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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Упродовж останніх двох десятиліть еконо�
міка України пережила виникнення і перебіг
декількох фінансово�економічних криз. Їх на�
слідки були особливо руйнівними у сільському
господарстві, що через специфіку діяльності та
положення в економіці є більш уразливим по�
рівняно з іншими галузями. Нині циклічність
економічного розвитку та руйнівний вплив
фінансово�економічних криз вимагають утво�
рення ефективних механізмів стабілізації фун�
кціонування сільського господарства на заса�
дах державного антикризового регулювання. У
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зв'язку з цим актуальним є вирішення проблем,
пов'язаних із визначенням сутності та ме�
ханізмів реалізації антикризового регулюван�
ня як складової державної економічної політи�
ки, розробка і запровадження стабілізаційних
програм, фінансового забезпечення антикри�
зових заходів тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, З ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Результати наукових досліджень щодо ви�

рішення означених проблем широко представ�
лені у сучасній науковій літературі у роботах
М. Барановського, В. Бойко, М. Дем'яненка, М. До,
С. Іванюти, О. Кожевіної, В. Кундіуса, О. Пав�
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лова, П. Саблука, В. Цибок, Л. Чистоходової та
інших. Більшість учених розглядають антикри�
зове регулювання як складову політики держа�
ви, що являє собою комплекс нормативно�пра�
вових та організаційно�економічних заходів
впливу на діяльність суб'єктів господарюван�
ня, покликаний захистити їх від кризових си�
туацій, фінансового краху і банкрутства, ство�
рити умови для подолання уже наявних криз з
найменшими негативними наслідками для всіх
учасників економічних взаємин, забезпечити
найдієвіші механізми ліквідації тих господарю�
ючих суб'єктів, подальше функціонування яких
неможливе або неефективне [1, с. 52; 2, с. 29].
Значна частка наукових розробок присвячена
обгрунтуванню ефективних методів і меха�
нізмів антикризового регулювання в сільсько�
му господарстві. До основних з них відносять:
прямі виплати товаровиробникам; державну
фінансову підтримку окремих заходів, інвести�
ційних проектів і програм; податкові й митно�
тарифних преференції; підтримку кредитного
забезпечення й страхового захисту; оптиміза�
цію ціноутворення; сприяння стабілізації галу�
зевих і регіональних продуктових підкомп�
лексів; інформаційну і консультативну підтрим�
ку; врегулювання зовнішньоекономічної діяль�
ності та захист внутрішнього товаровиробниц�
тва; відродження сільських територій; форму�
вання дієвої системи контролю тощо [1, с. 16;
3; 44, с. 16—21; 5, с. 44; 6, с. 72; 7; 8].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧЕНА ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Водночас у науковій літературі і практиці

недостатньо уваги приділено проблемам удос�
коналення організаційних основ антикризово�
го регулювання в сільському господарстві. Зок�
рема, не визначено інституцію, яка не лише ви�
конуватиме основні регулюючі функції, а й за�
безпечить узгодження роботи усіх учасників
регулюючого процесу, не розроблено її струк�
туру, не обгрунтовано мету й завдання діяль�
ності. Це ускладнює запровадження ефектив�
ної антикризової політики та знижує дієвість
стабілізаційного впливу на сільське господар�
ство, зумовлює неготовність галузі до роботи
в умовах мінливої соціально�економічної дина�
міки.

З цих причин метою даного дослідження
стало обгрунтування підходів до удосконален�
ня організаційних засад антикризового регу�
лювання в сільському господарстві. Завдання
дослідження полягає в розробці пропозицій
щодо утворення спеціальної державної інсти�

туції з антикризового регулювання в сільсько�
му господарстві, визначення мети і завдань її
роботи, основних виконуваних функцій, орга�
нізаційної структури, забезпечення взаємо�
зв'язків з іншими суб'єктами регулюючого про�
цесу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Встановлено, що реалізація антикризово�

го регулювання в сільському господарстві має
покладатися на багатьох суб'єктів. Водночас
для координації дій різних учасників регулю�
ючого процесу доцільно створити спеціальний
державний орган — Державну комісію з ан�
тикризового регулювання в сільському госпо�
дарстві (далі — Державну комісію). Державна
комісія, що складатиме основну ланку систе�
ми антикризового регулювання, має стати ор�
ганом виконавчої влади зі спеціальним стату�
сом, який забезпечуватиме реалізацію дер�
жавної аграрної антикризової політики. Ос�
новним принципом її функціонування має
бути скорочення обсягу діяльності та сфер
впливу у періоди економічної стабілізації й
розвитку та їх розширення за умови виникнен�
ня або загрози фінансово�економічних криз й
депресії в сільському господарстві. Тобто ос�
новна місія Державної комісії у стабільній си�
туації зводиться до моніторингу й спостере�
ження, а під час кризи — до активної законо�
творчої й регуляторної діяльності, коорди�
нації, контролю.

