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Лемішко О. О. Державна фінансова політика відтворення капіталу в аграрному секторі економіки
Метою статті є обґрунтування концептуальних засад державної фінансової політики відтворення капіталу в аграрному секторі економіки 
на основі визначення діалектичних зв’язків із державною аграрною політикою. Узагальнено проблеми функціонування аграрного сектора націо-
нальної економіки. На підставі критичної оцінки діючих нормативних актів уточнено його межі. Проведено типологізацію державної фінансової 
політики відтворення капіталу в аграрному секторі економіки. Обґрунтовано її модель, адекватну сучасним умовам аграрного ринку та стану 
національної економіки. Систематизовано прямі та непрямі методи державної аграрної політики в частині стимулювання виробництва, збуту 
сільськогосподарської продукції, регулювання цін на неї, а також відповідний їм інструментарій державної фінансової політики в бюджетно-по-
датковій, інноваційно-інвестиційній, кредитній, страховій, біржовій, зовнішньоекономічній сфері тощо. Акцент зроблено на програмно-цільово-
му методі, бюджетному фінансуванні, фінансовій підтримці основних галузей аграрної економіки. Визначено зміст синергетичного і емерджент-
ного ефектів державної фінансової політики на рівні агросфери і біоекономіки. 
Ключові слова: державна фінансова політика, відтворення, капітал, аграрний сектор, економіка, бюджетна підтримка, програмно-цільовий 
метод.
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Лемишко Е. А. Государственная финансовая политика  
воспроизводства капитала в аграрном секторе экономики

Целью статьи является обоснование концептуальных основ государ-
ственной финансовой политики воспроизводства капитала в аграр-
ном секторе экономики на основе определения диалектических связей 
с государственной аграрной политикой. Обобщены проблемы функци-
онирования аграрного сектора национальной экономики. На основа-
нии критической оценки действующих нормативных актов уточнены 
его пределы. Проведена типологизация государственной финансовой 
политики воспроизводства капитала в аграрном секторе экономики. 
Обоснована ее модель, адекватная современным условиям аграрного 
рынка и состоянию национальной экономики. Систематизированы 
прямые и косвенные методы государственной аграрной политики в 
части стимулирования производства, сбыта сельскохозяйственной 
продукции, регулирования цен на нее, а также соответствующий им 
инструментарий государственной финансовой политики в бюджет-
но-налоговой, инновационно-инвестиционной, кредитной, страховой, 
биржевой, внешнеэкономической сферах. Акцент сделан на программ-
но-целевом методе, бюджетном финансировании, финансовой под-
держке основных отраслей аграрной экономики. Определено содержа-
ние синергетического и эмерджентного эффектов государственной 
финансовой политики на уровне агросферы и биоэкономики.
Ключевые слова: государственная финансовая политика, воспроиз-
водство, капитал, аграрный сектор, экономика, бюджетная под-
держка, программно-целевой метод.
Рис.: 1. Библ.: 22.
Лемишко Елена Александровна – кандидат экономических наук, до-
цент, доцент кафедры финансов Национального университета био-
ресурсов и природопользования Украины (ул. Героев Обороны, 15, Киев, 
03041, Украина)
E-mail: elena.lemishko@gmail.com

UDC 336.02+336.14
JEL: Q14; Q18

Lemishko O. O. The State Financial Policy of Capital Reproduction  
in the Agricultural Sector of the Economy

The article is aimed at substantiating the conceptual foundations of the 
State financial policy of capital reproduction in the agricultural sector of 
the economy on the basis of definition of dialectical relationships with the 
State agrarian policy. The problems of functioning of the agricultural sector 
of the national economy are generalized. The related limits are clarified on 
the basis of a critical evaluation of existing regulative acts. The State finan-
cial policy of capital reproduction in the agricultural sector of the economy 
is typologized. Its model, adequate to the modern conditions of the agri-
cultural market and the status of the national economy, is substantiated. 
Both direct and indirect methods of the State agricultural policy in terms 
of stimulating the production, marketing of agricultural products, regulat-
ing prices for it, as well as a corresponding instrumentarium of the State 
financial policy are systematized in the fiscal, innovation-investment, credit, 
insurance, stock and foreign economic sectors. The emphasis is made on the 
program-targeted method, budgetary financing, financial support for the 
main sectors of the agricultural economy. The contents of synergistic and 
emergent effects of the State financial policy at the level of agrisphere and 
bioeconomics are defined.
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Значущість державної фінансової політики в аг-
рарному секторі економіки в сучасних умовах 
визначають такі фактори: незавершеність про-

цесу реформування аграрного сектора України; від-

сутність чітко структурованої державної аграрної 
політики, орієнтованої на забезпечення насиченості 
власного продовольчого ринку та зміцнення конку-
рентних позицій на світових ринках продовольства. 
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При цьому слід акцентувати увагу на необхідності 
дослідження тісних діалектичних зв’язків фінансової 
політики в аграрному секторі економіки й аграрної 
політики, оскільки саме сільське господарство є важ-
ливою складовою національного господарства, що 
визначатиме його трансформацію та дієвість інтегра-
ції у світовий економічний простір. 

