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ВСТУП
Інтеграція України у світовий економічний

простір потребує підвищення конкурентоспро�
можності провідних галузей національної еко�
номіки, зокрема олійно�жирової. Стримуючими
чинниками розвитку олійно�жирової галузі є
недосконалість нормативно�правової бази та її
неадаптованість до європейських стандартів та
норм у сфері виробництва, висока вартість кре�
дитних ресурсів, відсутність відповідних дер�
жавних цільових програм та інше. Поліпшення
ситуації можливе шляхом державної підтрим�
ки галузі, здатної забезпечити сприятливе кон�
курентне середовище для її розвитку, відпові�
дати її поточним потребам та своєчасно реагу�
вати на змінну економічну ситуацію. Особливе
місце у цьому процесі належить вдосконаленню
теоретико�методологічних засад державної
підтримки розвитку олійно�жирової галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Питання державної підтримки розвитку
окремих галузей агропромислового комплек�
су та національної економіки в цілому розгля�
далися в працях таких вчених, як: О. Амоша,
О. Бородіна, В. Геєць, М. Дем'яненко, А. Діб�
рова, М. Кизим, М. Корецький, Б. Пасхавер,
П. Саблук, О. Шпичак та інших. Однак, незва�
жаючи на численні наукові розробки, питання
державної підтримки розвитку олійно�жирової
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галузі на сьогодні залишаються не вирішеними
і потребують подальшого розв'язання. Насам�
перед, це стосується понятійно�категоріально�
го апарату, необхідність уточнення якого по�
яснюється різними точками зору на визначен�
ня дефініції "державна підтримка", що призво�
дить до різного тлумачення самого явища, а
іноді і ототожнення зі схожими поняттями, та�
кими як "державне регулювання", "фінансова
чи бюджетна підтримка", "державна допомога".
Крім того, у науковій літературі взагалі не виз�
начено таке поняття як "державна підтримка
розвитку олійно�жирової галузі".

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проаналізувати сучасні наукові уявлення

щодо економічного змісту понять "державне ре�
гулювання", "державна підтримка" та "розвиток",
виявити спільні підходи та відмінності до їх фор�
мулювання і на основі цього аналізу розкрити
сутність узагальнюючого поняття "державна
підтримка розвитку олійно�жирової галузі".

РЕЗУЛЬТАТИ
Як зазначають Самигін Д.Ю., Гіндес О.Г.,

Діброва А.Д., зараз немає чіткого розмежуван�
ня таких понять, як "державне регулювання" і
"державна підтримка". Ці поняття взаємопо�
в'язані, але не є тотожними й співвідносяться
між собою як ціле й часткове [1; 2; 3, с. 76]. Для
розуміння суті цих явищ спочатку розглянемо
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як у довідковій (словниках та енциклопедіях)
та науковій літературі тлумачаться поняття
"регулювання" та "державне регулювання".

Всю сукупність підходів у довідковій літера�
турі щодо розуміння сутності "регулювання"
нами згруповано у чотири, згідно яких цей
термін трактується як: 1) приведення в належ�
ний порядок; процес впливу, дії; впорядковуван�
ня, нормалізація; налагодження роботи чого�
небудь; 2) сукупність розпоряджень; 3) форма
впливу; 4) управління, управлінська діяльність,
функція управління. Найтиповішим з них є пер�
ший підхід, де у тлумаченні "регулювання" на�
голос робиться на впорядковуванні, нормалі�
зації, налагодженні роботи чого�небудь. Це оз�
начає, що метою регулювання є компенсація
відхилень вихідних параметрів об'єкту регулю�
вання від заданих, нормалізація його стану.

Бойко�Бойчук О.В., досліджуючи категорію
"державне регулювання" з метою обгрунтуван�
ня найбільш прийнятної дефініції, фіксує її різні
визначення (а також близькі до неї), аналізує та
узагальнює смислове поле цих визначень та ви�
окремлює шість смислових варіантів тлумачення
цієї категорії як: 1) широкий підхід до управлін�
ня; 2) нормативно�правові акти й їх творення (у
сфері підприємницької діяльності); 3) контроль
над приватними монополіями, встановлення пра�
вил та обмежень; 4) вид державного управління;
5) процес впливу, вдосконалення, підготовки,
погодження, прийняття, впровадження рішень
державних органів влади; 6) способи впливу, пра�
вила діяльності, методи, інструменти [4, с. 48].

