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остановка проблеми. Державна анти-

кризова політика в сільському господар-

стві виступає частиною, певним структурним 

елементом загальнодержавної політики, що 

передбачає моніторинг, прогнозування, мо-

делювання та оперативний аналіз можливих 

та реальних причин і чинників виникнення, 

розвитку й консеквентного впливу кризових 

явищ та процесів на економічну систему за-

галом і зокрема сільське господарство. Тому 

об’єктивно гостро стоїть проблема визначен-

ня основних принципів, за якими функціонує 

і реалізується державна антикризова політи-

ка, особливо у специфічній за характером 

галузі – сільському господарстві. Актуаль-

ність та важливість визначення фундамента-

льних принципів, за якими відбувається реа-

лізація державних антикризових заходів в 

аграрній сфері економіки, полягає в тому, що 

сфера сільського господарства може дати 

значний поштовх для бурхливого розвитку 

всієї економіки нашої держави. З огляду на 

це чітке та послідовне виконання поставле-

них завдань у розрізі пріоритетності поділу 

учасників ринку сільськогосподарської про-

дукції вселяє оптимізм щодо прогнозів на 

майбутнє сільського господарства і його ан-

тикризового регулювання. Отож, на часі по-

шук шляхів адекватної ідентифікації та ефек-

тивного використання специфічних інстру-

ментів і відповідних методів реалізації дер-

жавної антикризової політики у сфері сільсь-

кого господарства, а також виявлення мож-

ливостей комплексного формування умов, 

необхідних для цієї реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Проблеми подолання економічних криз, 

послаблення їх дії висвітлені у дисертацій-

них дослідженнях, виконаних у галузі дер-

жавного управління (В. Шарий), економіки 

(А. Ігольников, В. Мазуренко, О. Манойлен-

ко) та ін. Водночас недостатнє вивчення 

окресленої тематики залишає широке поле 

для подальших наукових розвідок у цій сфе-

рі. Якщо робити конкретний аналіз стану до-

слідженості та рівня вивчення теми держав-

ної антикризової політики, варто зазначити 

таке: А. Городецький визначає конкретні 

альтернативні варіанти реалізації державної 

економічної політики у різних сферах, а ос-

нову посткризового зростання економіки 

вбачає у зростанні ролі продуктивності праці 

[1, с. 71]; Є. Кузнєцов розглядав кризи, котрі 

проявлялися на рівні окремих підприємств та 

відповідним чином позначилися на загаль-

ному стані економіки держави [2, с. 62]; 

В. Тарасевич вніс пропозиції щодо основних 

напрямів та орієнтирів, за якими можливе 

системне подолання економічних криз через 

їх державне регулювання [3]. Окрім того, 

важливим моментом у дослідженні причин 

відсталості нашої країни у рівні розвитку 

економіки сільського господарства, як свід-

чать проведені дослідження [4, с. 7], висту-

пає той факт, що, об’єктивно спираючись на 

вимушену необхідність інтенсивно залучати і 

використовувати в цій галузі іноземну техні-

ку й технологію в самій концепції управлін-

ня, держава при цьому практично «заморо-

жує» проблему, поступово, послідовно і пос-

тійно поглиблюючи її.  

Проаналізувавши результати дослідження 

щодо формування та реалізації ефективної 

державної антикризової політики у сфері 

сільського господарства, ми дійшли виснов-

ку, що вагомою недослідженою нішею у цій 

проблематиці є відсутність серйозних пошу-

ків можливостей і способів поділу учасників 

ринку сільськогосподарської продукції у під-

системи числового порядку, що могло б реа-

льно сприяти формуванню адекватної потре-

бам ефективної антикризової державної по-

літики у цій сфері відповідно до визначених 

пріоритетів належним чином ідентифікова-

них і окреслених груп інтересів. 

Постановка завдання. Ми ставили за-

вдання окреслити шляхи і способи визначен-

ня конкретних принципів державної анти-

кризової політики у сфері сільського госпо-

дарства, котрі були б притаманні суто цій 

галузі, а також провести поділ учасників ри-

нку сільськогосподарської продукції у підси-

стеми числового порядку (авторська розроб-

ка) для визначення ступеня пріоритетності в 

реалізації планових антикризових програм. 