У результаті структурних змін, які відбули-
ся після підписання Україною Угоди про асоціацію 
з ЄС, аграрний сектор отримав значні конкурентні 
переваги порівняно з іншими галузями національної 
економіки і забезпечує значні обсяги експортної ви-
ручки. Таким чином, він безпосередньо впливає на 
ефективність фінансової політики держави в части-
ні стану платіжного балансу, фіскальних відносин з 
бюджетом, фінансової результативності державного 
та корпоративного секторів. Ефективна державна фі-
нансова політика в аграрному секторі економіки не-
обхідна для подолання кризових явищ і забезпечення 
подальшого інтенсивного шляху його розвитку. 

Питання розробки і реалізації державної фі-
нансової політики в аграрному секторі еко-
номіки знаходяться в центрі уваги багатьох 

учених. Погоджуємося з Красноруцьким О. О., що 
основними перешкодами в забезпеченні конкурент-
них переваг вітчизняної аграрної продукції є харак-
тер відтворювальних процесів в аграрному секторі 
економіки та хаотичний характер функціонування 
системи державної підтримки доходів товаровироб-
ників [1, с. 12]. Необхідність державної підтримки 
визначається як специфікою галузі сільського гос-
подарства (залежність від природно-ресурсних фак-
торів, сезонні та технологічні особливості, повільна 
оборотність капіталу, низька еластичність попиту на 
продукти харчування, стратегічне значення для еко-
номічної безпеки), так і станом інституціонального 
середовища його функціонування. До основних його 
ознак Халатур С. М. відносить: зниження купівельної 
спроможності населення, що обмежує можливос-
ті підняття цін на сільськогосподарську продукцію; 
відставання України від розвинутих країн за рівнем 
науково-технічного прогресу, передових технологій 
тощо; потреба в інвестиціях для підтримки родючос-
ті ґрунту; низькі рівні розвитку інфраструктури сіль-
ської місцевості; розрив сталих економічних і техно-
логічних зв’язків між різними сферами агропромис-
лового комплексу [2, с. 196]. 

Методологічні засади розробки та реалізації 
аграрної політики, а також функціонування аграрно-
го ринку досліджено у працях Кваши С., Григор’єва С. 
[5; 15], Шутаєвої О. [10]. Значний внесок в обґрунту-
вання концептуальних основ і типологізації фінансо-
вої політики розвитку аграрного сектора економіки 
зробили Танклевська Н., Бірюк С., Кулішова В. [6; 9]. 
У сферу наукових інтересів Чорнопищук Т., Жучик А.,  
Нехайчук Д., Фрунзи С., Голобородько Я., Карпової І., 

Соломатіної Т., Матвієнко Р. входять проблеми фінан-
сового регулювання відтворення капіталу в процесі 
аграрного виробництва [11; 13; 16–20]. Теоретичним 
підґрунтям оцінки системних ефектів державної фі-
нансової політики в аграрному секторі економіки на 
рівні агросфери і біоекономіки є праці Попової О., 
Талавирі М., Талавирі О. [21; 22]. Високо оцінюючи 
науковий доробок указаних учених, слід визнати не-
достатню увагу до узгодженого використання важелів 
фінансово-галузевої політики для регулювання відтво-
рювальних процесів в аграрному секторі економіки. 

Метою статті є обґрунтування концептуальних 
засад державної фінансової політики відтворення ка-
піталу в аграрному секторі економіки на основі ви-
значення діалектичних зв’язків із аграрною держав-
ною політикою. 

Аграрний сектор відіграє важливу роль у струк-
турі економіки України, формуючи її продо-
вольчу, екологічну та енергетичну безпеку. 

Інституціоналізація аграрних відносин потребує ре-
формування основних напрямів економічної полі-
тики держави та окремих суб’єктів господарювання: 
зовнішньоекономічної, приватизаційної, маркетин-
гової, фінансової тощо.

У нормативно-правових актах Україна відсутній 
єдиний підхід до визначення меж аграрного сектора 
економіки. У Державній цільовій програмі розвитку 
українського села на період до 2015 року під аграрним 
сектором розуміється сільське господарство, харчова 
і переробна промисловість [3]; у Основних засадах 
державної аграрної політики на період до 2015 року –  
сільське та рибне господарство, харчова промис-
ловість, перероблення сільськогосподарських про-
дуктів [4]. Також сфера дії зазначеного програмного 
документа поширюється на аграрну науку та освіту, 
соціальну сферу села, їх матеріально-технічне та фі-
нансове забезпечення. 

