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У роботі проведено розроблення й обґрун-
тування теоретико-методологічних засад 
формування механізмів та інструментів 
державного регулювання та економічної 
підтримки розвитку аграрних підприємств 
в умовах інституційних трансформацій. 
Встановлено, що в системі аграрного під-
приємництва цивілізаційні форми держав-
ного регулювання мають адресний харак-
тер та реалізуються на основі проведення 
закупівельних і товарних інтервенцій, фор-
мування державних та регіональних продо-
вольчих фондів, кредитування торговель-
них операцій, диференціації оподаткування 
суб’єктів підприємницької діяльності та 
інших інструментів. Запропоновано такі 
основні напрями інституційних перетво-
рень у сфері управління аграрним підпри-
ємництвом: надання нового імпульсу ролі 
галузевих і функціональних спілок (асоціа-
цій); формування інтегрованих територі-
альних аграрних кластерів; впорядкування 
формування та регулювання розвитку 
агропромислових холдингів; стимулювання 
створення та розвитку інститутів інно-
ваційного зростання (центрів трансферу 
технологій, ефективної інформаційно-кон-
сультаційної служби, центрів колективного 
користування) тощо.
ключові слова: державне регулювання, 
методи, інструменти,, розвиток, аграрне 
виробництво, аграрні підприємства, еконо-
мічне зростання, ефективність.

В работе проведена разработка и обосно-
вание теоретико-методологических основ 

формирования механизмов и инструментов 
государственного регулирования и эконо-
мической поддержки развития аграрных 
предприятий в условиях институциональ-
ных трансформаций. Установлено, что 
в системе аграрного предпринимательства 
цивилизационные формы государственного 
регулирования носят адресный характер 
и реализуются на основе проведения заку-
почных и товарных интервенций, форми-
рования государственных и региональных 
продовольственных фондов, кредитования 
торговых операций, дифференциации нало-
гообложения субъектов предприниматель-
ской деятельности и других инструментов. 
Предложены следующие основные направ-
ления институциональных преобразований 
в сфере управления аграрным предприни-
мательством: придание нового импульса 
роли отраслевых и функциональных союзов 
(ассоциаций); формирование интегри-
рованных территориальных аграрных 
кластеров; порядок формирования и регу-
лирования развития агропромышленных 
холдингов; стимулирование создания и раз-
вития институтов инновационного роста 
(центров трансфера технологий, эффек-
тивной информационно-консультационной 
службы, центров коллективного пользова-
ния) и прочее.
ключевые слова: государственное регу-
лирование, методы, инструменты, раз-
витие, аграрное производство, аграр-
ные предприятия, экономический рост,  
эффективность.

The paper elaborates and substantiates the theoretical and methodological foundations of the formation of mechanisms and instruments of state regula-
tion and economic support for the development of agricultural enterprises in the context of institutional transformations. The formation and development of 
the institutional structure of agricultural production in Ukraine and foreign countries is provided by economic methods and instruments of state regulation 
that stimulate entrepreneurial activity in agriculture. It is established that in the system of agrarian entrepreneurship civilizational forms of state regulation 
are targeted and are implemented on the basis of purchasing and commodity interventions, formation of state and regional food funds, crediting of trade 
operations, differentiation of taxation of business entities and other instruments. The current bias towards the development of large and super large inte-
grated formations of holding type, which possess vast tracts of land, can, in our opinion, lead to negative socio-economic consequences. Therefore, the 
transformation of legal forms in agricultural production must be aimed at achieving the optimal ratio between large, medium and small forms of business. 
At the same time, it is necessary to promote the transformation of the cooperative form into one of the leading sectors of the agrarian economy. The follow-
ing main directions of institutional transformations in the sphere of management of agrarian entrepreneurship are offered: giving new impulse to the role of 
branch and functional unions (associations); formation of integrated territorial agrarian clusters; streamlining the formation and regulation of development 
of agro-industrial holdings; stimulating the creation and development of innovative growth institutes (technology transfer centers, efficient information and 
advisory services, collective centers) and more. The practical significance of the research is that its scientific and theoretical results, practical proposals, 
conclusions and generalizations formulate a scientific basis for solving problems that arise during the effective development of agrarian enterprises in 
institutional transformations.
Key words: state regulation, methods, tools,, development, agrarian production, agrarian enterprises, economic growth, efficiency.