Окрім того, прискіпливої уваги заслуговує 

перевірка робочої гіпотези про те, що лише 

побудова суто специфічних принципів функ-

ціонування державної антикризової політики 

в галузі сільського господарства та розробка 

унікальної класифікації учасників ринку 

сільськогосподарської продукції дасть вагомі 

результати в ефективній реалізації комплек-

сних державних програм щодо рівномірного 

розвитку сільського господарства і всієї аг-

рарної економіки загалом. Отож, нашою ме-

тою було теоретико-методологічне обґрунту-

вання та ідентифікація специфічних принци-
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пів реалізації державної антикризової полі-

тики держави у сфері сільського господарст-

ва та відповідне групування учасників ринку 

сільськогосподарської продукції у підсисте-

ми числового порядку.   

Методика дослідження і матеріали. Тео-

ретичний аналіз питань, котрі були порушені 

в ході нашого дослідження, здійснено на ос-

нові системного підходу до проведення нау-

кових пошуків економічного характеру. Для 

виконання окремих завдань використовували 

такі методи, як абстрактно-логічний, індукції 

і дедукції, метод аналогії, метод порівняль-

ного аналізу, монографічний та описовий, що 

реально допомогло належним чином опрацю-

вати доступний матеріал, котрий містить ко-

рисну інформацію щодо існуючого стану 

державного регулювання як напряму антикри-

зової державної політики у сфері аграрної 

економіки та можливих напрямів його удо-

сконалення й підвищення ефективності. У 

ході дослідження використовували і опра-

цьовували аналітичні та емпіричні матеріали 

з різних літературних джерел та джерел офі-

ційної статистичної інформації. 

Виклад основного матеріалу. Рівень 

ефективності державної антикризової полі-

тики в сільському господарстві залежить від 

рівня її реалізації, котрий базується на основі 

комплексного системного підходу на науко-

вому ґрунті. Держава має бути дієвим засо-

бом як перебудови продуктивних сил, науко-

во-технічного вдосконалення виробництва, 

так і серйозних змін у фінансово-економічній 

сфері [9, с. 6]. Для результативної протидії 

кризам необхідно враховувати їх природу, 

тобто об’єктивні і суб’єктивні характеристи-

ки [10, с. 65]. 

Слід наголосити на тому, що в умовах ри-

нкової системи державне регулювання не 

повинно здійснюватися директивними мето-

дами, а за допомогою перевірених світовою 

практикою економічних і правових важелів 

[5, c. 592–593]. Метою державного регулю-

вання економіки є збалансування економіч-

ного, соціального, наукового та культурного 

розвитку країни, таке управління слід здійс-

нювати не тільки економічними, а й чисто 

адміністративними методами [6, c. 293]. 

У гострі кризові періоди провідна роль і 

суспільна відповідальність щодо забезпечен-

ня особистої безпеки громадян та економіч-

ної стабільності країни покладена на відпові-

дні державні структури. Особливо гостро це 

питання стоїть у сільському господарстві, 

котре за своєю сутністю виконує не лише 

економічні завдання щодо одержання фінан-

сових доходів, а й забезпечує продовольчу 

безпеку держави. Заходи, котрі держава вжи-

ває задля подолання кризових явищ, мають 

спрямовуватися не тільки на великі підпри-

ємства, дрібні та середні фермерські госпо-

дарства, а й на особисті селянські домогос-

подарства.  

Для подолання кризових явищ держава 

об’єктивно зобов’язана забезпечити компле-

ксну підготовку необхідних кадрів, розроби-

ти спеціальні програми, які міститимуть чіт-

кий алгоритм дій, конкретні заходи щодо по-

передження, запобігання, послаблення дії, а 

також вихід із кризових ситуацій, розробити 

прогнози та відповідні моделі варіантів роз-

витку зовнішніх та внутрішніх, об’єктивних 

та суб’єктивних чинників, котрі матимуть 

вплив на соціально-економічні, політико-

правові, морально-побутові умови функціо-

нування суспільства. 

