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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування будь�якої економічної систе�

ми слід розглядати як процес взаємодії різних еле�
ментів, до яких відносяться агенти, суб'єкти та
інститути, діяльність яких потребує регулювання
та саморегулювання. Регулювання економіки є об�
'єктивним процесом, що забезпечує інтереси всіх
учасників: держави, контрагентів (підприємств) та
індивідів, та діє лише в результаті раціонального
поєднання ринкового саморегулювання та впли�
ву держави. Тому регулювання ринку олійних
культур має враховувати особливості функціону�
вання сільськогосподарських підприємств,
суб'єктів ринкової інфраструктури, держави та
зважати на забезпечення продовольчої безпеки
держави як пріоритетного завдання державної аг�
рарної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сутність механізму економічного регулюван�
ня значною мірою збігається із самим поняттям
господарського механізму як системи управління
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Автором розглядається сутність поняття механізму регулювання діяльності підприємств на ринку олійно%жиро%
вої продукції. Визначено групи факторів, що впливають на механізм регулювання підприємств на ринку олійно%жи%
рової продукції. Визначено передумови саморегулювання ринку через конкуренцію. Автор виділив фактори непря%
мого впливу, що зумовлюються загальними тенденціями в економіці, та фактори прямого впливу, що визначаються
особливостями ринку олійних культур та продуктів їх переробки. Визначено основні складові механізму регулюван%
ня діяльності підприємств на ринку олійно%жирової продукції. Встановлено необхідність раціонального поєднання
державного та ринкового регулювання цін олійних культур.

The author considered the essence of the concept of mechanism of regulation of economic activity in the market of
oil and fat products. Groups of factors that influence of economic activity in the market of oil and fat products are also
identified. Author analyzed indirect impact of factors, conditioned by general trends in the economy, and direct impact
of those determined by characteristics of the market of oilseeds and their products. The main components of mechanism
of regulation of economic activity in the market of oil and fat products were defined.
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економікою з використанням економічних законів,
вирішення суперечностей суспільного способу ви�
робництва, реалізації власності, оптимального роз�
витку людини, формування її потреб, створення
системи стимулів і узгодження економічних інте�
ресів основних класів та соціальних груп [1, с. 220].
І з цією думкою також погоджуються Гусаров А.С.,
Субоцький Ю.В., Зотова Л.В. [2], Завадський Й.С.
[3], Саблук П.Т., Малік М.Й., Валентинов В.Л. [4]
та ін. окреслюючи економічний механізм як основ�
ну складову частину господарського механізму, що
виникає в сфері виробництва, розподілу, обміну та
споживання, і по своїй сутності складається з ме�
тодів, економічних важелів та стимулів впливу на
економічні інтереси товаровиробників з метою їх
мотивації до високоефективної діяльності. Дослі�
джуючи генезис економічного механізму, Мазур
А.Г., Підвальна О.Г. та ін. вважають, що частина
господарського механізму доповнюючись еконо�
міко�юридичними формами, мотиваційними си�
стемами, організаційним впорядкування струк�
тур, формами та методами управління і контро�
лю, виступає як економічний механізм, який у
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свою чергу створює процес формування, розвит�
ку і удосконалення механізму господарського [5,
с. 37].

На думку Саблука П.Т., економічний механізм
у ринкових умовах забезпечує органічний взаємоз�
в'язок саморегулюючих важелів, інтересів (відпо�
відальності) і стимулів досягнення економічного
ефекту; саморегулюючі функції економічного ме�
ханізму не виключають державного регулювання
ринкових процесів згідно з законами і принципа�
ми ринкової економіки, необхідністю усунення не�
добросовісної конкуренції [6].

Важливим, а інколи й залежно від ситуації го�
ловним елементом механізму регулювання, є ба�
лансування попиту і пропозиції на ринку. В основі
реалізації заходів урівноваження кон'юнктури
ринків лежить бюджетна й податкова, структур�

на та інтервенційна політика, стимулювання реаль�
ного сектору економіки і зайнятості [7]. Отже, ме�
ханізм регулювання ринку олійно�жирової про�
дукції має базуватись на забезпеченні балансу по�
питу та пропозиції олійних культур за допомогою
реалізації економічних функцій держави.

Досліджуючи регулятивні процеси на аграрних
ринках, О.В. Ульянченко визначив, що теоретично,
ринок здатний до ефективної дії функції саморегу�
лювання через конкуренцію. Але це стає можливим
лише тоді, коли всі учасники ринку, що будь�яким
чином взаємодіють між собою, знаходяться в рівних
конкурентних умовах. В окремих галузях та в окремі
періоди часу це може бути можливим. Проте в аг�
рарному секторі, зокрема у сільському господарстві,
як показує практика, автоматичне регулювання з
дотриманням інтересів галузі та споживачів ще не

Рис. 1. Фактори, що впливають на механізм регулювання діяльності підприємств
на ринку олійно7жирової продукції

Джерело: власна розробка.
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спостерігалося [8]. Тому ми вважаємо, що механізм
регулювання ринку олійних культур потребує сут�
тєвого державного регулювання не лише для зрівно�
важення кон'юнктури, а й для забезпечення прибут�
ковості виробників сільськогосподарської сировини,
якості продукції, продовольчої безпеки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження теоретич�

них основ механізму регулювання діяльності
підприємств на ринку олійно�жирової продукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На механізм регулювання ринку олійно�жиро�

вої продукції будуть мати вплив фактори, які, на
нашу думку, доцільно розділити на дві групи: фак�
тори опосередкованого або непрямого впливу та
фактори прямого впливу. До факторів непрямого
впливу слід зарахувати загальний стан функціо�
нування економічної системи держави, а саме: стан
розвитку економіки (стабільність національної
валюти, ставка позичкового проценту в банках,
рівень доходів населення, приріст ВВП, рівень
інфляції та ін.), політико�правову ситуацію в
країні, соціальні та демографічні процеси і т.п.
Фактори прямого впливу будуть визначатися особ�
ливостями ринку олійних культур та продуктів їх
переробки (рис. 1). Ми вважаємо за доцільне ви�
окремити всі фактори прямого впливу на внут�
рішні, що залежать від функціонування ринку
олійних культур та їх переробки в середині краї�
ни, та зовнішні, які будуть визначатися загальнос�
вітовими тенденціями даного ринку.

Через те, що олійно�жировий підкомплекс вва�
жається експортно�орієнтованою галуззю, то, на нашу

думку, зовнішні фактори будуть
визначати основні напрями ме�
ханізму регулювання ринку в
Україні. Серед зовнішніх фак�
торів найсуттєвіший вплив на
регулювання національного
ринку олійних культур мати�
муть обсяги виробництва та
споживання олійних культур та
продуктів їх переробки за про�
довольчим, технічним (вироб�
ництво біопалив) та фуражним
(кормовим) напрямами в світі.

Слід погодитись із Л.В.
Страшинською, що розвиток
глобальної галузі з вироб�
ництва біодизелю здійснює
найбільший вплив на ринки
пальмової та ріпакової олії,
призводячи до суттєвого зро�
стання цін на ці продукти.
Проте він опосередковано
впливає і на ринки інших
видів олій, ціни на які також
зростають на фоні все більш
широкого нехарчового зас�

тосування [9]. Окрім того, зростає вагомість фак�
тора пов'язаного з необхідністю приведення націо�
нальних стандартів якості до міжнародних вимог,
у зв'язку з цим посилюється регулююча функція
держави для запровадження цих стандартів. І як
наголошує Т.А. Дуранова: "Жорстка конкуренція
на зовнішньому ринку олійно�жирової продукції
вимагає дотримання всіх вимог щодо якості про�
дукції, що експортується" [10].

Таким чином, механізм регулювання діяльності
підприємств на ринку олійно�жирової продукції
має враховувати механізм державного регулюван�
ня, який передбачає податкове регулювання,
фінансове�кредитне регулювання, регулювання
експортно�імпортних операцій, державну під�
тримку галузі (рис. 2).

Під подвійним впливом ринку та держави пе�
ребувають експортно�імпортні операції, процеси
ціноутворення, міжгалузеві відносини, страхуван�
ня. При цьому, на нашу думку, особливої уваги
потребує до себе раціональне поєднання держав�
ного та ринкового регулювання цін олійних куль�
тур, оскільки від цього буде залежати і рівень до�
ходів аграрних підприємств. Цього можна досяг�
ти шляхом державної підтримки галузі, удоскона�
лення механізмів розподілу прибутків серед всіх
учасників ринку олійних культур: постачальників
матеріально�технічних ресурсів, виробників, заго�
тівельників, переробників, збутовиків.

ВИСНОВКИ
Отже, серед всіх організаційних елементів ме�

ханізму регулювання ринку олійних культур та
продуктів їх переробки вплив держави є архіваж�
ливим. Проте, на думку Річарда А. Поснера, при

Рис. 2. Складові механізму регулювання діяльності підприємств
на ринку олійно7жирової продукції

Джерело: власна розробка.
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застосування державних регуляторів виникають
протиріччя: по перше, будь�яке регулювання цін,
ринку, структури вартості, якості призводить до
позитивних ефектів для одних та втрат — для
інших, а по друге, виникає проблема при взаємодії
суб'єктів з країн із різним рівнем регулювання [11].
Тому ми вважаємо, що це теж необхідно врахову�
вати при формуванні механізму регулювання рин�
ку олійних культур оскільки в результаті держав�
ного втручання має забезпечуватися:

1) охорона земельних ресурсів (олійні культури
при неправильній агротехніці виснажують грунти);

2) підтримка соціальної сфери та зайнятості на
селі;

3) високий рівень заробітної плати працівників
сільськогосподарських підприємств;

4) захист інтересів вітчизняних агентів на
світових ринках олійних культур;

5) досягнення рівня якості продукції відповід�
но до міжнародних стандартів;

6) імпортно�експортне регулювання та ін.
Щодо безпосереднього механізму регулюван�

ня діяльності підприємств на ринку олійно�жиро�
вої продукції то, на нашу думку, він повинен опи�
ратися безпосередньо на господарський механізм,
складовою якого є організаційно�економічний
механізм функціонування підприємства.
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