Фінансова політика й аграрна політика є само-
стійними видами економічної політики, які мають 
спільну множину об’єктів регулювання, зокрема від-
творення капіталу в аграрному секторі економіки. За-
гальними вихідними засадами розробки та реалізації 
фінансової й аграрної політики є: підвищення життє-
вого рівня населення; урахування суспільних потреб 
розвитку, безпекових питань; захист національних 
пріоритетів в умовах інтеграції України до Європей-
ського Союзу та світового економічного простору. 

У сучасних умовах дефініції фінансової й аграр-
ної політики різняться. Кваша С. М. трактує аграрну 
політику як прояв механізмів державного регулюван-
ня сільського господарства України [5, с. 14] і визна-
чає її як постійний процес управління та регулювання 
аграрним сектором економіки з метою забезпечення 
його розвитку за одним або одночасно кількома полі-
тично задекларованими, економічно забезпеченими 
та соціально захищеними напрямами. В основі дер-
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жавної аграрної політики лежить комплекс правових, 
організаційних і економічних заходів, спрямованих 
на підвищення ефективності функціонування аграр-
ного сектора економіки, розв’язання соціальних про-
блем сільського населення та забезпечення комплек-
сного і сталого розвитку сільських територій. Стра-
тегічними цілями державної аграрної політики є: 
 гарантування продовольчої безпеки держави; 
 забезпечення доступу до продуктів харчуван-

ня високої якості; 
 створення умов для сталого розвитку аграр-

ного сектора; 
 забезпечення його адаптації до динамічних 

змін внутрішнього та зовнішнього середовища; 
 зростання ефективності та конкурентоспро-

можності на основі розширеного відтворення 
та інтенсивних інноваційних технологій; 

 підтримка сільськогосподарських товарови-
робників та стабілізація їх доходів; 

 раціональне природокористування; 
 збереження земельних і водних ресурсів; 
 охорона аграрної екосистеми; 
 розвиток галузевої науки та освіти. 

Танклевська Н. С. обґрунтовує поняття «фінан-
сова політика сталого розвитку сільського госпо-
дарства» як сукупність законодавчих, організацій-
но-управлінських та соціально-економічних заходів 
державних і місцевих органів влади та управління, а 
також суб’єктів господарювання у сфері фінансових 
відносин, які базуються на науково обґрунтованій 
концепції сталого розвитку аграрного сектора на-
ціональної економіки, що забезпечує досягнення за-
планованого динамічного соціально-економічного 
ефекту [6, с. 7].

Схвалюючи зміст зазначеної дефініції, її акцент 
на потреби забезпечення сталого розвитку, слід ви-
знати недостатнє відображення нею функцій фінан-
сового регулювання. 

Під державною фінансовою політикою в аграр-
ному секторі економіки розуміємо науково 
обґрунтовану систему інституціонально-

го забезпечення і заходів держави з прогнозування, 
планування, організації, регулювання та контролю 
фінансових відносин у сільському, лісовому та риб-
ному господарстві, харчовій промисловості та пере-
робленні сільськогосподарської продукції. На відміну 
від існуючих, визначені межі аграрного сектора еко-
номіки ґрунтуються на класифікації видів економіч-
ної діяльності (КВЕД-2010) [7]: секція А – сільське 
господарство, лісове господарство та рибне госпо-
дарство, харчова промисловість (розділи: 10 – ви-
робництво харчових продуктів, 11 – виробництво 
напоїв, 12 – виробництво тютюнових виробів) [8], 
перероблення сільськогосподарської продукції (на-
приклад, розділ 20 – виробництво хімічних речовин 
і хімічної продукції, клас 20.59 – виробництво іншої 

хімічної продукції, зокрема виробництво біопалива 
зі складних ефірів жирних кислот, що їх одержують 
з рослинних олій або тваринних жирів (виробництво 
біодизелю)).

Залежно від ступеня втручання держави в розпо-
дільчі відносини в аграрному секторі економіки 
можна виділити такі типи фінансової політики:
 рестрикційна, або політика невтручання, 

характеризується обмеженим фінансуванням 
економіко-екологічного розвитку аграрного 
сектора. На жаль, у сучасних умовах вона не 
здатна розв’язати основні проблеми розвитку 
сільськогосподарського виробництва, забез-
печити його інтеграцію у світовий економіч-
ний простір. Саме цей тип фінансової політи-
ки, заснованої на лібералізації цін і мінімаль-
ному втручанні держави, був притаманний 
аграрному секторі економіки України, що не 
сприяло його сталому розвитку та забезпе-
ченню фінансової стабільності виробників;

 експансійна (стимулююча) – розширене втру-
чання держави у фінансові відносини на за-
садах аграрного фундаменталізму (agrarian 
fundamentalism). Вона передбачає розробку 
та реалізацію державних, галузевих і регіо-
нальних програм розвитку аграрного сектора 
економіки з виділенням відповідних обсягів 
фінансування. Більшість економічно розви-
нених держав світу проводять стимулюючу 
аграрну політику. Її використання також є 
вкрай необхідним в Україні, але обмежується 
браком бюджетних ресурсів і коштів позабю-
джетних цільових фондів;

