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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: спо-

стереження, порівняння, загального й особливого – при визначенні рівня забезпеченості на-

селення сільськогосподарськими угіддями та ріллею, визначенні структури сільськогоспо-

дарських угідь України та інших країн світу; аналізу й синтезу  – при дослідженні шляхів та 

методів реалізації державної підтримки агровиробників. 

Результати. Сільське господарство є надзвичайно ризикованою сферою діяльності. 

Ключовим для успішного господарювання є раціональне використання наявного ресурсного 

потенціалу. В кожній країні такий потенціал в аграрній сфері економіки становлять землі 

сільськогосподарського призначення. У сучасних ринкових умовах господарська діяльність в 

аграрній сфері економіки України вимагає постійного контролю за багатьма чинниками зов-

нішнього характеру. Вони можуть генерувати різноманітні впливи, як позитивного, так і не-

гативного характеру на діяльність суб’єктів господарювання, котрі можуть слугувати перед-

умовами виникнення ризиків, на які держава повинна реагувати, здійснювати правову, інвес-

тиційну, економічну та фінансову підтримку агровиробників, інструменти котрої охоплюють 

сфери кредитування, страхування, оподаткування, заходи інституційного характеру.  

Новизна. Проаналізовано вартість земель сільськогосподарського призначення у євро-

пейських країнах, обґрунтовано застороги щодо можливих ризиків інституційного характеру, 

які пов’язані з відкриттям ринку землі в Україні. Продемонстровано  зміни, внесені до По-

рядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників. 

Практична значущість. Досліджено ризики, які виникають в ході здійснення госпо-

дарської діяльності суб’єктами господарювання в аграрній сфері економіки, зокрема: вироб-

ничі, цінові, ринкові, фінансові, інституційні ризики. Дієвою допомогою вітчизняним аграр-

ним виробниками має стати розробка та реалізація державою системи заходів щодо нівелю-

вання зазначених ризиків в аграрній сфері економіки. 

Ключові слова: аграрний сектор економіки, ризики, держава, сільськогосподарські 

угіддя, ринок землі, агровиробники. 

 

Постановка проблеми. Загальновідо-

мо що, аграрний сектор економіки вирізня-

ється своєю специфікою. Результати діяль-

ності у ньому набагато більше залежать від 

природно-кліматичних умов, аніж будь-яких 

інших галузей економіки. Одним з першо-

чергових завдань аграрної діяльності є ніве-

лювання таких негативних впливів. Навіть 

застосування сучасних агротехнічних інно-

вацій не дозволяє впевнено передбачити 

рівень успішності діяльності суб’єкта гос-

подарювання. Надто значною є залежність 

галузі від погодних та кліматичних умов, 

стихійних природніх явищ. Невизначеність, 

породжена погодними умовами, врожайніс-

тю, цінами, державною політикою, світови-

ми ринками та іншими факторами, що впли-

вають на сільське господарство, може спри-

чинити значні коливання в доходах 

суб’єктів господарювання. 
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З огляду на необхідність підтримки  

вітчизняних агровиробників та  забезпечен-

ня країни продовольством як важливого 

чинника національної безпеки, зокрема і в 

умовах пандемії коронавірусу, активна роль 

держави в управлінні ризиками є затребува-

ною. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Управлінню ризиками в аграрному 

секторі економіки присвячені дослідження 

багатьох вчених, зокрема: Євтушенко Г. В. 

[1], Гришової І. Ю. [2; 3], Галицького О. М., 

Дяченко О. П. [4], Давидюк О. О. та інших.  

Дослідники вважають, що стихійний 

ринок не може існувати в умовах цивілізо-

ваної держави. Це призводить до серйозних 

суперечностей у політичному, економічно-

му, соціальному та екологічному житті краї-

ни. Тому основний зміст аграрних реформ, 

які були проведені в Україні, ґрунтується на 

розвитку та формуванні ринкових відносин 

в агропромисловому комплексі країни. 

Стратегія формування ринкової економіки 

має ґрунтуватися на поєднанні ринкової са-

морегуляції та державних регуляторних дій, 

в якій використовуються такі економічні 

важелі, як ціни, податки, субсидії, кредити, 

страхування. 

