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ванням систем вентиляції і кондиціювання 
повітря тощо. 

З метою активізації створення ОСББ не-
обхідно розробити комплексну програму 
щодо переходу житла на самоврядування і 
самофінансування, передбачити в бюджеті 
міста кошти на проведення капітальних ре-
монтів, установку приладів обліку в багаток-
вартирних будинках за умови створення в 
них ОСББ. 

Необхідно утворити структуру, відпові-
дальну за створення інститутів самовряду-
вання населення, здатну юридично захисти-
ти інтереси споживача послуг, ефективно 
управляти системою самоврядування жит-
ловими будинками. Законодавчо має бути 
уведена відповідальність керівників інститу-
тів управління житловим фондом за нена-
лежне утримання житла. 

Велике значення в розвитку конкуренції у 
сфері теплопостачання має реформа опла-
ти комунальних послуг. З огляду на соціа-
льне значення цієї сфери, регулювання та-
рифів і доведення їх до економічно обґрун-
тованих, держава лишає за собою. Нероз-
винутість конкурентних відносин у теплопо-
стачанні сприяє використанню тільки витра-
тного методу при формуванні тарифів, ви-
ходячи з фактичного (часто економічно не-
раціонального) рівня витрат, тоді як розра-
хунок тарифів на підставі реального техніко-
економічного обґрунтування займає друго-
рядне місце. Необхідно прийняти ряд нор-
мативних документів, спрямованих на нор-
малізацію тарифів у сфері теплопостачан-
ня, скорочення непродуктивних витрат, по-
гашення заборгованості. 

Становлення конкурентного середовища 
в теплопостачанні передбачає виробіток 
механізмів фінансування і кредитування 
галузі, зміни напряму скерування бюджет-
них фінансових засобів, чітке розмежування 

повноважень центру і регіональної влади. 
Без фінансової підтримки галузь приречена 
і навіть 100% платежі населення не здатні її 
реанімувати. 

Ринкові умови функціонування галузі пе-
редбачають створення механізму мотивації 
виробників і споживачів до економії та під-
вищення ефективності енергоспоживання. У 
більшості випадків принципи стимулювання 
робітників підприємств локальних природ-
них монополій не пов’язані з розумною еко-
номією енергоресурсів, ефективністю робо-
ти підприємств. Множина програм зі зрос-
тання енергоефективності, лімітування, під-
вищення відповідальності з набагато біль-
шим ефектом можна замінити на мотивацію 
до енергозбереження суб’єктів теплопоста-
чання і теплоспоживання з підвищення ене-
ргофективності ПЕР. 

IV. Висновки 
Таким чином, існує багато проблем, що 

перешкоджають становленню конкурентно-
го середовища на ринку теплової енергії. 
Реалізація наданих пропозицій буде сприя-
ти формуванню конкурентних відносин на 
ринку теплової енергії, що є однією з голов-
них умов ефективного, надійного забезпе-
чення теплоспоживачів тепловою енергією 
необхідної якості. 
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Annotation 
At the article it is investigational problem of 

the modern state and level of development of 
financial institutes which work in an agrarian 
sphere, certain role and functions of the state 
in providing of development of mutual relations 
of agrarian producers with subjects insurance 
and credits services. Suggestions are devel-

oped in relation to development of state sup-
port of agrarian sector of Ukraine. 

Анотація 
У статті досліджено проблеми сучасного 

стану та рівня розвитку фінансових інститу-
цій, які працюють в аграрній сфері, визна-
чено роль та функції держави у забезпечен-
ні розвитку відносин сільгосптоваровироб-
ників та суб’єктів страхових і кредитних пос-
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луг. Розроблено пропозиції щодо розвитку 
інституційної системи державної підтримки 
аграрного сектора України. 

Ключові слова 
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дарство, інституційна система, реформу-
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І. Вступ 
Сьогодні стан вітчизняного аграрного сек-

тора далекий від стабілізації. Дотації і компен-
сації мають скоріше символічний характер, не 
забезпечуючи його нормальне функціонуван-
ня. За рахунок високого рівня монополізації 
постачальників засобів виробництва і сфери 
збуту продукції критично загострилися між- і 
внутрішньогалузеві диспропорції, через що 
відбувається посилення цінового диспарите-
ту, відчувається гострий дефіцит фінансових 
ресурсів, а банківський кредит через непомір-
ну величину відсотків не став для сільських 
товаровиробників основним джерелом пок-
риття нестачі оборотних коштів. 