Кундицький О.О. пропонує погляди на
сутність терміну "державне регулювання" згрупу�
вати за наступними трьома ознаками: 1) державне
регулювання трактується як економічна діяльність
держави; 2) державне регулювання розглядаєть�
ся як система заходів; 3) державне регулювання
представляється як комплекс основних форм і
методів впливу на певний процес чи об'єкт [5].

Діброва А.Д., узагальнюючи різні тлумачен�
ня категорії "державне регулювання економіки",
зводить їх до наступного: 1) комплекс заходів
держави, спрямованих на скерування суб'єктів
економічної діяльності в напрямі, необхідному
для досягнення поставлених органами держав�
ної влади й управління цілей; 2) система прийнят�
тя рішень та практичного здійснення заходів й
процедур управління, спрямованих на забезпе�
чення запланованого рамкового режиму (тобто
умов) ефективного функціонування і розвитку
економічної системи; 3) одну з основних форм
участі держави в економіці, яка полягає в її впливі
на розподіл ресурсів і доходів, на рівень і темпи
економічного розвитку й добробут населення

країни; 4) прямий чи непрямий вплив держави на
розподіл ресурсів, доходів від економічної діяль�
ності та формування макроекономічних про�
порцій; 5) застосування державними органами,
установами системи заходів законодавчого, ви�
конавчого і контрольного характеру, спрямова�
не на досягнення відповідних соціально�економ�
ічних цілей; 6) сукупність основних напрямів,
форм і методів цілеспрямованого впливу держав�
них і наддержавних органів управління на функ�
ціонування і розвиток економічної системи (в т.ч.
окремих її підсистем) для її стабілізації та при�
стосування до умов, що змінюються [3, с. 38—39].

З нашої точки зору, усю сукупність поглядів
щодо розуміння категорій "державне регулюван�
ня" та "державне регулювання економіки" мож�
на звести до двох підходів: відповідно до першо�
го — ці категорії розглядаються як вплив (дія,
процес впливу) держави, а згідно другого — це
система заходів та засобів держави; сукупність
форм і методів впливу держави на певний об'єкт,
процес, явища та відносини. При цьому, під сис�
темою заходів держави одними авторами розум�
іються заходи законодавчого, виконавчого і кон�
трольного характеру [6, с. 3; 7, с. 27]. На думку
Бородіної О.М., це система заходів і засобів пра�
вового, економічного та соціального характеру
[8, с. 17], іншими авторами вони взагалі не розк�
риваються. Як зазначають Мітін О.М., Сачев М.В.,
державне регулювання включає комплекс за�
ходів для забезпечення виконання законів, які
вводяться державними органами для стимулю�
вання або обмеження економічної діяльності [9].

З нашої точки зору, за допомогою сукуп�
ності регламентуючих (обмежувальних) та сти�
мулюючих заходів та засобів держави відбу�
вається компенсація відхилень вихідних пара�
метрів соціально�економічної системи (про�
цесів або явищ, які протікають у ній) від зада�
них та (або) компенсація збурюючого впливу
факторів зовнішнього середовища на стан со�
ціально�економічної системи. Результатом цієї
дії (впливу) держави є ліквідація дефектів соц�
іально�економічної системи; впорядковування,
нормалізація, стабілізація її функціонування та
(або) розвиток соціально�економічної системи.
Отже, система заходів та засобів державного
регулювання може носити регламентуючий
(обмежувальний) та стимулюючий характер,
завдяки яким держава, впливаючи на суб'єктів
ринку, замінює координацію економіки за до�
помогою ринкових механізмів на координацію
економіки за допомогою держави.

Слід відмітити, що деякі тлумачення кате�
горій "державне регулювання" та "державне
регулювання економіки" є дуже вузькими (або
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мають дуже нечітке формулювання) і, врешті�
решт, їх можна розуміти як окремий випадок
першого або другого підходу. Узагальнення та
систематизація тлумачень цих явищ дозволяє
нам виділити характерні ознаки та властивості
"державного регулювання" взагалі та "держав�
ного регулювання економіки" зокрема, які
представлено у табл. 1.

