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світу банки, фінансові компанії, компанії-емітенти кредитних кар 
ток, інвестиційні компанії, торговельні компанії, що надають ко 
мерційні кредити, на постійній основі обмінюються інформації іо 
про платоспроможність позичальників через бюро кредитних істо 
рій.

Виділяють чотири основних етапи, кожен із яких може мати 
особливості залежно від конкретних умов та розвитку бюро креди 
тних історій, а також від регіону:

Етап 1. Обмін негативною інформацією.
Етап 2. Обмін позитивною та негативною інформацією.
Етап 3. Розробка та застосування рейтингових моделей.
Етап 4. Отримання додаткової інформації.
Основні вигоди, які отримують члени кредитного бюро, ~ їй 

підвищення надійності перевірки заяв та, відповідно, більш ефск 
тивна протидія шахрайським діям.

Хоча організація бюро кредитних історій для взаємного об 
міну інформацією -  це достатньо важкий процес, користь від най 
вності спільної бази даних суттєво перевищує потенційні затрати у 
випадку її відсутності.

З вищезазначеного можливо виокремити, що метою створеи 
ня бюро кредитних історій є:

сприяння підвищенню інформаційної забезпеченості на рим 
ку фінансових послуг;

сприяння встановленню партнерських відносин між креди 
торами та позичальниками;

зниження кредитного ризику в банківській системі;
надання максимального обсягу інформації щодо позичалі.

ника;
формування позитивного іміджу сумлінних позичальникіп 

поліпшення їх ділової та інвестиційної привабливості.
Висновки. Таким чином, фактично будь-яка компанія, що за 

ймається кредитуванням своїх клієнтів в ті чи іншій формі (креди 
тні установи, підприємства сфери послуг, виробники та постач а 
льники товарів з відстрочкою платежів), має потребу в послугах 
бюро кредитних історій, що займаються збиранням, зберіганням та 
розповсюдженням інформації про платоспроможність та дисцип 
ліну позичальників, а в цілому -  оцінкою кредитних ризиків.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ

Питання про ступінь участі держави в регулюванні економі
ки представляє одну із найбільш актуальних і дискусійних про
блем в економіці. Діапазон стверджень по цьому питанню неймо- 
иірно широкий і простирається від повного невтручання держави в 
економічні процеси до жорсткого контролю за економікою через 
державне управління. Дана проблема характерна для всіх галузей 
економіки, але найбільш гостро вона проявляється в аграрному 
секторі через особливості відтворювального процесу в сільському 
господарстві. Існуючі форми й способи державного регулювання
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аграрного сектору в більшості випадків виявляються неефекіШ 
ними. У зв'язку з цим питання дослідження державного регуїі* 
вання сільського господарства, як центральної ланки агарного ЦІ 
робництва й виявлення шляхів підвищення його ефективної 11, ( 
досить актуальними.

Питанням державного регулювання сільського господарі Щ 
з урахуванням регіональної специфіки приділяли увагу вітчи їмиИ 
та зарубіжні учені.

Серед українських авторів слід виділити О. Амооии 
Г. Андрусенка, Л. Анічина, В. Воротіна, А. Дєгтяря, В. ІльяшснД 
М. Корецького, М. Кропивка, П. Макаренка, М. Маліка, В М|і 
сель-Веселяка, Г. Мостового, О. Мордвінова, П. Саблука, О. їм- 
поренко. Серед зарубіжних -  І. Алтухова, Ю. Баландіна, М. БакД 
та, Д. Ваніна, І. Крячкова, О. Чаянова та інших. Але, незважамЯ 
на великий інтерес дослідників до названих проблем, значна ч Д  
тина їх вивчена недостатньо.

Метою статті є розгляд сутності та значення державного \щ  
гулювання сільського господарства та аналіз зарубіжного досвН  
у формуванні аграрної політики.

У сучасних умовах державне регулювання сільського пн ми* 
дарства є частиною процесу відтворення та має вирішувати Щі 
вдання стимулювання економічного зростання у сільському ін^  
подарстві, регулювання зайнятості, заохочення прогресивних м |̂! 
нологічних зрушень у галузевій та регіональній структурах, спіПІ 
лізації соціально-економічного розвитку та підвищення стійкім  
функціонування суб’єктів економіки. Тому Україні потрібна імим 
аграрна політика, яка б мала системний та стратегічний хара кі »ці, 
соціальну спрямованість та відповідала принципам сталого репіж 
тку.

У теоретичному плані потрібно визнати безперспективним! 
концепцію прибічників повного невтручання держави в економ їм у, 
а регулювання економіки -  найважливішою функцією держанії 
При цьому ступінь та форми державного впливу на економіку м$» 
ють визначатися конкретними політичними та соціально-екшнм 
мічними умовами розвитку суспільства.