Виходячи з результатів, одержаних у ході 

опрацювання доступних інформаційних дже-

рел статистичного та емпіричного характеру, 

та з результатів їх інтерпретації й узагаль-

нення [7, с. 24], до основних принципів дер-

жавної антикризової політики об’єктивно і 

соціально та економічно виправдано повинні 

б належати: 

 наукова обґрунтованість антикризових 

заходів; 

 правове забезпечення антикризового 

управління; 

 підтримка фінансової системи; 

 надання допомоги найбільш структу-

роутворювальним підприємствам; 

 пріоритетність соціального захисту на-

селення; 

 запобігання масовим вивільненням; 

 підтримка малого бізнесу і розширення 

самозайнятості. 

Ці принципи стосуються цілої економіч-

ної системи. Проте нашу увагу повинна при-

вертати реалізація тих, котрі будуть характе-

рними безпосередньо для сільського госпо-

дарства. Тому доцільно конкретизувати пе-

релічені принципи, враховуючи специфіку 

функціонування саме цієї галузі та специфіки 

прояву у ній основних моментів кризових 

явищ: 

 наукова обґрунтованість антикризових 

заходів у варіанті ключових принципів дер-
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жавної антикризової політики у сільському 

господарстві повинна бути сформована як 

розробка антикризових заходів науково-

педагогічними працівниками аграрних вузів, 

науково-дослідних інститутів та установ;  

 правове забезпечення антикризових за-

ходів – розробка нормативно-правової бази 

антикризових заходів у сфері сільського гос-

подарства; 

 підтримка фінансової системи – забез-

печення фінансової стійкості суб’єктів сіль-

ськогосподарського ринку. Цей принцип 

ґрунтується на чіткому визначенні суб’єктів 

сільськогосподарського ринку та відносин, 

що виникають у галузі.  

Для того, аби ефективно провадити дер-

жавну антикризову політику, необхідно ви-

значити усі суб’єкти ринку сільськогоспо-

дарської продукції. З огляду на це вимагає 

вирішення також проблема пріоритезації 

прийняття рішень у системі антикризового 

управління та державної регуляційної полі-

тики, яка у свою чергу вимагає розробки під-

ходів до здійснення відповідного поділу уча-

сників ринку аграрної продукції та відповід-

них груп інтересів. При цьому виглядає дос-

татньо обґрунтованим підхід І. Клімової, на 

думку якої зазначених учасників ринку сіль-

ськогосподарської продукції можна поділити 

на такі групи: 

1. Суб’єкти виробництва сільськогоспо-

дарської продукції: 

 індивідуальні господарства; 

 фермерські господарства; 

 господарські товариства аграрного сек-

тору; 

 сільськогосподарські виробничі коопе-

ративи; 

 державні сільськогосподарські підпри-

ємства; 

2. Суб’єкти продажу сільськогосподарсь-

кої продукції: 

 Суб’єкти біржового ринку: 

а) товарні біржі; 

б) аукціони; 

в) агроторгові доми; 

г) оптові ярмарки; 

д) незалежні оптові торговельні компанії; 

ж) спільні підприємства; 

 Суб’єкти позабіржового ринку: 

а) добровільні об’єднання; 

б) виставки; 

в) ярмарки аграрної продукції; 

г) магазини роздрібної торгівлі (супермар-

кети); 

д) роздрібні продавці за напрямами спеці-

алізації та видами продукції; 

3. Суб’єкти споживання продукції: 

 переробні підприємства; 

 заклади громадського харчування; 

 населення; 

4. Посередники продажу сільськогоспо-

дарської продукції: 

 посередники біржового ринку; 

 посередники позабіржового ринку; 

5. Суб’єкти зберігання та переробки сіль-

ськогосподарської продукції: 

 заготівельні підприємства; 

 елеватори; 

 база та склади зберігання продукції; 

 переробні підприємства; 

 підприємства харчової промисловості; 

6. Суб’єкти інформаційно-фінансового та 

регулюючого забезпечення розвитку ринку: 

 регулюючі інституції; 

 фінансово-кредитні установи; 

 консультаційні фірми; 

 засоби масової інформації, інтернет-

ресурси; 

 дорадчі служби (див. також [8]). 