Щодо трактування поняття "державна
підтримка", то огляд довідкової та економічної
літератури свідчить про те, що серед науковців
не існує єдиної думки щодо її визначення. Най�
частіше її ототожнюють зі схожими поняття�
ми, такими як "державне регулювання", "фінан�
сова чи бюджетна підтримка", "державна допо�
мога" тощо. Для з'ясування її економічного
змісту розглянемо, як у довідковій літературі
тлумачиться "підтримка". Найтиповішими виз�
наченнями "підтримки" є: 1) допомога, сприян�
ня; 2) те, що підтримує кого�небудь, що�небудь,
що служить опорою кому�небудь, чому�небудь;
3) те, що зберігає чию�небудь життєздатність,
підкріплює, підсилює, зміцнює кого�небудь,
що�небудь; 4) те, що є моральною опорою, все�
ляє упевненість, підбадьорює; 5) забезпечення,
надання необхідних засобів у процесі створен�
ня, проектування об'єкта, системи; супровод�
ження об'єкта, системи у процесі експлуатації.

Як видно з вищенаведених визначень, іноді
у довідковій літературі "підтримка" ототож�
нюється з "допомогою". Але, на нашу думку, як
правило, допомога надається малозабезпече�
ним соціальним групам населення або для
ліквідації наслідків стихійних лих, у випадках
форс�мажорних обставин тощо. Саме тому "до�
помогу" не можна вважати синонімом "під�
тримки".

Не можна ототожнювати державну під�
тримку і з державним регулюванням або з сис�
темою державного регулювання. Як зазначає
Діброва А.Д., державне регулювання може
бути направленим не тільки на стимулювання
здійснення економічних процесів, а й на їх об�
меження. Але реалізуючи обмежувальну фун�
кцію з одного боку, держава в той же час може
здійснювати стимулюючий вплив через систе�
му державної підтримки [3, с. 77]. На думку
Торопова О.І., Рапави С.Т., державне регулю�
вання аграрного сектора економіки слід розг�
лядати як поняття більш містке за своїм
змістом, оскільки воно, перш за все, зачіпає
процеси створення кінцевого продукту АПК, а
також процеси формування, розподілу і пере�
розподілу доходів, які отримуються від його
реалізації [10].

Торопов О.І., Рапава С.Т., Кошолкіна Л.А.,
Гордєєв О. підкреслюють, що система держав�
ного регулювання — поняття більш широке і
включає різні способи дії на розвиток як агро�
промислового виробництва, так і суспільства в
цілому. У загальному розумінні державне ре�
гулювання, окрім державної підтримки, вклю�
чає і такі складові, як адміністративний вплив,
правовий вплив, заходи обмежувального ха�
рактеру та ін. [10; 11; 12]. Складовими частина�
ми системи державного регулювання є такі еле�
менти економічного механізму АПК, як ціно�
утворення (основний механізм формування до�
ходів, що визначає еквівалентність міжгалузе�
вого обміну і міжгалузевих пропорцій), оподат�
кування, бюджетне фінансування й інші фінан�
сово�кредитні інструменти, які регулюють про�
цеси відтворення. Крім того, державне регулю�
вання разом з економічними інструментами

Таблиця 1. Характерні ознаки та властивості "державного регулювання" та "державного
регулювання економіки"

Джерело: власна розробка автора.
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використовує також заходи неекономічного
характеру (наприклад, правові та адміністра�
тивні) [10].

Узагальнення існуючих поглядів, виділені
характерні ознаки та властивості дозволяють
нам уточнити зміст категорії державного регу�
лювання олійно�жировою галуззю, під яким
слід розуміти цілеспрямований вплив держави
на суб'єктів господарювання галузі; відносини,
процеси та явища, які протікають у галузі та в
зовнішньому середовищі і безпосередньо впли�
вають на її стан, за допомогою сукупності рег�
ламентуючих та стимулюючих заходів та за�
собів держави з метою нормалізації функціо�
нування олійно�жирової галузі та створення
оптимальних умов для її ефективного розвит�
ку.