Наявний низький рівень прибутковості 
галузі призвів до неможливості ведення бі-
льшістю підприємств не лише розширеного, 
але й простого відтворення. 

Наявні сьогодні суперечності ринок по-
долати практично не може, оскільки в агра-
рній сфері обмежені його можливості із са-
морегулювання, тим паче, що в Україні АПК 
завжди був дотаційним і тому зараз необ-
хідність його державного регулювання ні в 
кого викликає сумнівів. 

Існуючий на сьогодні порядок вирішення 
цієї проблеми є суб’єктивним і вкрай неефе-
ктивним. При цьому мова має йти не стільки 
про обсяги й терміни виділення коштів, скі-
льки про створення цілісної системи й ме-
ханізму здійснення державної аграрної полі-
тики, що включають державне втручання по 
лінії залучення ресурсів в аграрний сектор. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити сучасний стан та 

розробити пропозиції щодо розвитку інсти-
туційної системи державної підтримки агра-
рного сектора України. 

ІІІ. Результати 
Сьогодні в Україні склалася ситуація, ко-

ли для кредиторів взаємодія із сільськогос-
подарськими підприємствами пов’язана зі 
значним ризиком, що зумовлено значною 
залежністю аграрного виробництва від при-
родних умов, крайньою нестійкістю цін на 
сільськогосподарську продукцію й економіч-
ною слабкістю більшості господарств. 

Основна маса позик в Україні видається 
під забезпечення, що досягається за раху-
нок застави майна, вартість якого, як прави-
ло, перевищує одержуваний кредит. 

Зазвичай забезпеченням для сільськогос-
подарського підприємства є урожай (як зіб-
раний, так і на полі: у цьому випадку кредит 
видається не більше ніж на термін природної 
вегетації культури під заставу контракту і 

страхового поліса). Як застава за коротко-
строковими позиками, як правило, викорис-
товуються товари, що мають порівняно стій-
ку ціну (з урахуванням чинника збереження 
при низькій технічній оснащеності галузі най-
більш виграють зернові культури). 

За визначенням І. Сафонова, “державні 
заставні операції з сільськогосподарською 
продукцією є не тільки оптимальною фор-
мою кредитування на пільгових умовах, але 
й формою її збуту” [4, с. 78–79]. У СРСР 
практикувалося доведення до колгоспів і 
радгоспів контрольних цифр із закупівлі 
продукції, які визначалися, виходячи з нор-
мативів, що враховували економічну оцінку 
землі, забезпеченість виробничими ресур-
сами. Сьогодні господарства можуть вдава-
тися до таких операцій у разі потреби при 
несприятливому з їх погляду стані ринку. 
Державні заставні операції забезпечуються і 
підтримуються в таких формах: 
– пряме бюджетне фінансування (зокрема 

безвідсоткові позики); 
– виділення зворотних коштів відповідно 

до пільгового порядку; 
– виділення бюджетних асигнувань або 

кредитів безпосереднім заставодержа-
телям для компенсації витрат зі збері-
гання й обробки сільгосппродукції. 

Як свідчить вищезазначене, цей тип опе-
рацій має безпосередній стосунок до піль-
гового кредитування сільського господарст-
ва. 

Здійснення державних заставних опера-
цій є також способом регулювання ринку: при 
його несприятливій кон’юнктурі держава збі-
льшує обсяг закупівель, що вилучає частину 
продукції з ринку, тим самим стабілізуючи 
ціни і полегшуючи реалізацію решти продук-
ції. При різкому підвищенні цін і загостренні 
дефіцитності ринку держава зменшує обсяги 
операцій і здійснює за необхідності товарні 
інтервенції за регульованою ціною. 

Товарні інтервенції дають можливість, 
таким чином, підтримувати умови нормаль-
ної конкуренції і компенсувати недостатню 
розвинутість інфраструктури не перешко-
джаючи ринковій діяльності. 

Для держави такі операції є вигідними, 
оскільки кредити забезпечуються ліквідними 
ресурсами. Регулює загальні правові й еко-
номічні принципи розміщення і виконання 
державних договорів Закон України “Про 
державний матеріальний резерв” від 
24.01.97 р. № 51/97-ВР. При цьому гаранту-
ється авансова оплата не менше ніж 50% 
від вартості обсягу поставки, а з продукції 
тваринництва – виплата дотацій з відповід-
ного бюджету, що забезпечують рентабель-
ність її виробництва. 