Постановка проблеми. Формування та роз-
виток інституційної структури аграрного вироб-
ництва в Україні й зарубіжних країнах забезпечу-
ється економічними методами та інструментами 
державного регулювання, що стимулюють під-
приємницьку активність у сільському господар-
стві. Водночас органи, наділені владними повно-
важеннями, використовують неекономічні методи 
впливу на поведінку суб’єктів аграрного бізнесу. 

При цьому світова практика показує, що розвиток 
підприємництва в аграрній сфері прискорюється, 
якщо держава застосовує наявний в її розпоря-
дженні інструментарій для зниження вартості та 
доданої вартості продовольчих товарів. Водно-
час традиційна практика недостатньої підтримки 
виробничого й торговельного підприємництва, 
зумовлена недосконалою законодавчою базою 
та поверхневим вивченням стану виробничо-
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комерційної діяльності в аграрному виробництві, 
не дає змоги скорочувати сукупні витрати аграр-
них товаровиробників. Це проявляється в тому, 
що інструменти державного регулювання, які 
використовуються в системі агробізнесу нашої 
країни, поки не забезпечують необхідного рівня 
відкритого ринкового простору, який повинен осво-
юватися господарствами комерційного типу.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження теоретико-методологічних проблем 
державного регулювання та економічної підтримки 
розвитку аграрного виробництва як загалом, так 
і суб’єктів господарювання у цій галузі зокрема 
знайшли відображення у працях таких вітчизняних 
учених-аграрників: В. Андрійчука [1], Ю. Губені [3], 
О. Гудзинського [4], С. Дем’яненка [5], Й. Завад-
ського [6], Ю. Лупенка [11], П. Макаренка [7], 
М. Маліка [8], В. Месель-Веселяка [9, 11], В. Онє-
гіної [10], П. Саблука [12], М. Федорова [9], 
Г. Черевка [13], В. Уркевича [2], О. Шпикуляка [8], 
М. Шульги [2] та інших. Проведені ними наукові 
дослідження стали підґрунтям для розроблення 
механізмів державного регулювання та еконо-
мічної підтримки аграрного виробництва і в тому 
числі суб’єктів аграрного бізнесу.

Проте систематизовані дослідження, присвя-
чені організації державного регулювання в системі 
агробізнесу на основі вибору інструментів і напря-
мів, які забезпечували б їх ефективну реалізацію, 
нині є незавершеними. У зв’язку з цим пріоритет-
ними завданнями вітчизняної економічної науки 
виступають обґрунтування стратегічних напрямів 
взаємодії державних і підприємницьких структур, 
а також розроблення концепції інституціоналіза-
ції аграрного сектору. Державно-приватне парт-
нерство в аграрній сфері вимагає від економістів 
проведення досліджень, які на практиці сприяти-
муть зниженню виробничих витрат. У зв’язку з цим 
досить важливим є вивчення проблеми взаємодії 
державних і підприємницьких структур, які функці-
онують в аграрній сфері, на основі організаційно-
інституційного підходу.

Постановка завдання. Прискорення форму-
вання системи агробізнесу в Україні вимагає не 
тільки активної участі держави в стимулюванні під-
приємництва та бізнес-структур, які функціонують 
в аграрній сфері, а й застосування інструментів 
примусового характеру. Цей імператив базується 
на необхідності вирішення проблеми диспаритету 
цін на продукцію сільського господарства і про-
мисловості. У такій ситуації основне завдання еко-
номічної науки полягає в розробленні методології 
державного регулювання на основі вибору напря-
мів, які сприятимуть зменшенню матеріальних 
і трансакційних витрат суб’єктів підприємницької 
діяльності в аграрній сфері.

Відповідно до цього, мета дослідження полягає 
в розробленні й обґрунтуванні теоретико-методо-

логічних засад державного регулювання та еконо-
мічної підтримки розвитку аграрних підприємств 
в умовах інституційних трансформацій. Завдан-
нями дослідження є:

– згрупувати механізми та інструменти дер-
жавного регулювання та економічної підтримки 
в системі агробізнесу;

– запропонувати основні напрями інституцій-
них перетворень у сфері управління аграрним під-
приємництвом.