У свою чергу державна підтримка не зачі�
пає основ економічного механізму, тобто прин�
ципів формування, розподілу і перерозподілу
доходів, вона лише сприяє кращій адаптації
господарюючих суб'єктів до умов відтворення,
що склалися. У зв'язку з цим деякі автори під
державною підтримкою розуміють виключно
заходи державної бюджетної підтримки, здійс�
нюваної за допомогою використання інстру�
ментів бюджетного фінансування (субсидії,
дотації, компенсації, допомога) [10]. Як зазна�
чають Лисогор В.М., Пітик О.В., часто систему
державної підтримки зводять лише до фінан�
сової та бюджетної. На практиці державна
підтримка може здійснюватися не тільки в
формі прямих державних виплат, але й у формі
опосередкованих заходів по використанню
бюджетних коштів для стимулювання розвит�
ку виробництва цільових продуктів [13].

За визначенням Колбасіна Є.С., у сучасних
умовах господарювання державна підтримка
галузі є складовою системи державного регу�
лювання економіки, що використовує різно�
манітні форми і методи, спрямовані на вирішен�
ня конкретних цілей соціально�економічного
розвитку країни та поліпшення її макроеконо�
мічних показників [14]. Розділяємо і точку зору
Самигіна Д.Ю., Діброви А.Д., Торопова А.І.,
Рапави С.Т., Кошолкіної Л.А. та інших, які теж
вважають, що складовою частиною державно�
го регулювання є державна підтримка [1; 3; 10;
11].

Крім того, державну підтримку олійно�жи�
рової галузі слід розглядати як невід'ємну скла�
дову агропромислової політики держави. Аг�
ропромислова політика держави, у свою чер�
гу, реалізується через достатньо широкий набір
інструментів, направлених на захист інтересів
вітчизняних агропромислових товаровироб�

ників, а також на проведення заходів протекц�
іоністського характеру. Так, в нормативних
актах, пов'язаних з питаннями державної
підтримки АПК, до неї відноситься також
підтримка аграрного ринку (закупівельні і то�
варні інтервенції; державні заставні операції;
закупівлі для державних потреб; антимоно�
польне регулювання цін на регіональних рин�
ках; регулювання зовнішньоекономічної діяль�
ності) і підтримка соціальної інфраструктури
в сільській місцевості.

Розкриття економічного змісту державної
підтримки розвитку олійно�жирової галузі по�
требує уточнення поняття "розвиток", яке де�
тально було розглянуто у науковій праці [15].
Узагальнення існуючих поглядів на категорію
"розвиток" дозволило нам сформувати власне
бачення розвитку олійно�жирової галузі, під
яким слід розуміти процес переходу галузі в
якісно новий, більш досконалий стан за раху�
нок необоротних, направлених, закономірних
змін її складу, структури, зв'язків.

Отже, спираючись на проведені досліджен�
ня, нами під державною підтримкою розвитку
олійно�жирової галузі як складової системи
державного регулювання розуміється сукуп�
ність науково обгрунтованих нормативно�пра�
вових, економічних, соціально�психологічних
і організаційних заходів держави, спрямованих
на створення сприятливих умов для переходу
галузі в якісно новий, більш досконалий стан
за рахунок необоротних, направлених, законо�
мірних змін її складу, структури, зв'язків із ме�
тою підсилення її опору дестабілізуючим фак�
торам зовнішнього середовища, підвищення
конкурентоспроможності товаровиробників
галузі та забезпечення продовольчої безпеки
країни.

Таким чином, державна підтримка розвит�
ку олійно�жирової галузі дозволяє вирішува�
ти проблеми, обумовлені, з одного боку, недо�
сконалістю ринкових механізмів, а з іншого —
недостатньою ефективністю системи держав�
ного регулювання процесів відтворення в олій�
но�жировій галузі, з урахуванням інтересів то�
варовиробників галузі, споживачів її продук�
ції та держави.

Державна підтримка розвитку олійно�жи�
рової галузі спирається на методологічні заса�
ди її державного регулювання. Сукупність
суб'єктів, об'єктів, принципів, функцій, методів,
форм, інструментів і важелів утворюють сис�
тему державного регулювання олійно�жиро�
вою галуззю (рис. 1). Суб'єктами державного
регулювання олійно�жировою галуззю є конк�
ретні регулятивні органи, зокрема департамент
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розвитку реального сектору економіки (відділ
аграрної політики, землекористування та про�
довольчої безпеки), департамент зовнішньое�
кономічної діяльності (відділ нетарифного ре�
гулювання, відділ державного регулювання
зовнішньоекономічних операцій) у складі
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерство аграрної політики та
продовольства України та інші. Об'єктами дер�
жавного регулювання олійно�жирової галузі є
її товаровиробники та інші суб'єкти господа�
рювання; відносини, процеси та явища, які про�
тікають в галузі та у зовнішньому середовищі, і
мають безпосередній вплив на її стан (процеси

— відтворення, трудові, інно�
ваційні, інтеграційні, управл�
іння і т.д.; відносини — кре�
дитні, фінансові, зовнішньое�
кономічні тощо; зв'язки —
внутрішньогалузеві та міжга�
лузеві, виробничі та міжви�
робничі та ін.).

