сільськогосподарську продукцію. Вони сприяють збу-

ту  продукції галузі в інші країни і компенсують невигідність експортної 

орієнтації за наявності внутрішніх інтервенційних цін.    

Важливе значення для розвитку АПК має Світова організація торгівлі 

(СОТ), правоприємниця Генеральної угоди по тарифах і торгівлі 

(GATT). Нормами і правилами СОТ регулюється приблизно 97% всієї 

світової торгівлі товарами і послугами. При цьому вимоги, що встанов-

лені СОТ, до знов вступаючих країн залежать в основному від природ-

но-кліматичних умов і рівня економічного розвитку країни. 

Особливість сучасного регулювання сільського господарства у СОТ 

полягає у тому, що деякі члени СОТ, насамперед розвинуті країни, ма-

ють право використовувати такі заходи підтримки, як експортні субсидії 

та спеціальні захисні заходи (у використанні яких Україні відмовлено), а 
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також мають значні обсяги підтримки галузі заходами „жовтого коши-

ку”. Зокрема, експортні субсидії використовують близько 20 країн-

членів СОТ, серед яких США, ЄС і Канада. Тобто старожили СОТ мають 

певні привілеї [1]. 

Ринки багатьох розвинутих країн захищені високими тарифами. На-

приклад, середньозважені тарифи на м’ясо та м’ясопродукти в ЄС скла-

дають 67,3%, на молочні продукти – 56%, зернові – 78,3%, цукор – 

129%. Після застосування формули зниження, яка пропонується Доха-

раундом, вони становитимуть відповідно 22,2%, 19,7%, 25,2% та 39,2%. 

Для порівняння: зв’язаний тариф на м’ясо та м’ясопродукти для України 

зафіксовано на рівні 12–15%, молочні продукти – 10%, зернові – 5-20%, 

цукор – 50% (поза тарифною квотою). Таким чином, навіть після скоро-

чення за формулою Доха-раунду тарифний захист агропродовольчого 

ринку України буде набагато нижчим (звичайно, до формування зони ві-

льної торгівлі з ЄС) [1]. 

Країни-лідери світової торгівлі переконують, що лібералізація торго-

вельного режиму є необхідною умовою інтеграції в світову економіку та 

економічного зростання країни. Але, як свідчить досвід Китаю, Індії, 

Південної Кореї, В’єтнаму, фактором швидкого економічного зростання 

і збільшення обсягів торгівлі стало проведення власних „оригінальних” 

стратегій зростання. Так, після п’ятирічного періоду діяльності в рамках 

правил СОТ можна стверджувати, що вступ Китаю до СОТ зміцнив його 

позиції на світовому ринку. Китай активно використовує інструментарій 

СОТ для забезпечення своїх зовнішньоекономічних інтересів. Однак не 

слід сподіватися, що аналогічні процеси автоматично запрацюють в усіх 

країнах, що приєднуються до СОТ [2, С. 14]. 

Держави, члени ЄС, виділяють великі кошти на природоохоронні за-

ходи, контролюють дотримання стандартів якості сировини і виробленої 

продукції, забезпечують підтримку товаровиробників. В економіці цих 

країн існує жорстка планова система, штрафні санкції за різні порушен-

ня. 

Особливо значний ступінь втручання державних органів в процеси 

розвитку АПК спостерігається у Франції, де здійснюється суворий конт-

роль за торговою діяльністю сільськогосподарських кооперативів, вста-

новлена щомісячна звітність елеваторів про приймання і відпуск зерна, 

систематично складаються оперативні зернові баланси по країні, щоріч-

но встановлюються державні ціни на деякі види сільгосппродукції. Най-

більше значення мають такі ціни, як мінімальна інтервенційна і макси-

мальна порогова. На зерно діють також ціни втручання, які вводяться 

перед початком збирання врожаю і зростають в подальші місяці на фік-

сований розмір надбавок на покриття витрат по зберіганню. 
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Якщо переглянути економічну модель розвитку вітчизняного сільсь-

кого виробництва Франції, то стає видно, що уряд країни зосереджує 

свою увагу на професійні об’єднання, які створюються для посилення 

економічних позицій своїх членів на ринку. Особливістю цих об’єднань 

є збільшення доходів та зменшення витрат товаровиробників-членів 

об’єднань через зміцнення їх позицій на ринку шляхом: 

– максимального наближення без посередників до кінцевого спожи-

вача; 

– забезпечення єдиних умов виробництва і продажу продукції; 

– формування великотоварних партій стандартизованої продукції; 

– забезпечення гарантованого процесу поставок і оплати товару [3, 

С. 14]. 