 компромісна, або змішаний варіант фінансо-
вої політики. Він передбачає поділ аграрного 
сектора економіки на умовно конкурентні та 
неконкурентні сегменти. До конкурентних 
галузей застосується рестрикційна державна 
фінансова політика, а пріоритет відводить-
ся самофінансуванню суб’єктів агробізнесу. 
Галузі з обмеженим розвитком конкуренції є 
об’єктом експансійної державної фінансової 
політики, спрямованої на розвиток вироб-
ничої інфраструктури, здатної підвищити їх 
внутрішню та зовнішню конкурентоспромож-
ність. Подальший розвиток аграрного секто-
ра, пов’язаний зі зростанням його конкурен-
тоспроможності та економічної безпеки кра-
їни, можна реалізувати в рамках зазначеного 
компромісного варіанта фінансової політики. 

Ефективне проведення експансійної державної 
фінансової політики в аграрному секторі економіки 
потребує чіткої ідентифікації її суб’єктів (перша гру-
па – суб’єкти регулювання: органи державної влади 
та національні корпорації; друга група: регульовані 
суб’єкти і бенефіціари (від фр. benefice – прибуток, 
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користь) – отримувачі державної підтримки); об’єктів 
регулювання (аграрне виробництво та пов’язаний із 
ним розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів у бю-
джетно-податковій, інноваційно-інвестиційній, кре - 
дитній, страховій, біржовій, зовнішньоекономічній 
сфері тощо). 

Суб’єктами, що розробляють і реалізують дер-
жавну фінансову політику в аграрній сфері, 
є: органи державного управління – Верховна 

Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів 
України, Міністерство економічного розвитку і тор-
гівлі України, Міністерство аграрної політики та про-
довольства України, Міністерство фінансів України; 
органи місцевого самоврядування; органи державного 
регулювання і контролю – Національний банк Украї-
ни, Національна комісія, що здійснює регулювання 
у сфері ринку фінансових послуг України, Державна 
казначейська служба України, Державна фіскальна 
служба України, Державна служба фінансового моні-
торингу України; національні корпорації: ПАТ «Дер-
жавна продовольчо-зернова корпорація України», 
ПАТ «Аграрний фонд» – національні оператори зер-
нового ринку України; НАК «Украгролізинг» – провід-
ний оператор на ринку надання техніки сільськогос-
подарським товаровиробникам на умовах фінансово-
го лізингу; позабюджетні фонди, зокрема Державний 
фонд регіонального розвитку, Український державний 
фонд підтримки фермерських господарств; державна 
спеціалізована бюджетна установа «Аграрний фонд», 
саморегулівні організації – Асоціація «Український 
клуб аграрного бізнесу», Національна асоціація сіль-
ськогосподарських дорадчих служб України. 

Розпорядниками бюджетних коштів, що виді-
ляються на розвиток аграрного сектора економіки, 
є: апарат Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України, Державна ветеринарна та фітоса-
нітарна служба України, Державне агентство земель-
них ресурсів України, Державна інспекція сільського 
господарства України, Державне агентство лісових 
ресурсів України, Державне агентство рибного госпо-
дарства України, Державна служба України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту спожива-
чів, Державна служба України з питань геодезії, кар-
тографії та кадастру.

Пріоритетними отримувачами державної фі-
нансової підтримки мають бути визнані такі суб’єкти: 
особисті селянські господарства, фермерські госпо-
дарства, малі сільськогосподарські виробники, сіль-
ськогосподарські обслуговуючі кооперативи та інші 
кооперативні форми організації виробництва на селі. 
При цьому державі доцільно спрямувати зусилля на 
полегшення доступу зазначених учасників аграрного 
ринку до споживання різноманітних фінансових по-
слуг (насамперед, страхування, лізингу та кредиту-
вання) для того, щоби не спотворити домінуючу роль 
ринкових відносин під час розбудови моделі функ-

ціонування аграрного сектора економіки [9, с. 35].  
Механізми її трансформації поєднують державне ре-
гулювання та ринкове саморегулювання перехідного 
процесу на основі функціонування суб’єктів госпо-
дарювання різноманітних організаційно-правових 
форм і прав власності в нестабільному середовищі 
на основі активізації дії мотиваційно-поведінкових і 
соціально-захисних блоків реформування аграрного 
сектора економіки, спрямованих на стимулювання 
підприємництва, інвестування у виробничу сферу, 
забезпечення зайнятості сільського населення, роз-
виток соціальної інфраструктури села тощо [10, с. 6]. 
Методи розробки та реалізації державної фінансової 
політики відтворення капіталу в аграрному секторі 
економіки поділяють на прямі та непрямі (рис. 1). 