У разі невиконання договірних зобов’язань 
винна сторона сплачує неустойку – 50% від 
вартості продукції, що недопоставлена. За 



Серія: Державне управління, 2009 р., № 2 

 111 

невчасну оплату продукції й авансування по-
купці сплачують пеню у розмірі 2% від не-
оплаченої суми за кожен день прострочення 
платежу, а при простроченні більше ніж 
30 днів – 3% (стягнення здійснюється у безак-
цептному порядку). Ми вважаємо, що всі про-
блеми, які виникають при здійсненні держав-
них закупівель, тут вирішені de yare, але ви-
никають щоразу de facto – при недостатності 
коштів у відповідних бюджетах. 

З темою державних заставних операцій 
тісно пов’язане поняття договору контрак-
тації, достатньо глибока розробка положень 
якого здійснена А.Г. Кондиріним. Він відзна-
чає, що принципово новим є те, що контрак-
тація характеризується не як самостійний 
договір, а як один з організаційних різнови-
дів договору купівлі-продажу з втратою пла-
нового характеру і обов’язкової допомоги 
контрагента у виробництві сільгосппродукції 
[2]. Слід вказати на це, як на явний недолік: 
часто господарства потребують допомоги 
заготівника в організації виробництва, тран-
спортуванні продукції (цілком можливо, на 
нашу думку, у конкретних договорах перед-
бачити такі обов’язки заготівників-
державних агентів). 

Виробник, що не виконав зобов’язання 
або що виконав його неналежним чином, 
несе відповідальність тільки за наявності 
його вини (ст. 571 ЦК): такий підхід діє на 
користь сільських товаровиробників як най-
більш слабкої сторони договору [5, с. 51]. 

Проте невчасність розрахунків є голов-
ною причиною небажання господарств пос-
тавляти продукцію за державними контрак-
тами, незважаючи на вищі ціни [4, с. 8]. 

Ми також підкреслюємо, що заставні 
операції потребують незрівняно більше ко-
штів держави, ніж пільгове кредитування, і 
найближчим часом навряд чи масово здійс-
нюватимуться. 

У систему економічного стимулювання 
входить страхування, що розглядається нами 
як один з реальних чинників зниження ризиків 
структур, що взаємодіють з аграрним секто-
ром. Підстраховування ризиків, у першу чергу, 
пов’язаних з невиконанням або неналежним 
виконанням цивільно-правових договорів, має 
особливе значення в сільському господарстві. 
Згідно зі світовою практикою, описуваний на-
ми ризик належить до категорії страхових ри-
зиків (insurable risk), тобто тих, що піддаються 
досить точному опису, з можливістю розраху-
нку його ймовірності [1]. Пошуки заходів із за-
побігання настанню збитків привели до знач-
ного поширення системи, що називається 
“управління ризиком”, до якої зараховують 
його оцінку, а також превентивні заходи. 

Розглядаючи питання державного регу-
лювання економічних процесів, не можна не 
торкнутися проблеми зниження ризиків 
структур, що кореспондують з аграрним се-

ктором по лінії кредитування, бо на сьогодні 
ризик цей у чистому вигляді надмірно вели-
кий, що не дає можливості реально сподіва-
тися на участь у цьому процесі комерційних 
установ. Щоб підсилити зацікавленість 
останніх, необхідне надання додаткових 
гарантій, зокрема частково за рахунок бю-
джетних коштів. 

Одним із способів захисту від ризику, що 
виникає (зменшення, усунення), є страху-
вання кредитів, яке виникло як специфічний 
вид діяльності в міжнародній практиці у 
XIX ст. і набуло сучасної форми тільки після 
Другої світової війни. За характеристикою 
об’єкта воно належить до страхування ризи-
ків відповідальності. Звертаємо увагу на те, 
що після виплати страхового відшкодування 
до страховика переходять у межах збитку, 
якого він зазнав, усі права кредитора до 
страхувальника у порядку регресу (що має 
слугувати позитивним зв’язком з його бажан-
ням здійснення цього виду страхування). 

Межа відповідальності страховика може 
становити 50–90% сум непогашеного креди-
ту і відсотків по ньому. У СРСР тарифна 
ставка становила 1,8%–3,5% від страхової 
суми (при термінах кредитування, відповід-
но, від 1 до 12 і більше місяців), що загалом 
відповідає світовим стандартам. Виходячи з 
рівня ризику, у кожному конкретному випад-
ку ставки могли бути знижені (збільшені) 
шляхом застосування коефіцієнтів (від 
0,2 до 1,0 або від 1,0 до 5,01) [3]. 