Мета роботи Державної комісії полягає у
створенні умов для розробки, реалізації й за�
безпечення ефективності антикризової політи�
ки держави в сільському господарстві, а ос�
новні завдання включають:

— участь у формуванні та реалізації дер�
жавного антикризового регулювання в сіль�
ському господарстві;

— координацію діяльності органів виконав�
чої влади, пов'язаної з розробкою та реаліза�
цією заходів щодо здійснення антикризового
регулювання в сільському господарстві;

— сприяння забезпеченню фінансово�еко�
номічної, правової, технічної та інформаційної
підтримки сільськогосподарських товарови�
робників за умов виникнення й поширення
криз.

На Державну комісію доцільно покласти
виконання таких функцій:

1) здійснення моніторингу фінансово�еко�
номічного стану та результатів діяльності то�
варовиробників, умов і ефективності функціо�
нування сільського господарства, тенденцій
розвитку економіки країни та регіонів, міжна�
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родних економічних процесів та ситуації на
світовому аграрному ринку;

2) визначення ймовірності виникнення та
поширення фінансово�економічних криз у
сільському господарстві;

3) розробка пропозицій щодо удосконален�
ня законодавчо�нормативних актів з питань
реалізації державної аграрної антикризової
політики;

4) розгляд та аналіз проектів законодавчо�
нормативних актів регуляторного характеру,
погодження або відхилення цих документів;

5) експертиза регуляторних законодавчо�
нормативних актів та обгрунтування заходів і
механізмів їх оптимізації з урахуванням со�
ціально�економічних умов функціонування
сільського господарства;

6) формування плану швидкого реагування
на загрозу поширення фінансово�економічних
криз у сільському господарстві, обгрунтуван�
ня комплексу антикризових заходів;

7) здійснення методичного забезпечення
державної антикризової політики в сільсько�
му господарстві та діяльності органів держав�
ної влади, пов'язаних з її реалізацією;

8) сприяння реалізації державної аграрної
антикризової політики, забезпечення комплек�

сності та взаємоузгод�
ження антикризових за�
ходів;

9) розробка та реаліза�
ція державних цільових
програм підтримки сіль�
ського господарства за
умови фінансово�економ�
ічних криз чи загрози їх
виникнення, а також про�
ведення експертизи таких
програм та підготовки
пропозиції щодо виділен�
ня необхідних для реалі�
зації зазначених програм
матеріально�технічних
ресурсів;

10) методичне забезпе�
чення розробки регіона�
льних та галузевих про�
грам підтримки сільсько�
господарських товарови�
робників;

11) підготовка пропо�
зицій щодо ефективного
використання бюджетних
та резервних коштів на
фінансування антикризо�
вих заходів з підтримки

сільського господарства;
12) забезпечення інформаційно�аналітич�

ної, методичної, організаційної та іншої
підтримки сільськогосподарських товарови�
робників у періоди поширення фінансово�еко�
номічних криз чи їх загрози;

13) координація діяльності органів держав�
ної виконавчої влади щодо запровадження ан�
тикризового регулювання в сільському госпо�
дарстві;

14) контролю за реалізацією державної ан�
тикризової політики в сільському господарстві
й виконанням антикризових заходів;

15) оцінювання ефективності антикризово�
го регулювання й прогнозування перспектив
розвитку сільського господарства;

16) участь у розробці проектів Державної
програми економічного і соціального розвит�
ку, Державного бюджету України і Програми
діяльності Кабінету Міністрів України;

17) організація науково�дослідних робіт з пи�
тань формування й реалізації державної аграрної
антикризової політики в сільському господарстві;

18) організація підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації кадрів у сфері анти�
кризового управління і регулювання в сільсько�
му господарстві;

Рис. 1. Організаційна структура Державної комісії з антикризового
регулювання в сільському господарстві

 Державна комісія з антикризового регулювання в сільському господарстві  
     

Постійнодіючі  
структурні підрозділи 

 Структурні підрозділи  
швидкого реагування 

      

  Аналітично-моніторинговий центр  Центр розробки антикризових 
програм 

 
  

  - відділ макроекономічного аналізу;  - робоча група з розробки плану 
антикризових заходів;  

 