Завдяки професійним об’єднанням фермери Франції створили власні 

канали просування продукції до кінцевого споживача. Прикладом такого 

об’єднання є SICA Atlantique зі збуту зерна, що стоворене на паї 70 коо-

перативів та добровільних внесків оптових покупців зерна. Ця структура 

працює на основі роботи кооперативів, на неприбуткових засадах. Особ-

ливістю створення таких структур є реалізація та задоволення спільних 

інтересів виробників зерна й оптових покупців. Через SICA реалізується 

20% ринку зерна Франції. 

У свою чергу, держава надає об’єднанням певну допомогу. На сього-

днішній день у Франції функціонують 4000 кооперативів, SICA, асоціа-

цій та інших некомерційних об’єднань товаровиробників. Виробники, 

організувавши систему своїх об’єднань, змогли краще оволодіти ринком 

та посилити захист своїх інтересів, однак не могли впливати на відноси-

ни між різними ланками ланцюга просування продукції від виробника до 

споживача.  

Стало за необхідне створювати для діалогу об’єднання сільськогос-

подарських товаровиробників і таких же об’єднань переробників, транс-

портників, оптовиків, працівників роздрібної торгівлі та споживачів. 

Дуже важливо для України створити таку модель переходу продукції 

від виробника до споживача. Адже в нашій державі продукція перехо-

дить від виробника до посередника, який, у свою чергу, залишає вироб-

ника ні з чим, пропонуючи йому свою ціну, в свою чергу, і споживач не-

задоволений купівлею даного товару, адже йому товар потрапляє з вели-

кою націнкою. Тому є доречним переглянути досвід Франції та запози-

чити на майбутнє. 

Особливості розвитку аграрного сектора економіки США, Німеччи-

ни, Великобританії та Канади дозволяють стверджувати про наявність у 

цих країнах високоякісної системи державного регулювання.  

В США проводиться цілеспрямована  активна державна політика що-

до підтримки аграрного сектора економіки. Держава регулює процеси 

відтворення в сільському господарстві та здійснює його фінансово-
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кредитну підтримку по багатьох напрямках. Серед них підтримка пари-

тету цін  між ресурсними галузями, що виробляють основні й оборотні 

засоби для аграрного сектора та на продукцію сільського господарства, 

дотації на податки, на процентні ставки за кредит, страхові платежі, на-

укове забезпечення тощо. Сьогодні аграрний сектор економіки США ін-

тенсивно розвивається, вирішуючи три основні стратегічні завдання: за-

безпечення продовольчої безпеки країни; розширення економічних і то-

рговельних можливостей для сільськогосподарських товаровиробників; 

раціональне використання природних ресурсів. При цьому держава до-

тримується того принципу, що будь-які форми державного втручання не 

повинні перешкоджати розвиткові економічних структур і одночасно 

сприяти соціальній стабільності аграрних районів. 

Впродовж останніх десятиліть сільськогосподарське кредитування в 

США зазнало суттєвих змін з боку пропозиції та попиту. В основному 

спостерігається зменшення фермерських господарств, але їх розміри 

збільшуються. На два відсотки ферм припадає половина виготовленої 

продукції. В основному великі підприємства використовують багато ін-

вестицій, застосовують найновіші технології, що збільшує продуктив-

ність праці та знижує собівартість продукції [4]. В основному підтрим-

кою аграрного сектора США виступає кредитування. Головною устано-

вою, що надає кредити фермерам у США, є Фермерська  кредитна сис-

тема (FCS – Farm Credit System), що була створена в 1916 році з метою 

надання кредитів фермерам, для яких ставки комерційних банків були 

надто високими. FCS виступає основним інструментом державної полі-

тики США [5]. 