Найважливішою складо�
вою системи державного ре�
гулювання олійно�жировою
галуззю є її механізм. У дові�
дковій літературі під "механі�
змом" (у перекладі з латинсь�
кої "mechanismus" грецької
"mechane" — машина) розум�
іють внутрішній устрій, систе�
му функціонування чого�не�
будь, апарат якого�небудь
виду діяльності. На думку Ко�
рецького М.Х., зміст поняття
"механізм державного регу�
лювання економіки" можна
визначити як систему засобів,
важелів, методів і стимулів, за
допомогою яких держава ре�
гулює економічні процеси, за�
безпечує реалізацію соціаль�
но�економічних функцій [16,
с. 16]. Отже, сукупність прин�
ципів, функцій, методів,
форм, інструментів і важелів
утворюють механізм держав�
ного регулювання олійно�жи�
ровою галуззю.

Важливе місце в механізмі
державного регулювання ол�
ійно�жирової галузі займають
принципи регулювання. У до�
відковій літературі "принцип"
(від латинської principium —
основа, початок) визначається

як основний початок, на якому побудовано що�
небудь (яка�небудь наукова система, теорія,
політика, пристрій і тому подібне). У науковому
світі по�різному підходять до формулювання
принципів державного регулювання агропро�
мислового комплексу. Мінаков І.А. і Куликов
Н.І. виділяють ряд принципів, на яких повинна
базуватися система державного регулювання
агропромислового виробництва. По�перше, не�
обхідно виходити з того, що товаровиробники,
у принципі, працюють на самофінансуванні і
будь�які заходи їх підтримки є додатковими. По�
друге, субсидії, дотації, пільги, інші регуляторні
важелі і інструменти повинні їх орієнтувати на

Рис. 1. Система державного регулювання
олійно0жировою галуззю
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більш ефективне господарювання та застосува�
тися строго диференційовано. По�третє, вся си�
стема державного регулювання повинна базу�
ватися на цільовому програмному підході (це оз�
начає, що будь�які заходи підтримки повинні
бути елементом конкретної державної програ�
ми) [17, с. 311]. Латинін М.А. до основних прин�
ципів державного регулювання розвитку аграр�
ного сектора відносить: пріоритетність та аграр�
ний протекціонізм; системність і комплексність;
передбачуваність і прозорість; послідовність і
справедливість; зрозумілість і ефективність;
екологічна доцільність [18].

Узагальнюючи вищенаведені підходи, з
нашої точки зору, до основних принципів дер�
жавного регулювання олійно�жирової галузі
можна віднести: цілеспрямованість, пріори�
тетність, державний протекціонізм, сис�
темність, комплексність, оптимальність, ад�
ресність, гарантованість, рівнодоступність,
стабільність, ефективність.

Принципи державного регулювання олій�
но�жировою галуззю проявляються у конкрет�
них функціях держави. У філософській енцик�
лопедії під ред. Ф.В. Константинова дається
визначення функції (від лат. functio — здійснен�
ня, виконання) як способу поведінки, власти�
вому якому�небудь об'єкту і сприяючому збе�
реженню існування цього об'єкту або тієї сис�
теми, в яку він входить як елемент. До голов�
них функцій державного регулювання олійно�
жировою галуззю нами віднесено: цільова, нор�
мативна (регламентуюча), стимулююча, стабі�
лізаційна, координуюча, коригуюча, соціальна,
контролююча тощо.

Для виконання своїх функцій суб'єкти дер�
жавного регулювання олійно�жировою галуз�
зю використовують відповідні форми і методи
впливу на товаровиробників для досягнення
поставлених цілей (з метою реалізації, насам�
перед, загальнодержавних інтересів). У довід�
ковій літературі під методом (від грецької
methodos — шлях дослідження або пізнання,
теорія, вчення) розуміється сукупність при�
йомів і операцій пізнання і практичної діяль�
ності; спосіб досягнення певних результатів у
пізнанні і практиці.