  - відділ мікроекономічного і галузевого 
аналізу 

 - робочі групи з розробки галузевих і 
регіональних антикризових програм; 

 

  - відділ оцінювання ефективності 
антикризового регулювання 

 - група моніторингу ефективності 
використання державних коштів 

 

      

  Центр розробки й експертизи 
законодавчо-нормативних документів 

 Центр підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників 

 
  

  - відділ моніторингу законодавства;  - консультативна група;  
  - робоча група з питань удосконалення 

законодавства; 
 - групи інформаційно-аналітичної, 

методичної, організаційної підтримки; 
 

  - робоча група з експертизи проектів 
законодавчо-нормативних документів  

 - експертна група з питань надання 
державної допомоги 

 

      

  Центр методичного забезпечення й 
науково-просвітницької діяльності 

 Центр координації і 
контролю 

 
  

  - відділ методичного забезпечення 
розробки антикризових заходів і 
програм;  

 - робоча група з координації
діяльності суб’єктів аграрної
антикризової політики; 

 

  - відділ організації підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів з антикризового управління й 
регулювання; 

 - робоча група з контролю над 
реалізацією заходів антикризового 
регулювання 

 

  - відділ організації науково-дослідних робіт    
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19) надання інформаційних та правових по�
слуг, а також консультацій з питань державної
аграрної антикризової політики в сільському
господарстві.

Основу організаційної структури Держав�
ної комісії мають складати постійнодіючі під�
розділи. Водночас доцільно забезпечити мож�
ливість її термінової реорганізації у періоди
виникнення загрози чи поширення кризових
явищ шляхом задіяння підрозділів швидкого
реагування (рис. 1).

Структурними одиницями мають бути від�
діли і робочі групи. Функціонування відділів
забезпечуватимуть фахівці і спеціалісти, що
працюватимуть у Державній комісії на пос�
тійній штатній основі. На противагу ефектив�
не функціонування робочих груп можливе
лише за умови, коли поряд із роботою штат�
них працівників у них будуть залучатися сто�
ронні спеціалісти, які є провідними фахівця�
ми з окремих проблем регулювання сільсько�
го господарства та здійснення аграрної анти�
кризової політики, зокрема представники на�
укових установ, суспільних організацій, об�
'єднань аграрних товаровиробників, сільсько�
господарських підприємств, фінансово�кре�
дитних установ, державних органів і органі�
зацій, у тому числі міністерств і відомств, по�
даткової і митної служби, Антимонопольно�
го комітету тощо.

Необхідно забезпечити активну співпрацю
Державно комісії з іншими суб'єктами регу�
люючого процесу, як то комітетами Верхов�
ної Ради України, органами центральної ви�
конавчої влади, зокрема з Міністерством аг�
рарної політики та продовольства, обласними
і районними державними адміністраціями, об�
'єднаннями товаровиробників, громадськими
організаціями, науково�дослідними установа�
ми, органами статистики, аналітичними й рей�
тинговими агентствами, консалтинговими і
дорадчими службами, банками, кредитними та
іншими фінансовими установами, навчальни�
ми закладами й іншими суб'єктами регулюю�
чого процесу. Така потреба зумовлена широ�
ким спектром вирішуваних робочими групами
питань, що можуть бути пов'язані із податко�
вими, митно�тарифними, кредитними, цінови�
ми та іншими механізмами регулювання
сільського господарства, розвитком інфраст�
руктури й інвестиційно�інноваційних про�
цесів, прямою державною фінансовою під�
тримкою тощо.

Як видно з рис. 1, на постійній основі до
складу Державної комісії доцільно включи�
ти центри: аналітично�моніторинговий, роз�

робки й експертизи законодавчо�норматив�
них документів та методичного забезпечен�
ня й науково�просвітницької діяльності.
Аналітично�моніторинговий центр має об'єд�
нувати відділи: макроекономічного, мікрое�
кономічного і галузевого аналізу, оціню�
вання ефективності антикризового регулю�
вання.

Відділ макроекономічного аналізу покли�
каний здійснювати моніторинг економіко�
соціальних процесів, які провокують виник�
нення зовнішніх для сільського господарства
чинників криз. У процесі моніторингу слід вра�
ховувати, що загальні економічні тенденції
відбиваються на інтенсивності й ефективності
сільськогосподарського виробництва із пев�
ним лагом запізнення внаслідок специфіки
функціонування галузі та тривалості опера�
ційного циклу. Тому завчасне виявлення
зовнішніх загроз кризи утворює резерв часу
на запобігання її негативному впливу. Об'єк�
том моніторингу відділу макроекономічного
аналізу має стати загальна ситуація в еко�
номіці України та на світовому ринку. Поряд
зі здійсненням власних досліджень фахівці
відділу повинні активно вивчати оцінки і про�
гнози вітчизняних та зарубіжних експертів
щодо ситуації в сільському господарстві та на
аграрних ринках, причини її зміни та очікувані
перспективи.