виклад основного матеріалу дослідження. 
У виробничій сфері аграрного сектору економіки 
держава підтримує різних суб’єктів підприємниць-
кої діяльності за допомогою доповнення бюджет-
ними ресурсами їхніх матеріальних витрат. За раху-
нок використання економічних інструментів органи 
державної влади можуть сприяти зменшенню вар-
тості продукції аграрної сфери. На основі прове-
дення земельної, бюджетної, кредитної, страхової 
та антикризової політики держава стимулює вироб-
ниче підприємництво в галузях рослинництва 
і тваринництва. Водночас на ринках капітальних 
товарів для сільського господарства і трансакцій-
них послуг державні структури проводять політику 
торгового протекціонізму. Спираючись на прин-
ципи доступності, адресності, адекватності, гаран-
тованості, адаптивності й пріоритетності дій, вони 
формують економіко-інституційне середовище для 
раціонального вибору напрямів державного регу-
лювання в системі агробізнесу.

Проведені нами дослідження показують, що 
в системі аграрного підприємництва цивілізаційні 
форми державного регулювання мають адресний 
характер. Вони реалізуються на основі проведення 
закупівельних і товарних інтервенцій, формування 
державних та регіональних продовольчих фондів, 
кредитування торговельних операцій, диферен-
ціації оподаткування суб’єктів підприємницької 
діяльності та інших інструментів.

До сукупності організаційно-інституційних захо-
дів торговельного протекціонізму підприємницьких 
структур в Україні й за кордоном правомірно від-
нести керівний вплив держави, спрямований на 
розвиток ринкової інфраструктури, облаштування 
сільських територій, ветеринарний та карантин-
ний контроль. До такого роду регулюючих заходів 
також належать контроль за дотриманням стан-
дартів на сільськогосподарську сировину й про-
довольство, встановлення квот і мит на імпортні 
продовольчі товари, моніторинг паритету цін на 
продукцію промисловості й сільського господар-
ства та інші засоби здійснення політики держави 
в торговельній сфері (рис. 1).

Управлінські відносини, які встановлюються 
в системі аграрного підприємництва, досяга-
ють найбільшого економічного ефекту, коли вони 
реалізуються на нормативній основі. Для змен-
шення вартості продукції аграрної сфери держава 
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повинна використовувати бюджетні ресурси, що 
доповнюють матеріальні витрати господарств, які 
функціонують у галузях рослинництва і тварин-
ництва. Це доповнення повинно реалізуватися на 
основі цінової підтримки виробничого підприєм-
ництва, надання прямих виплат підприємницьким 
структурам, їх пільгового кредитування та засто-
сування інших економічних інструментів. З метою 
мінімізації доданої вартості продовольчих товарів 
органи влади повинні здійснювати заміщення час-
тини трансакційних витрат аграрних товаровироб-
ників. За допомогою надання їм комплексу інфор-

маційних, консультаційних, дослідницьких, освітніх 
і екологічних послуг держава повинна розвивати 
потенціал саморегулювання аграрних підприємств.

Сформований нині перекіс у бік розвитку вели-
ких і надвеликих інтегрованих формувань холдин-
гового типу, які володіють величезними масивами 
земельних угідь, може призвести, на нашу думку, 
до негативних соціально-економічних наслід-
ків. Тому трансформація організаційно-право-
вих форм в аграрному виробництві повинна бути 
спрямована на досягнення оптимального спів-
відношення між великими, середніми й малими 

рис. 1. механізми та інструменти державного регулювання в системі агробізнесу

Джерело: узагальнено автором на основі [2; 8; 9; 10; 11; 12; 13]
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формами господарювання. Водночас необхідно 
сприяти перетворенню кооперативної форми 
в один із провідних секторів аграрної економіки. 
З цією метою має бути:

– розроблення і прийняття в новій редакції 
Закон України про кооперацію в аграрному сек-
торі, який передбачатиме створення вертикально 
інтегрованих кооперативних формувань;

– застосування у найближчі десять років більш 
сприятливих соціально-економічних умов для роз-
витку кооперативного сектору аграрної економіки, 
включаючи оподаткування, страхування, кредиту-
вання та інше;

– формування вертикально-інтегрованих коо-
перативних об’єднань, включаючи створення наці-
ональних кооперативних структур;

– надання пріоритету територіальним принци-
пом формування кооперативних організацій, що 
включає можливість участі в них інших не сіль-
ськогосподарських суб’єктів господарювання, які 
визнають основні умови та принципи кооператив-
ної діяльності;

– підготовка і підвищення кваліфікації на базі 
вищих і середніх навчальних закладів, науково-
дослідних установ, фахівців для кооперативної 
діяльності, розроблення наукових рекомендацій 
щодо її здійснення та вдосконалення.