Прямими методами є: 
 бюджетне фінансування капітальних, поточ-

них вкладень (субсидії, дотації); 
 фінансування програм із позабюджетних 

фондів; 
 компенсаційні платежі (частина страхових 

внесків із агрострахування, компенсація збит-
ків від стихійних лих);

 фінансова підтримка (здешевлення кредитів у 
формі субсидування частини плати (процен-
тів) за їх використання; 

 компенсація частини лізингових платежів за 
придбані техніку та/або обладнання на умо-
вах фінансового лізингу). 

Непрямими методами є: 
 фіскальні: елементи податків (ставки, пільги), 

спеціальні режими оподаткування, податко-
вий інвестиційний кредит, трансферти; мето-
ди амортизації; пільгове кредитування (став-
ки, суми, терміни); митне регулювання екс-
порту та імпорту, використання подвійності 
валютного курсу; підтримка ринкових цін 
(товарні та фінансові інтервенції, форвардні 
контракти), фінансові резерви спеціальних 
фондів, бюджетні позики; 

 фондові: обіг аграрних розписок, закладних, 
сек’юритизація; іпотечне кредитування; кре-
дитна кооперація.

Бюджетне фінансування аграрної сфери еконо-
міки дозволяє використовувати централізовані 
державні кошти для вирішення пріоритетних 

заходів його розвитку [11, c. 57]. Основними напря-
мами державної підтримки згідно з програмною кла-
сифікацією видатків протягом п’яти останніх років 
є: «Фінансова підтримка заходів в АПК шляхом зде-
шевлення кредитів», «Фінансова підтримка заходів в 
АПК», «Державна підтримка розвитку фермерських 
господарств», «Державна підтримка розвитку хме-
лярства, закладення молодих садів, виноградників 
та ягідників і нагляд за ними», «Державна підтрим-
ка галузі тваринництва», «Державна підтримка сіль-
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Економічна політика держави  

Аграрна  Фінансова  

 

 

Прямі методи 

Опосередковані методи 

Принципи: узгоджене використання методів аграрної та фінансової політики; концентрація бюджетних 
ресурсів на фінансуванні державних програм, що мають критичне значення для фінансової 
та продовольчої безпеки; пріоритет непрямих методів перед прямими для раціонального управління 
обмеженими бюджетними ресурсами країни

Державні, галузеві, регіональні цільові 
програми розвитку аграрного сектора;
державні замовлення і контракти; 
підтримка інфраструктури сільського 
господарства (оптові ринки, аграрні 
біржі, аграрна наука, соціальна сфера 
та сільські території); 
агролізинг

Стандарти безпечності та якості 
сільськогосподарської продукції; 
екологічні норми та нормативи, 
квотування імпорту та експорту; 
встановлення мінімальних
і максимальних цін 
на сільськогосподарську продукцію; 
фіскальне навантаження; 
система державних резервів, аграрних 
інтервенцій і закупівель зерна 
(заставних, форвардних); 
національний протекціонізм; 
покращення інвестиційного клімату, 
захист прав інвестора; 
створення ринку землі

Фіскальні: елементи податків (ставки, пільги), 
спеціальні режими оподаткування, податковий 
інвестиційний кредит, трансферти; 
методи амортизації; пільгове кредитування 
(ставки, суми, терміни); 
митне регулювання експорту та імпорту, 
використання подвійності валютного курсу; 
підтримка ринкових цін (товарні та фінансові 
інтервенції, форвардні контракти), 
фінансові резерви спеціальних фондів, 
бюджетні позики; 
фондові: обіг аграрних розписок, закладних, 
сек’юритизація; 
іпотечне кредитування; 
кредитна кооперація;
проектне фінансування 

Бюджетне фінансування капітальних, поточних 
вкладень (субсидії, дотації); 
фінансування програм із позабюджетних фондів; 
компенсаційні платежі (частина страхових внесків 
із агрострахування, компенсація збитків 
від стихійних лих), фінансова підтримка 
(здешевлення кредитів у формі субсидування 
частини плати (процентів) за їх використання; 
компенсація частини лізингових платежів
за придбані техніку та/або обладнання на умовах 
фінансового лізингу)

































Рис. 1. Методи аграрної та фінансової політики відтворення капіталу, їх взаємозв’язок та принципи використання

госпвиробників». Основними програмами з креди-
тування аграрного виробництва України є: «Надання 
кредитів фермерським господарствам», «Фінансова 
підтримка заходів в агропромисловому комплексі на 
умовах фінансового лізингу», «Формування Аграр-
ним фондом державного інтервенційного фонду, а 
також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для 
потреб сільськогосподарських товаровиробників».