Досвід держав з розвиненою економікою засвідчує, що зі ні 
глибленням ринкових відносин державне регулювання еволюти 
нує від прямих методів впливу держави на економіку до опосер» і 
кованих. *
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Історично аграрна політика розвивалася в руслі вирішення 
іин* »»і мовних питань -  аграрного і продовольчого [2]. Визначаю- 

»і |>і11)ііє питання як питання про землю і земельні порядки, 
іі і н і .і >1 про проблему володіння, розпорядження і користування 

. и «і» для основної маси селян, що бажають працювати на ній і 
н їм» розпоряджатися результатами своєї праці. Разом з тим дос- 
*. рипі Західної Європи, США та Канади свідчить, що вирішення 

Н|иі ижольчого питання в країні можливе винятково шляхом вирі- 
нм нни аграрного питання.

Науковим центром європейської теорії аграрної політики 
нн » ічк 11,ся Франція. Французька школа розглядає термін «аграрна 
ин її і пі а» у широкому та вузькому розумінні. У широкому понятті 
ні р і і р 1111 політика» містить три напрями:

1) політика розвитку аграрного сектору;
2) продовольча політика, що стосується споживання продук- 

іїм імітування, соціальної підтримки населення тощо;
П агропромислова політика, пов’язана з проблемами обслу- 

іммуммішя сільського господарства, включаючи переробку, вироб- 
ннміїи) засобів виробництва для сільського господарства і торгів- 
ііііі

V вузькому розумінні аграрна політика розглядається як ін- 
пн , тональний компроміс, що є узагальненням трьох «угод»: 
и і'міоріальної угоди», що має в основі систему соціального кон-

......... І боку держави, яка підтримує ту чи іншу форму організації
нн і. м »господарського виробництва; «бюджетної угоди», обумо- 
■ пні системою доходів і видатків на сільське господарство; «по- 

іімі'ніої угоди» як форми співробітництва держави і професійних
Н|ІІ НІГШЦІЙ.

( під зазначити, що при розгляді аграрної політики зазвичай 
НІ іііріч нюється виключно економічний аспект. При цьому не вра-
...умі 11,ся такі важливі складові, як сприятливе навколишнє сере-
шшпис і добробут сільського населення. У ряді країн, зокрема, 
І ПІД і а Німеччині, триєдине розуміння основної мети аграрної 

німим визнається в політичних колах.
Широкого трактування аграрної політики традиційно дотри-

, .... . у Європейському Союзі. Це можна стверджувати з огляду
Ііц. 11ні|анульовані у ст. 39 Римського договору цілі єдиної аграрної 
ці і ні і ним країн європейського співтовариства:

І ) збільшувати продуктивність сільського господарства 
..... мм сприяння технічному прогресу, забезпечення раціонально-
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го розвитку сільськогосподарського виробництва й оптимального 
використання виробничих факторів, особливо праці;

2) забезпечувати досить високий рівень життя сільського на 
селення, зокрема шляхом збільшення індивідуальних доходів осіб 
зайнятих у сільському господарстві;

3) підтримувати стабільність ринків [1].
Йдеться про збалансовану політику, що враховує економічні

й соціальні інтереси виробників та споживачів сільськогосподар 
ської продукції, сировини і продовольства.

У Російській Федерації на законодавчому рівні державна аг 
рарна політика визначається як складова частина державної соціа 
льно-економічної політики, спрямованої на сталий розвиток сіль 
ського господарства і сільських територій. Під сталим розвитком 
сільських територій розуміється їх стабільний соціально- 
економічний розвиток, збільшення обсягу виробництва сільсько
господарської продукції, підвищення ефективності сільського гос
подарства, досягнення повної зайнятості сільського населення і під
вищення рівня його життя, раціональне використання земель [5].

Таким чином, головною вимогою до сучасної аграрної полі
тики є дотримання комплексного підходу при її розробці та здійс
ненні, тобто визначення стратегічних і тактичних заходів, їх узго
джена реалізація у всіх ланках агропромислового комплексу. Це 
забезпечується через тісний взаємозв’язок складових економічної 
політики -  фінансової, кредитної, податкової, цінової, доходів і 
пенсійного забезпечення. Обов’язковою вимогою до аграрної по
літики, що формується, є також її стратегічна спрямованість, пос
тупальна орієнтація на вирішення в єдності найближчих і більш 
віддалених -  в перспективі і навіть поза її межами -  потреб, за
вдань і проблем. Стратегія має спиратися на чітко визначені етапи 
і тактику її здійснення, всебічно відпрацьовані правові та соціаль
но-економічні механізми, які б відповідали найвищим критеріям 
вимогливості до них.

Висновки. Отже, запропоновані визначення відповідають ос
новним принципам, на яких має базуватися вітчизняна аграрна по
літика, а саме: соціальності, системності, стратегічності та стабі
льності. Перш за все, державне регулювання агрокомплексом має 
знайти свій прояв через непрямі економічні важелі впливу за до
помогою нормативно-правового забезпечення господарських про
цесів в сільськогосподарському секторі економіки.



Як засвідчує світова та вітчизняна практика, ігнорування 
окремих аспектів та складових державної аграрної політики, на 
перший погляд навіть незначних, не дає змоги досягти бажаного 
успіху на шляху її реалізації. І навпаки, виважений та системний 
підхід до формування та здійснення аграрної політики є основою 
для високоефективного соціально-економічного розвитку країни, 
добробуту її громадян.
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