Завданням роботи відділу мікроекономі�
чного і галузевого аналізу має стати визна�
чення тенденцій виникнення та поширення
кризових явищ у сільському господарстві, а
також встановлення внутрішніх для галузі
чинників дестабілізації. Задля цього необх�
ідно вивчати індикатори функціонування
сільського господарства в цілому по країні,
у розрізі регіонів, галузей, підгалузей та ок�
ремих суб'єктів господарювання, виявляти й
оцінювати вплив чинників, визначати очіку�
вані перспективи, вивчати стан споживчого
ринку та платоспроможного попиту, від�
повідність вироблюваної продукції вимогам
споживачів, забезпеченість капіталом, роз�
виток нових технологій та технічну осна�
щеність, ефективність функціонування, ек�
спортний потенціал тощо.

У свою чергу, робота відділу оцінювання
ефективності антикризового регулювання
має спрямовуватися на аналіз здатності аг�
рарної антикризової політики запобігти ви�
никненню і поширенню фінансово�економіч�
них криз у сільському господарстві, не допу�
стити їх руйнівного впливу. В цілому, резуль�
тати роботи моніторингового центру мають
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формувати підгрунтя для функціонування
усіх інших структурних одиниць Державної
комісії.

Оскільки запровадження державної анти�
кризової політики вимагає законодавчого
закріплення її норм і механізмів, важливою
ланкою функціонування Державної комісії
має бути Центр розробки й експертизи зако�
нодавчо�нормативних документів. До його
складу слід включити відділ та дві робочі гру�
пи. Фахівці відділу моніторингу законодав�
ства мають працювати на постійній основі, їх
завданням слід визначити вивчення й оціню�
вання впливу чинного законодавства на ут�
ворення умов стабілізації діяльності та роз�
витку сільського господарства, а також на
можливості запровадження заходів антикри�
зового характеру та забезпечення їх дієвості.
До роботи груп з питань удосконалення за�
конодавства та експертизи проектів законо�
давчо�нормативних документів доцільно за�
лучати на тимчасовій основі сторонніх
фахівців і експертів, що сприятиме макси�
мальній оптимізації законодавчого забезпе�
чення.

Центр методичного забезпечення та нау�
ково�просвітницької діяльності покликаний
забезпечити наукове обгрунтування методів і
механізмів аграрної антикризової політики та
створити умови для підготовки кадрів з анти�
кризового управління і регулювання в
сільському господарстві. У свою чергу, робо�
та відділу методичного забезпечення розроб�
ки антикризових заходів і програм має сприя�
ти формуванню єдиних науково обгрунтова�
них підходів до визначення і планування ан�
тикризових заходів у сільському господарстві
країни в цілому, окремих регіонів, галузей і
підгалузей.

Оскільки управління сільськогоспо�
дарським підприємством, а також здійснен�
ня регулювання в сільському господарстві
регіону чи окремих підгалузей за умов впли�
ву криз мають свої особливості і потребують
спеціальної підготовки і знань, Державна
комісія повинна організовувати підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації
кадрів з антикризового управління й регу�
лювання. Ця функція має виконуватися
спеціалізованим відділом, фахівці якого роз�
роблятимуть навчальні програми підготовки
спеціалістів, визначатимуть навчальні закла�
ди, що здійснюватимуть таку підготовку,
встановлюватимуть основні вимоги до рівнів
кваліфікації кадрів.

Перебіг соціально�економічних процесів

на селі, мінливість умов господарювання,
постійні зміни ринкової кон'юнктури, а та�
кож особливості і неповторність кожної
кризи вимагають постійного удосконалення
форм і методів антикризового регулювання,
що, в свою чергу, потребує проведення нау�
кових досліджень з теорії, методології і
практики запобігання негативному впливу та
подолання наслідків криз. Наукові дослід�
ження, за результатами яких розробляти�
муться механізми антикризового регулюван�
ня в сільському господарстві, мають здійс�
нюватися Державною комісією або за її до�
рученням науково�дослідними установами.
Виконання цього завдання доцільно покла�
сти на відділ організації науково�дослідних
робіт.