Концепція Державної цільової програми розви-
тку аграрного сектора економіки на період до 
2020 року [12] акцентує увагу на недоскона-

лості програм реформування аграрного сектора та їх 

невідповідності вимогам законодавства і принципам 
права Європейського Союзу; незавершеності земель-
ної реформи; фрагментарності діючого законодавства 
щодо розвитку органічного сектора сільськогоспо-
дарського виробництва; високій вартості капіталу в 
трудомістких галузях сільського господарства, зо-
крема в овочівництві, садівництві, виноградарстві, 
хмелярстві, тваринництві, органічному виробництві. 
Для українських умов функціонування аграрної сфери 
економіки особливий інтерес представляють заходи 
державної підтримки «зеленого кошика», основними 
з яких є [13, c. 83]: страхування врожаю сільськогос-
подарських культур; проведення ветеринарних і фіто-
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санітарних заходів; усунення наслідків стихійних лих; 
охорона навколишнього середовища тощо.

Сферою цінового регулювання аграрного секто-
ра економіки є організований аграрний ринок. Його 
здійснює державна спеціалізована установа Аграрний 
фонд шляхом проведення товарних або фінансових 
інтервенцій. Законодавство України визначає аграр-
ний ринок як сукупність правовідносин, пов’язаних 
з укладенням і виконанням цивільно-правових до-
говорів щодо сільськогосподарської продукції [14]. 
Вітчизняні науковці використовують такі синоніми 
категорії «аграрний ринок», як агропродовольчий, 
агропромисловий, продовольчий, сільськогосподар-
ський. Кваша С. М. і Григор’єв С. О. невід’ємними еле-
ментами «агропродовольчого ринку» вважають сіль-
ськогосподарську продукцію, продукцію переробного 
підкомплексу АПК і харчової промисловості, оптову і 
роздрібну торгівлю продовольством та ринкову і ви-
робничу інфраструктури [15, c. 57].

Непрямим методом цінової стабілізації рин-
ку, запобігання негативним наслідкам коливань цін 
шляхом формування обсягів попиту та пропозиції 
сільськогосподарської продукції є державні аграрні 
інтервенції (лат. interventio – втручання), інструмен-
тами яких є: спотові закупівлі, форвардні закупівлі, 
заставні закупівлі. Згідно з режимом державних за-
ставних закупівель Аграрний фонд може видавати 
бюджетні позики виробнику зерна, яке є об’єктом 
державного цінового регулювання. У разі зростання 
цін на організованому аграрному ринку до макси-
мального рівня здійснюються товарні інтервенції – 
продаж сільськогосподарської продукції, при падін-
ні спотових цін – фінансові інтервенції (придбання 
сільськогосподарської продукції).

В умовах обмеженого обсягу бюджетних ресур-
сів альтернативою фінансової підтримки сіль-
ськогосподарських виробників є створення 

галузевих позабюджетних аграрних фондів на дер-
жавному та регіональному рівнях, джерелами яких 
можуть бути: кошти від стягування ввізного мита 
на імпортовану в країну сільськогосподарську про-
дукцію, сировину і продовольство; фіксовані відраху-
вання від ставки податку на додану вартість; частина 
доходів від підакцизних товарів (спиртових і лікеро-
горілчаних виробів), що виробляються іноземними 
товаровиробниками на території України [16, c. 122]. 
Для формування фондів на місцевому рівні можна 
залучати кошти земельного податку й орендної пла-
ти за землі міст і землі сільськогосподарського при-
значення. Створення зазначених спеціальних фондів 
здатне зміцнити джерела простого та розширеного 
капіталу в аграрному секторі економіки. 

Важливою складовою державної підтримки 
аграрного сектора економіки є механізм здешевлен-
ня відсоткових ставок за банківські кредити. Але, 
на жаль, фінансово-кредитні відносини аграріїв з 

позичальниками перебувають в стадії становлення, 
не мають системного характеру, у них недостатньо 
враховуються особливості сільськогосподарського 
виробництва, яке об’єднує природні, виробничі, еко-
номічні, соціальні та екологічні чинники [17, c. 127]. 
Негативний тиск на пільгове кредитування суб’єктів 
господарювання в аграрному секторі економіки спри-
чиняє: нестійкість національної валюти; брак кредит-
них ресурсів фінансових інституцій; високий рівень 
кредитних ставок, обумовлених значними операцій-
ними і фінансовими ризиками діяльності та низькою 
кредитоспроможністю позичальника; диспаритет цін 
між сільськогосподарською та промисловою продук-
цією; відсутність ліквідної застави та альтернативних 
способів забезпечення виконання зобов’язань. 

Напрями та методи державної фінансової по-
літики мають конкретизуватися на рівні най-
більш важливих галузей і видів виробництва. 

Оцінюючи механізми банківського кредитування 
аграрних виробників за підтримки держави, слід ви-
знати більш вигідні позиції виробників продукції 
рослинництва, які мають можливість отримувати 
кредитні ресурси під заставу майбутнього врожаю 
через механізм аграрних розписок. Тому держава має 
спрямувати компенсацію процентних ставок у першу 
чергу для позичальників, які працюють у тваринни-
цтві [18, c. 140].