До основних напрямів у сфері інституційних 
перетворень слід віднести:

– надання нового імпульсу ролі галузевих 
і функціональних спілок (асоціацій) у розвитку 
аграрного виробництва;

– формування інтегрованих територіальних 
аграрних кластерів;

– впорядкування формування та регулювання 
розвитку агропромислових «холдингів» із метою 
підтримки конкурентного середовища на продо-
вольчому ринку країни;

– стимулювання створення та розвитку інститу-
тів інноваційного зростання: центрів трансферу тех-
нологій, ефективної інформаційно-консультаційної 
служби, центрів колективного користування тощо.

висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, необхідно продовжити роботу з удо-
сконалення державного управління аграрним 
виробництвом на всіх рівнях. У зв’язку з цим необ-
хідно розглянути питання про вертикаль держав-
ного управління в аграрному секторі економіки, 
насамперед із реалізації державних програм, за 
чіткого розмежування управлінських функцій із 
регіонами. Поряд із цим необхідно розширити 
повноваження профільного Міністерства, в тому 
числі шляхом передачі йому від інших міністерств 
і відомств функцій, які належать до аграрного 
виробництва. Надання більших прав реорганізо-
ваному Міністерству розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства, включаючи сферу 
фінансів, повинно йти з одночасним підвищенням 

його відповідальності за розвиток аграрного сек-
тору економіки. Загалом із метою надання інсти-
туційним перетворенням системного характеру 
слід розробити схему управління аграрним вироб-
ництвом та суб’єктами цієї галузі реорганізованим 
Міністерством.
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STATE REGULATION AND ECONOMIC SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT  
OF AGRARIAN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS

The purpose of the article. The formation and development of the institutional structure of agricultural 
production in Ukraine and foreign countries is provided by economic methods and instruments of state regula-
tion that stimulate entrepreneurial activity in agriculture. At the same time, authorities empowered with author-
ity use non-economic methods of influencing the behavior of agrarian business entities. At the same time, 
world practice shows that the development of entrepreneurship in the agricultural sector is accelerated if the 
government uses available tools to reduce the value and added value of food products. At the same time, the 
traditional practice of insufficient support for industrial and commercial entrepreneurship, due to the imperfect 
legal framework and superficial study of the state of production and commercial activity in agricultural produc-
tion, does not allow to reduce the total costs of agricultural producers. This is manifested in the fact that the 
state regulatory instruments used in our country’s agribusiness system do not yet provide the necessary level 
of open market space, which should be mastered by commercial farms.

The paper elaborates and substantiates the theoretical and methodological foundations of the formation 
of mechanisms and instruments of state regulation and economic support for the development of agricultural 
enterprises in the context of institutional transformations.

Methodology. In the course of the research, scientific methods were used that took into account the laws 
and regularities of economic theory, agrarian economics, agrarian management, the dialectical and historical 
approach to scientific knowledge.

Results. It is established that in the system of agrarian entrepreneurship civilizational forms of state regula-
tion are targeted and are implemented on the basis of purchasing and commodity interventions, formation of 
state and regional food funds, crediting of trade operations, differentiation of taxation of business entities and 
other instruments.

The current bias towards the development of large and super large integrated formations of holding 
type, which possess vast tracts of land, can, in our opinion, lead to negative socio-economic consequences.  
Therefore, the transformation of legal forms in agricultural production must be aimed at achieving the optimal 
ratio between large, medium and small forms of business. At the same time, it is necessary to promote the 
transformation of the cooperative form into one of the leading sectors of the agrarian economy.

The following main directions of institutional transformations in the sphere of management of agrarian 
entrepreneurship are offered: giving new impulse to the role of branch and functional unions (associations); 
formation of integrated territorial agrarian clusters; streamlining the formation and regulation of development of 
agro-industrial holdings; stimulating the creation and development of innovative growth institutes (technology 
transfer centers, efficient information and advisory services, collective centers) and more.

Practical implications. The practical significance of the research is that its scientific and theoretical results, 
practical proposals, conclusions and generalizations formulate a scientific basis for solving problems that arise 
during the effective development of agrarian enterprises in institutional transformations.

Value/originality. The implementation of the proposed measures contributes to improving the efficiency 
of the functioning of agrarian enterprises that carry out production gross production and guarantee the safe 
security of Ukraine.