Як зазначалося вище, структурні підрозді�
ли групи швидкого реагування повинні функ�
ціонувати у ті періоди, коли виникає загроза або
поширюється вплив криз на функціонування
сільського господарства країни в цілому, окре�
мих галузей, підгалузей чи регіонів. До складу
цієї групи мають увійти центри розробки анти�
кризових програм, підтримки сільськогоспо�
дарських товаровиробників, координації і кон�
тролю.

Центр розробки антикризових програм
має стати основною структурною одиницею
Державної комісії, що забезпечуватиме об�
грунтування методів і механізмів боротьби із
впливом фінансово�економічних криз. У його
складі за необхідності слід утворювати ро�
бочі групи з розробки плану антикризових
заходів у сільському господарстві чи галузе�
вих і регіональних антикризових програм.
Тип групи та склад її учасників цілком зале�
жатиме від специфіки і особливостей поши�
рюваної кризи. У тих випадках, коли запро�
вадження антикризових заходів або усунен�
ня негативних наслідків впливу кризи на рівні
держави, галузі чи регіону потребує держав�
ної фінансової підтримки, має формуватися
група моніторингу ефективності використан�
ня бюджетних коштів, що покликана викону�
вати дві основні функції: 1) обчислення необ�
хідних обсягів державної фінансової під�
тримки на здійснення антикризового регулю�
вання; 2) аналіз ефективності витрачання
бюджетних коштів. У процесі своєї роботи ця
група має активно співпрацювати із робочою
групою з контролю над реалізацією заходів
антикризового регулювання, що покликана
вирішувати питання доцільності розширення
чи скорочення обсягів державної фінансової
підтримки.



31
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2012

Робочі групи, що увійдуть до складу Цен�
тру підтримки сільськогосподарських това�
ровиробників, мають забезпечувати інформа�
ційно�аналітичну, методичну, організаційну,
консультативну та інші види підтримки аграр�
них підприємств за умов впливу кризи. Вони
мають сприяти запровадженню антикризово�
го управління сільськогосподарськими під�
приємствами, швидкому пристосуванню това�
ровиробників до ринкових умов, що змінили�
ся під впливом кризи, налагодженню нових
партнерських зв'язків, виходу на нові ринки
збуту та споживачів, стабілізації матеріаль�
но�технічного постачання, активізації робо�
ти інфраструктури тощо. У виключних випад�
ках, коли сільськогосподарські товаровироб�
ники, що займаються стратегічно важливими
видами діяльності, претендуватимуть на от�
римання державної допомоги, може утворю�
ватися експертна група, до компетенції якої
належатиме розгляд і вирішення відповідних
питань.

Центр координації і контролю з двома ро�
бочими групами у своєму складі має забезпе�
чити вчасність і повноту реалізації антикризо�
вих заходів, їх взаємоузгодженість, ефек�
тивність. Його основною функцією має бути
співпраця із державними органами і організа�
ціями, які запроваджуватимуть окремі анти�
кризові заходи.

Запропонована структура Державної ко�
місії уможливить повне і вчасне виконання усіх
її функцій, сприятиме запровадженню ефек�
тивного антикризового регулювання в сіль�
ському господарстві.

ВИСНОВКИ
Для забезпечення дієвого антикризового

регулювання в сільському господарстві необ�
хідно удосконалити організаційні основи його
реалізації. Задля цього слід створити Держав�
ну комісію з антикризового регулювання, ме�
тою роботи якої стане формування умов для
розробки, реалізації й забезпечення ефектив�
ності антикризової політики держави в
сільському господарстві. Вказана інституція
виконуватиме функції моніторингу і аналізу
економічної динаміки, законотворення, роз�
робки і реалізації антикризових програм,
підтримки товаровиробників, методичного й
наукового супроводу стабілізаційних процесів,
координації і контролю за роботою усіх
суб'єктів регулюючого процесу. Основним
принципом функціонування Державної комісії,
який забезпечуватиметься особливостями
організаційної структури, має бути скорочен�

ня обсягу діяльності та сфер впливу у періоди
економічної стабілізації та їх розширення за
умови виникнення або загрози фінансово�еко�
номічних криз.

Перспективи подальших розвідок у даному
напрямку полягають у необхідності обгрунту�
вання комплексу антикризових заходів у сіль�
ському господарстві та поєднанні їх у спе�
ціальних стабілізаційних програмах. Крім того,
актуальною є розробка внутрішніх щодо сіль�
ськогосподарських підприємств механізмів
стабілізації шляхом формування системи анти�
кризового управління на рівні господарюючих
суб'єктів.
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