З урахуванням галузевої специфіки формами до-
тацій в аграрному секторі економіки є: бюджетна тва-
ринницька дотація (загальна і спеціальна), бюджетна 
дотація для розвитку сільськогосподарських товаро-
виробників та стимулювання виробництва сільсько-
господарської продукції. Об’єкти зазначених дотацій 
(продукція рослинництва і тваринництва) визна-
чається Законом України «Про державну підтримку 
сільського господарства України», а суб’єктами є сіль-
госпвиробники, занесені до Реєстру отримувачів бю-
джетної дотації. Іншими видами державної підтримки 
в аграрному секторі економіки є: бюджетні субсидії з 
розрахунку на одиницю оброблюваних угідь; частко-
ве бюджетне відшкодування вартості висіяного ви-
сокорепродукційного насіння сільськогосподарських 
культур; виконання цільових державних програм, 
спрямованих на підвищення родючості ґрунтів, бо-
ротьбу із шкідниками та хворобами сільськогоспо-
дарських рослин і тварин, ведення сільського госпо-
дарства на радіаційно забруднених територіях. 

Об’єктами державної підтримки є видатки ка-
пітального характеру: відшкодування до 50 відсотків 
вартості будівництва та реконструкції об’єктів інф-
раструктури тваринництва і птахівництва; звільнен-
ня від сплати ввізного мита імпорту техніки та об-
ладнання для сільськогосподарського виробництва, 
аналоги яких не виробляються в Україні; компенсація 
вартості збудованих у сільській місцевості соціаль-
но-побутових об’єктів, інженерно-технічних комуні-
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кацій за умови, що сільгоспвиробники забезпечують 
їх діяльність. Також передбачено надання державної 
підтримки шляхом здешевлення вартості: засобів 
ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських 
тварин; послуг з маркетингу та просування продук-
ції на ринок; заходів, пов’язаних із забезпеченням 
контролю якості та безпеки продуктів харчування. 
Незважаючи на важливість наведених вище об’єктів 
державної підтримки, механізми її надання залиша-
ються не зрозумілими. 

Погоджуємося з Соломатіною Т. В., що загаль-
ним недоліком існуючого механізму державної під-
тримки сільськогосподарських товаровиробників 
є переважання компенсаційно-витратного підходу 
до розподілу фінансових ресурсів [19, c 41]. Відсут-
ність зв’язку механізму розподілу бюджетних коштів 
із показниками ефективності діяльності підприєм-
ства призводить до нераціонального та недостатньо 
ефективного їх використання, без урахування потреб 
впровадження сучасних агротехнологій, ресурсо- 
та енергозберігаючих виробництв. Для подолання 
окреслених вад необхідно підвищити вимоги до об-
ґрунтування державних цільових програм у аграрно-
му секторі економіки в частині чіткої ідентифікації 
джерел їх фінансування й орієнтації на досягнення 
стратегічних завдань фінансової політики. 

Державна фінансова політика відтворення капі-
талу в аграрному секторі економіки розглядається в 
категоріях ефектів синергії (від грец. συνεργία – ра-
зом; той, що діє) – як система, і емерджентності (англ. 
emergence – виникнення, поява нового) – як підсис-
тема [20, c. 92]. Синергетичний ефект виявляється в 
тому, що спільні зусилля органів державної влади і 
суб’єктів аграрного виробництва в частині розробки 
та реалізації заходів фінансової політики, орієнтова-
ної на розширене відтворення капіталу на інтенсив-
ній основі, сумарно дають більший ефект порівняно 
з їх окремим, автономним функціонуванням. Отри-
мання синергетичного ефекту обумовлено переваж-
ною дією ендогенних (внутрішніх) факторів, ґрунту-
ється на теорії організації та передбачає односпрямо-
вану дію сторін фінансових відносин в аграрній сфері 
економіки, одна з яких здійснює регулюючий вплив,  
а інша – його адекватно сприймає. 

Ефекти емерджентності визначаються екзоген-
ним (зовнішнім) впливом державної фінансо-
вої політики відтворення капіталу в аграрному 

секторі економіки як системи на системи більш ви-
сокого порядку – агросферу, біоекономіку тощо. По-
няття «агросфера», споріднене з біологічним термі-
ном «біосфера», активно увійшло в науковий обіг [21, 
c. 79]. Його зміст є ширшим, ніж сільське (аграрне) 
господарство, і віддзеркалює багатофункціональну 
роль сільського господарства в суспільстві, його тіс-
ний зв’язок зі сталим розвитком – соціальним, еко-
номічним, екологічним. Триєдина (соціоекономічна 

та екологічна) основа агросфери дає підстави роз-
глядати її як якісно нову систему – аграрну соціо-еко-
номіко-екологічну систему з людино-центристською 
спрямованістю розвитку. 