Тобто під методами державного регулюван�
ня олійно�жировою галуззю розуміється су�
купність засобів і прийомів впливу держави на
суб'єктів господарювання (товаровиробників).
Кожен метод грунтується на використанні су�
купності інструментів (регуляторів, важелів). У
довідковій літературі під інструментом розум�
іється засіб, спосіб, який застосовується для
досягнення чого�небудь, пізнання.

Аналізуючи класифікацію методів держав�
ного регулювання економіки в цілому, можна
зробити висновок, що в їх переліку існує деяка
спільність, однак немає чіткої класифікації. У
більшості наукових досліджень методи дер�
жавного регулювання економіки класифіку�
ються за двома ознаками: за формами впливу
та засобами впливу. За формами впливу на
суб'єктів ринку методи державного регулюван�
ня поділяють на дві групи: методи прямого та
непрямого (опосередкованого) впливу.

Методи прямого впливу безпосередньо
діють на функціонування суб'єктів ринку за
допомогою інструментів адміністративно�пра�
вового характеру, які регламентують діяльність
суб'єктів господарювання, та економічних
інструментів прямого впливу [19, с. 18]. З нашої
точки зору, до прямих методів державного ре�
гулювання олійно�жировою галуззю можна
віднести: визначення стратегічних цілей роз�
витку галузі і їх вираження в індикативних і
інших планах, цільових програмах; державні за�
мовлення і контракти на постачання певних
видів олійно�жирової продукції; державна
підтримка цільових комплексних програм, за�
мовлень і контрактів; нормативні вимоги до
якості і сертифікації технології виробництва і
олійно�жирової продукції; контроль за дотри�
манням державних стандартів на олійно�жиро�
ву продукцію; встановлення квот та інших не�
тарифних обмежень на експорт або імпорт ол�
ійно�жирової продукції; ліцензування підприє�
мницької діяльності в галузі; штрафування за
порушення екологічних параметрів виробниц�
тва; централізовані бюджетні капітальні вкла�
дення та управління об'єктами державної влас�
ності та інші.

Методи непрямого регулювання — це мето�
ди, які регламентують поведінку суб'єктів рин�
ку не прямо, а опосередковано, через створен�
ня певного економічного середовища, яке зму�
шує їх діяти в потрібному державі напрямі [19,
с. 18]. До методів непрямого державного регу�
лювання олійно�жировою галуззю можна
віднести наступні: пільгове кредитування това�
ровиробників галузі; пільгове оподаткування
експортних операцій окремих видів олійно�
жирової продукції; інформаційне забезпечен�
ня товаровиробників галузі; регулювання умов
конкуренції в галузі; розвиток інфраструкту�
ри галузі; пропаганда здорового та раціональ�
ного харчування серед населення та інші.

Найбільш дискусійним є питання щодо кла�
сифікації методів державного регулювання за
засобами впливу. З нашої точки зору, методи дер�
жавного регулювання олійно�жирової галузі в
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залежності від засобів впливу на суб'єктів госпо�
дарювання можна поділити на: правові, адміні�
стративні, економічні та соціально�психологічні.

Правові методи регулювання олійно�жиро�
вою галуззю передбачають прийняття законів
та законодавчих актів, які регламентують
діяльність суб'єктів господарювання галузі, а
також механізм їх реалізації i контролю [6, с.
71]. Основними інструментами правового регу�
лювання олійно�жировою галуззю в Україні є:
Конституція та закони України; укази й розпо�
рядження Президента України; постанови та
інші акти Верховної Ради, постанови й розпо�
рядження Кабінету Міністрів, нормативно�пра�
вові акти Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України, Міністерства аграрної полі�
тики та продовольства України та інших цент�
ральних органів, місцевих державних адмініст�
рацій та органів місцевого самоврядування і т.д.