Захист та розвиток вітчизняного товаровиробника урядом Сполуче-

них Штатів Америки здійснюється і продовжує здійснюватися за допо-

могою спеціальних кредитних програм. В основі цих програм лежить за-

стосування знижених процентних ставок, впровадження відстрочки пла-

ти відсотків та кредиту самого, формування гарантійних установ, аген-

цій, банків розвитку та підтримки. Політика держави США до фермерст-

ва була зосереджена на стабілізацію та підтримку цін виробництва. Але 

ця модель зазнала суттєвих змін під впливом факторів глобалізації галу-

зі. Конгрес США надає багатомільйонні кошти на різноманітні фермер-

ські програми, тому сільське господарство Сполучених Штатів Америки 

має змогу задовольнити свої потреби у коштах. 

Україні слід переглянути доцільність існування багатьох пільг з об-

кладання ввізним митом, які не тільки викривлюють умови конкуренції 

на внутрішньому ринку, але й завдають істотної шкоди доходам держав-

ного бюджету. Цьому може сприяти і чіткіше застосування правил ви-

значення походження товарів з метою запобігання безмитному ввезенню 
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товарів через територію тих країн, з якими Україна має угоди про вільну 

торгівлю. 

Для України важливе значення має вивчення досвіду Польщі для уза-

гальнення особливостей та специфіки процесів, які здійснюються в сфе-

рі державного регулювання АПК. Треба зазначити, що польська модель 

реформування системи державного регулювання аграрного сектора здій-

снювалась з урахуванням його функціонування у майбутньому в системі 

державного управління європейських країн.  

Місія Агентства реструктуризації і модернізації сільського господар-

ства (АRiMR – польск.) полягає в підтримці заходів, що прискорюють 

процес структурних змін у сільському господарстві та у сільських райо-

нах та реалізує державну політику у цих секторах. Основну діяльність 

АRiMR здійснює в області стимулювання: інвестицій у сільському гос-

подарстві, аграрному виробництві, сільськогосподарській переробці і 

послугах для сільського господарства; заходів для створення нових, пос-

тійних місць роботи в несільськогосподарській діяльності для жителів 

села; розвитку техніко-виробничої і ринкової інфраструктури села; дія-

льності по підвищенню і зміні фахових кваліфікацій населення, що меш-

кає в сільських регіонах, с-г консультацій, впровадження і поширення 

бухгалтерії в господарствах тощо.  

Таким чином, зарубіжні країни застосовують різні способи і методи 

держпідтримки сільського господарства шляхом регулювання цін, попи-

ту і пропозиції, встановлюючи залежно від ситуації в країні і міжнарод-

них угод: мінімальну гарантовану ціну на продукцію з метою зменшення 

фінансового ризику для товаровиробників; пільгові кредити для прове-

дення прибиральних та інших сільськогосподарських робіт; державні за-

купівлі для регулювання внутрішнього ринку сільськогосподарської 

продукції за рахунок попиту і пропозиції, збільшуючи попит за рахунок 

закупівель надлишків продукції і дотування експорту; „оплату по полях” 

за гектар посівних площ для зниження цін до світового рівня шляхом 

скорочення на відповідну суму гарантованої ціни, державних закупіве-

льних цін або обсягів пільгових кредитів; оплату за гектари, виведені з 

сівозміни, голову худоби при зменшенні поголів'я для компенсації зни-

ження доходів сільгосптоваровиробників і згладжування проблем у разі 

перевиробництва продукції; контроль над імпортом і експортом, що є 

важливим регулятором балансу продукції на ринку країни; надання 

„прихованих дотацій” у вигляді „гуманітарної допомоги” або „виробни-

чих кредитів” країнам, що розвиваються, для розширення ринків збуту 

своїй продукції; інші заходи, що зокрема відповідають „блакитному” і 

„зеленому” кошикам СОТ. 

Висновки. Таким чином, система механізмів державного регулюван-

ня  аграрної сфери в розвинених зарубіжних країнах характеризується не 

стільки стимулюванням виробництва, скільки рішенням соціальних за-
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вдань – підтримки рівня доходів фермерів, розвитку сільської інфра-

структури й природоохоронних заходів. Політика державного регулю-

вання аграрного сектора в Україні повинна в сучасних умовах стосува-

тися, насамперед, стимулювання вітчизняного виробництва сільськогос-

подарської продукції та реалізації експортноорієнтованої стратегії його 

розвитку, що буде поштовхом для зростання всієї економіки та на цій 

основі підвищення рівня життя населення України. 
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