В Україні проблема страхування кредитів 
полягає в тому, що комерційні банки не мо-
жуть використовувати його без побоювань, 
оскільки відсутність ефективного страхового 
аудиту і широкого висвітлення у пресі бала-
нсів страхових товариств ставить під сумнів 
їх платоспроможність. Не на останньому 
місці стоїть тут і вплив складності українсь-
кого арбітражного процесу. 

Окремим питанням при гарантіях креди-
торів є проблема страхування інвестицій. 
При аналізі ризику будь-якого з учасників 
проекту використовуються критерії, запро-
поновані відомим американським експертом 
Б. Берлімером: 
– втрати від ризику незалежні один від 

одного; 
– втрати за одним напрямом “портфеля 

ризиків” не обов’язково передбачають 
втрати за іншим (за винятком форс-
мажорних обставин); 

– максимальний збиток не повинен пере-
вищувати можливостей учасника. 

Складність ситуації в сільському господар-
стві полягає в тривалості інвестиційних про-
цесів і непередбачуваності природних явищ. 
Як об’єкт, відносно якого повинні бути надані 
гарантії, інвестиції є сукупністю різних майно-
вих інтересів, а отже, необхідний захист від 
різних за характером і дією ризиків. Інвестиції, 
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здійснені в основні або оборотні засоби, ма-
ють бути захищені, перш за все, від їх факти-
чної втрати або завдання збитку, тобто набо-
ру ризиків, які індивідуально або в сукупності 
традиційно кваліфікують як страхові. 

Як додаткову гарантію страховику в агра-
рному секторі ми можемо визначити одноча-
сне укладення договору застави майна пози-
чальника з договором страхування кредиту 
(хоча за умовами ЦК цього не вимагається). 

Сільським товаровиробникам непосиль-
но регулярно сплачувати великі суми стра-
хових платежів. Тому доцільно, щоб четвер-
ту частину страхових платежів за них спла-
чувала держава. Необхідно враховувати і 
психологічні особливості мотиваційного про-
цесу керівників господарств, які вважають 
витрати на страхування зайвими (причому 
не завжди безпідставно). 

Вищеописаний вид страхування ефектив-
ний для банків, проте через значні ризики на 
нього погоджуються не всі страхові організа-
ції. Тому можливий варіант, коли банк обме-
жує свій ризик лише узяттям під заставу май-
на позичальника, яке, у свою чергу, страху-
ється (мають на увазі і можливі майбутні 
втрати – майбутній урожай); термін дії страхо-
вого поліса має перевищувати термін дії кре-
дитного договору не менше ніж на 5–10 днів. 

При страхуванні врожаю необхідною 
умовою є дотримання господарствами ос-
новних агротехнічних вимог. Основними 
принципами цього виду страхування є тіс-
ний зв’язок з результатами діяльності гос-
подарства (розмір страхового забезпечення 
залежить від рівня врожайності) і його уні-
версальність, тобто охоплення практично 
всіх видів стихійних лих. 

Визначення збитку передбачає порівнян-
ня врожаю поточного року з середнім уро-
жаєм, який господарство одержувало в по-
передні роки (з базовим показником). Мож-
ливе використання очікуваного (норматив-
ного) урожаю, який був би одержаний за 
відсутності страхової події. 

Принципова особливість страхування 
тварин полягає в тому, що відшкодування 
збитку пов’язане лише з загибеллю, тоді як 
за іншими видами майнового страхування 
поширеним є відшкодування втрат, викли-
каних частковим пошкодженням матеріаль-
них об’єктів. Основний принцип – раціона-
льне розмежування обсягу відповідальності. 

Переходячи безпосередньо до питання 
державного регулювання економіки при 
здійсненні страхування, зазначимо, що фо-
рмально в сільськогосподарській сфері За-
кон України “Про державну підтримку сіль-
ського господарства України” передбачає 
державне регулювання страхування. 

До 1992 р. централізований фонд форму-
вався на основі обов’язкового страхування, 
перерахування до нього включалися до собі-

вартості продукції. З переходом на ринкові 
умови господарювання обов’язкове страху-
вання було замінено добровільним, але для 
багатьох господарств це сьогодні є непосиль-
ними витратами. Тому можливим є створення 
державно-комерційного фонду, за допомогою 
діяльності якого можна забезпечувати держа-
вну підтримку страхування, укладати та реа-
лізовувати генеральні угоди з надійними 
страховиками. Цей фонд доцільно формувати 
за рахунок централізованих ресурсів держави 
(70–80%) і коштів господарств (20–30%). 