Сутність адміністративних методів полягає в
прямому управлінні економікою, заснованому на
застосуванні обов'язкових для суб'єктів ринку
державних замовлень, державних санкцій, лі�
цензій, дозволів, квот, встановленні норм і стан�
дартів, які регламентують вимоги до якості робіт
і послуг, продукції, до організації виробничих
процесів, операцій на внутрішньому і зовнішньо�
му ринку тощо [7, с. 32]. Основними інструмен�
тами адміністративного регулювання олійно�
жировою галуззю є ліцензії, квоти, санкції, нор�
ми, стандарти, державні замовлення, ціни і т.д.

Економічні методи державного регулюван�
ня являють собою сукупність способів і при�
йомів впливу на економіку суб'єктів господарю�
вання, що забезпечують реалізацію їх економі�
чних інтересів, підприємницького зиску, свобо�
ду економічного вибору, ініціативу і са�
мостійність, формування умов для вільної кон�
куренції. Економічне регулювання олійно�жи�
ровою галуззю може здійснюватися через
фінансові, кредитні, податкові та цінові заходи.
До фінансових заходів державного регулюван�
ня олійно�жировою галуззю можна віднести
компенсації, різноманітні схеми реструктури�
зації боргів, підтримка страхування. Окрім того,
це фінансування створення різноманітних ре�
зервів при закупівлі і продажу олійно�жирової
продукції за ринковими цінами, витрати на осв�
іту і науку (підтримка розвитку науково�техні�
чного прогресу), стимулювання структурних
зрушень, розвиток інфраструктури. Кредитні
заходи державного регулювання олійно�жиро�
вою галуззю передбачають надання державою
можливостей для отримання товаровиробника�
ми пільгових кредитів. Податкові заходи пов'я�
зані з регулюванням оподаткування товарови�

робників галузі, зокрема податком на додану
вартість, прибуток, методами амортизації тощо.

Соціально�психологічні методи державно�
го регулювання олійно�жировою галуззю грун�
туються на об'єктивних наукових положеннях
соціального розвитку і психології, на роз'яс�
ненні та популяризації цілей і змісту агропро�
мислової політики держави. Суть цих методів
полягає в тому, щоб формувати і підтримувати
в людей певні переконання, духовні цінності,
моральні позиції, психологічні настанови щодо
державного впливу на олійно�жирову галузь,
її споживачів, захисту довкілля тощо.

Форми державного регулювання у науковій
літературі дуже часто ототожнюються з його
методами або із видами економічної політики.
У довідковій літературі під формою (у пере�
кладі з латинської мови forma — вигляд, зов�
нішність) розуміється зовнішній контур, зов�
нішній вид предмету; встановлений зразок
чого�небудь; пристосування для додання чому�
небудь певних контурів.

З нашої точки зору, до форм державного
регулювання олійно�жировою галуззю можна
віднести планування, програмування і прогно�
зування. Планування діяльності олійно�жиро�
вої галузі на макрорівні як форма державного
регулювання передбачає визначення цілей, роз�
роблення (складання) планів та їх реалізацію (з
урахуванням шляхів досягнення) на основі нау�
кового передбачення, що базується на пізнанні
економічних законів. На мікрорівні планування
діяльності олійно�жирової галузі передбачає
складання бізнес�планів, короткотермінових
оперативних програм та завдань тощо. Програ�
мування господарської діяльності олійно�жиро�
вої галузі передбачає комплексний аналіз її ста�
ну, виявлення найважливіших проблем, вирішен�
ня яких неможливе за допомогою ринкових ва�
желів, розроблення та реалізацію окремих стра�
тегічних програм. Планування та програмуван�
ня господарської діяльності олійно�жирової
галузі взаємопов'язані з її прогнозуванням, тоб�
то науковим передбаченням тенденцій розвит�
ку галузі на період упередження — темпів еко�
номічного зростання, кон'юнктури ринку, тен�
денцій розвитку науки і техніки, структурних
змін у межах технологічного способу виробниц�
тва й економічної власності тощо.

На стан олійно�жирової галузі певним чином
впливає зовнішнє середовище. Це середовище
представлене економічними, правовими, пол�
ітичними, ринковими, технологічними, міжна�
родними, соціальними, екологічними фактора�
ми і факторами конкуренції. Збурюючий вплив
факторів зовнішнього середовища викликає
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відхилення регульованих параметрів олійно�
жирової галузі від заданих (або нормативних)
значень. Регулюючий вплив держави потрібен
для підтримки регульованих параметрів олійно�
жирової галузі на заданому рівні.
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