Виходячи із запропонованого нами як ос-

новного системозабезпечувального принципу 

державної антикризової політики у сільсько-

му господарстві, а саме забезпечення фінан-

сової стійкості суб’єктів сільськогосподарсь-

кого ринку, ефективність його впровадження 

полягатиме в групуванні учасників ринку 

сільськогосподарської продукції у підсистеми 

числового порядку за ступенем необхідності 

контролю з боку держави (авторська розроб-

ка). 

До підсистеми першого порядку повинні 

увійти суб’єкти інформаційно-фінансового та 

регулюючого забезпечення розвитку ринку 

та суб’єкти виробництва сільськогосподарсь-

кої продукції. До підсистеми другого поряд-

ку варто віднести суб’єкти зберігання та пе-

реробки сільськогосподарської продукції, а 

також суб’єкти біржового ринку та посеред-

ників продажу продукції. Підсистему третьо-

го порядку складуть суб’єкти позабіржового 

ринку та суб’єкти споживання сільськогос-

подарської продукції. 

Така класифікація дасть змогу чітко та з 

відповідними пріоритетами налагоджувати 

та оптимізувати діяльність відповідних дер- 
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жавних структур з приводу здійснення дер-

жавної антикризової політики в сільському 

господарстві. 

Підсистеми наведених трьох числових 

порядків об’єктивно потрібно затвердити в 

правовому полі. Це може мати вигляд мето-

дичних рекомендацій щодо першочергових 

заходів для подолання кризових явищ у сіль-

ському господарстві або бути затвердженим 

відповідною постановою Кабміну. Доціль-

ність такої процедури (нормативно-правове 

закріплення розподілу суб’єктів сільськогос-

подарського ринку за ступенем важливості 

реалізації першочергових антикризових за-

ходів для дотримання принципу забезпечен-

ня фінансової стійкості суб’єктів сільсько-

господарського ринку) полягає в тому, що в 

будь-якій сфері народного господарства не-

обхідно встановлювати пріоритетні напрями 

діяльності, відповідного фінансового забез-

печення, першочерговість досягнення цілей. 

Висновки та перспективи подальших 

наукових пошуків. На наш погляд, необхід-

ність поділу суб’єктів сільськогосподарсько-

го ринку на групи на основі підсистем чис-

лових порядків зумовлена як загальносвіто-

вими тенденціями ведення сільського госпо-

дарства, так і наявними своєрідними та спе-

цифічними умовами функціонування цього 

ринку в Україні. Запропонована класифікація 

та відповідне групування суб’єктів сільсько-

господарського ринку зумовить ефективнішу 

діяльність державних структур у частині ре-

алізації напрямів антикризової політики. 

Стосовно принципів державної антикри-

зової політики, то ми пропонуємо конкрети-

зувати їх відповідно до галузі сільського гос-

подарства, де вони матимуть такий вигляд: 

 розробка антикризових заходів науко-

во-педагогічними працівниками аграрних 

вузів, науково-дослідних інститутів та уста-

нов; 

 розробка нормативно-правової бази ан-

тикризових заходів у сфері сільського госпо-

дарства; 

 забезпечення фінансової стійкості су-

б’єктів сільськогосподарського ринку. 

Перспективи подальших розробок за від-

повідною тематикою полягають у тому, що 

розробка та детальне вивчення специфічних 

принципів для антикризової політики держа-

ви в сільському господарстві дадуть змогу 

зробити цю політику ефективнішою. Групу-

вання суб’єктів ринку сільськогосподарської 

продукції у підсистеми числового порядку 

допоможуть чіткіше та з відповідними пріо-

ритетами налагоджувати та оптимізувати 

діяльність відповідних державних структур. 
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