У ЄС широко застосовуються терміни «агросе-
редовищні схеми, заходи» (agri-environment schemes, 
measures). У більшості словників поняття «агросфе-
ра» трактується як частина біосфери, залучена до 
сільськогосподарського використання (тобто зайнята 
агро-еко-системами). Поняття «біоекономіка» базу-
ється на парадигмах виробництва, яке пов’язане із біо-
логічними процесами, використовує природні ресурси 
із навколишнього середовища, потребує мінімальних 
витрат енергії та не забруднює довкілля, оскільки вхід-
ні ресурси використовуються не один раз та повністю 
перетворюються в екосистемі [22, c. 10]. На сучасному 
етапі прогресивними є розробки технологічного укла-
ду четвертого покоління біоекономіки, що включають 
в себе інформаційні, нано- та біотехнології. В існуючій 
тріаді «влада – бізнес – суспільство» біоекономіка є 
балансуючим елементом у взаємовідносинах між ви-
робниками, споживачами та державою.

ВИСНОВКИ
Основний науковий результат статті полягає  

в обґрунтуванні дефініцій фінансової й аграрної по-
літики, а також формалізації зв’язку їх методів у час-
тині регулювання відтворення капіталу.

Фінансова політика відтворення капіталу в аг-
рарному секторі економіки – це науково обґрунтована 
система інституціонального забезпечення та заходів з 
прогнозування, планування, організації, регулювання 
та контролю фінансових відносин у процесі безпе-
рервного поновлення (простого або розширеного) за 
стадіями формування, розподілу, перерозподілу, ви-
користання капіталу, який функціо нує в сільському, лі-
совому та рибному господарстві, харчовій промисло-
вості та переробленні сільськогосподарської продукції  
в діалектичній єдності функціональних форм (грошо-
ва, виробнича, товарна), що змінюються в ході круго-
обігу та забезпечують його ефективність.

Аграрна політика відтворення капіталу є по-
стійним процесом управління і регулювання еконо-
мічними заходами виробничо-технологічних і еколо-
го-рекреаційних відносин у процесі безперервного 
поновлення (простого або розширеного) на інтен-
сивній основі матеріально-речової форми капіталу на 
принципах забезпечення довгострокового сталого, 
інноваційного розвитку сільського, лісового та риб-
ного господарства, харчової промисловості та пере-
роблення сільськогосподарської продукції.

За результатами систематизації та критичної 
оцінки прямих і непрямих методів державної фінан-
сової політики відтворення капіталу в аграрній сфері 
економіки визначено їх синергетичний і емерджент-
ний ефекти з виходом на рівень агросфери та біоеко-
номіки.                     
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Воронич М. М. Стан та основні тренди розвитку аграрного сектора України: геоекономічний аспект
Метою статті є ідентифікація потенційних можливостей, проблем і трендів розвитку аграрного сектора України як геоекономічної системи. 
Запропоновано логічну схему дослідження закономірностей розвитку аграрного сектора України як геоекономічної системи, що ґрунтується 
на методології статичного та динамічного аналізу економічних об’єктів. Виявлено тренди показників ресурсного потенціалу, зовнішньоеко-
номічної діяльності, економічного, фінансового, екологічного стану та соціального розвитку аграрного сектора. Визначено рівень варіації та 
неоднорідності регіонів України в розрізі кожного із зазначених показників. Установлено, що, незважаючи на несприятливу динаміку показників 
ресурсного забезпечення сільського господарства, яке є базовим елементом геоекономічних аграрних систем, ефективність їх функціонування, а 
також активність на світовій геоекономічній арені мають тенденцію до зростання. Обґрунтовані значні відмінності в ефективності сільсько-
господарської діяльності регіонів України, незважаючи на їх відносну однорідність за показниками ресурсного забезпечення. Перспективним на-
прямом дослідження в контексті даної тематики є виявлення чинників, які визначають здатність геоекономічних аграрних систем максимально 
повно використовувати ресурсний потенціал.
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Воронич М. М. Состояние и основные тренды развития аграрного 
сектора Украины: геоэкономический аспект

Целью статьи является идентификация потенциальных возможно-
стей, проблем и трендов развития аграрного сектора Украины как гео-
экономической системы. Предложена логическая схема исследования 
закономерностей развития аграрного сектора Украины как геоеконо-
мической системы, основанная на методологии статического и дина-
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Voronych M. М. The Status and Main Trends in the Development of 
Ukraine’s Agricultural Sector: the Geo-Economic Aspect

The article is aimed at identifying the potential possibilities, problems and 
trends in the development of Ukraine’s agricultural sector as a geo-econom-
ic system. A logical scheme of studying the regularities of development of 
Ukraine’s agricultural sector as a geo-economic system is proposed, based on 