Також потребує перегляду і політика фо-
рмування комерційних страхових тарифів: їх 
необхідно диференціювати за різними при-
родно-економічними зонами з урахуванням 
об’єктивних умов господарювання [6]. 

Щоб підвищити зацікавленість роботи на 
аграрному ринку, необхідно створити страхо-
викам умови, за яких вони мали б об’єктивну 
інформацію про нормативну та фактичну про-
дуктивність рослинництва й тваринництва 
кожного застрахованого господарства, точну 
величину збитку, якого він зазнав. 

Уряд України може диференціювати роз-
міри страхових внесків за окремими культу-
рами і регіонами. З метою забезпечення стій-
кості такого страхування доцільно створити 
державний резерв, який має формуватися за 
рахунок відрахувань у розмірі 5% від загаль-
ної суми внесків, що надійшли за договором 
страхування сільськогосподарських культур. 

При розгляді ефективності державної пі-
дтримки страхування в аграрному секторі 
слід зазначити, що мета економічної безпе-
ки сьогодні тут не може бути досягнута, 
зважаючи на недостатність коштів у держа-
вному бюджеті. 

Кажучи про перспективи страхування в 
аграрному секторі як зниження ризиків кре-
диторів, необхідно відзначити, що його роз-
виток буде прямо пропорційний до дії вище-
зазначених державних гарантій. Іншими 
словами, для припливу капіталу в галузь на 
державному рівні необхідне зміщення акце-
нту зі страхування врожаю і тварин на стра-
хування кредитних ризиків, оскільки від цьо-
го безпосередньо залежить можливості 
пільгового кредитування підприємств галузі. 

IV. Висновки 
Інституційна система державної підтрим-

ки сільського господарства в умовах ринко-
вої економіки перебуває в Україні на почат-
ковому етапі становлення, її перспективи 
залежать від цілого ряду чинників і, в першу 
чергу, від стабілізації економіки. Досвід по-
казує, що прагнення держави безпосеред-
ньо брати участь у процесі надання позик 
часто приводить до негативних результатів: 
більш доцільним є надання гарантій і субси-
дій структурам, що намагаються працювати 
на цьому ринку. Саме так держава, з одного 
боку, змогла б зняти з себе тягар неефекти-
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вного субсидування цієї сфери економіки, а 
з іншого, – підтримати ініціативи інститутів 
агробізнесу і недержавних комерційних 
структур, у тому числі й банківської системи. 
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І. Вступ 
Аналіз соціально-економічних процесів, 

що тривають в Україні та за кордоном, до-
водить необхідність законодавчих та органі-
заційних заходів із соціального захисту та 
підтримки населення. Тому перехід до рин-

кової економіки неможливий без створення 
надійної системи соціального захисту насе-
лення, яка була б здатна нейтралізувати 
такі негативні процеси, як абсолютні та від-
носні зниження життєвого рівня окремих 
прошарків населення, посилення майнового 
та соціального розшарування населення, 
виникнення безробіття у великих масштабах 
тощо. Саме тому серед комплексу проблем, 
які постали перед Україною, державне за-
безпечення соціального захисту населення 
набуває пріоритетного значення. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розробити пропозиції щодо 

вдосконалення системи соціального розвит-
ку України. 

ІІІ. Результати 
Різні фундаментальні підходи, а також осо-

бливості соціальної політики української дер-
жави досліджувались та розроблялись багать-
ма вітчизняними вченими. Серед них: В.Я. Бі-
дак, В.І. Гайдуцький, Л.Я. Гончарук, Е.М. Ліба-
нова, О.М. Палій та В.А. Скуратівський, А.О. Сі-
ленко, С. Сіденко та ін. 

Особливу увагу вивченню механізмів акти-
візації соціальної політики на державному рів-
ні приділяють такі відомі вітчизняні науковці, 
як А.І. Амоша, Н.П. Борецька, С.Й. Вовканич, 
Т.А. Заєць, А.С. Крупнік, В.О. Мандибура, 
В.М. Новиков, О.Ф. Новікова, У.Я. Садова, 
Л.К. Семів, П.І. Шевчук. Окремі аспекти про-
блеми з точки зору державного управління 