Страхування сільськогосподарських 

ризиків в Україні наразі не можна вважати 

задовільним. Негативний вплив кліматичних 

умов, низькі закупівельні ціни на зерно, 

м’ясо та молочні продукти, призводять до 

значних збитків, що в свою чергу негативно 

впливає на темпи обов'язкового страхування 

врожаю. У економічно розвинутих країнах 

державна підтримка страхувальників, а в 

деяких випадках і страховиків є 

обов’язковою частиною механізму страху-

вання сільського господарства. 

З огляду на проведені науковцями до-

слідження подальшого аналізу потребує   

удосконалення засобів запобігання ризикам 

саме в сільському господарстві України. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є визначення ролі держави в 

управлінні ризиками, напрямів допомоги 

вітчизняним аграрним виробниками в аграр-

ній сфері економіки. 

Сьогодні пандемія коронавірусу ще  

більше загострила економічну кризу в усіх 

галузях економіки України, чимало вироб-

ників, зокрема і аграрної сфери зазнають 

значних збитків. Держава об’єктивно зо-

бов’язана вживати дієві заходи для виходу 

вітчизняних виробників із кризового стану. 

Одним з можливих напрямів допомоги віт-

чизняним аграрним виробниками може ста-

ти розробка та реалізація державою системи 

заходів щодо нівелювання ризиків в аграр-

ній сфері економіки. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. У сучасних ринкових умовах госпо-

дарська діяльність в аграрній сфері економі-

ки України вимагає постійного контролю за 

багатьма чинниками зовнішнього характеру, 

зокрема: правовими, економічними, полі-

тичними, соціальними.  

Вони можуть генерувати різноманітні 

впливи, як позитивного, так і негативного 

характеру на діяльність суб’єктів господа-

рювання. Здатність не отримувати очікува-

ний результат, а досягати негативних чи 

несприятливих результатів – саме так зде-

більшого трактується поняття терміну «ри-

зик». 

Складність класифікації ризиків, які 

виникають в ході здійснення господарської 

діяльності, зумовлюється їх різноманітніс-

тю. Кількість і різноманітність ризиків над-

то великі, тому кожен господарюючий 

суб’єкт має системно підходити до визна-

чення їх складу. 

Науковці наводять чимало класифіка-

цій ризиків, згідно з однією із яких розріз-

няють п’ять загальних видів ризиків [5]: 1) 

виробничі ризики; 2) цінові або ринкові ри-

зики; 3) фінансові ризики; 4) інституційні 

ризики; 5) людські/особистісні ризики.  

Виробничі ризики обумовлюються не-

визначеністю процесів природного приросту 

сільськогосподарських культур та худоби. 

Погодні умови, хвороби, шкідники та інші 

чинники безпосередньо впливають як на 

кількість, так і на якість вироблених товарів.  

Цінові або ринкові ризики характери-

зуються невизначеністю щодо цін на товари, 

вироблені виробниками, або цін, які вони 

повинні заплатити за необхідні їм матеріали 

та сировину. Характер цінового ризику сут-

тєво відрізняється в залежності від товару.  

Фінансові ризики виникають, коли аг-

ровиробник позичає гроші та створює від-

повідне зобов’язання погасити борг. Підви-
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щення процентних ставок, обмежена досту-

пність кредитів – також є аспектами фінан-

сових ризиків. 

Інституційні ризики є наслідком неви-

значеності, пов’язаної з діями уряду. Подат-

кове законодавство, нормативно-правові 

акти щодо використання хімічних речовин, 

правила утилізації відходів тваринного по-

ходження та рівень виплат ціни або доходу 

– це приклади державних рішень, які мо-

жуть мати великий вплив на агробізнес.  

Людські або особисті ризики стосуєть-

ся таких факторів, як проблеми зі здоров'ям 

або особисті стосунки, які можуть вплинути 

на бізнес. Аварії, хвороби, смерть та розлу-

чення – приклади особистих криз, які мо-

жуть загрожувати бізнесу. 

З огляду на непередбачуваний харак-

тер впливу ризиків в діяльності суб’єктів 

господарювання, вони потребують постій-

ного моніторингу та управління. 

Управління ризиками можна визначи-

ти як певне мистецтво їх аналізу з подаль-

шою організацією заходів щодо їх мініміза-

ції. 

У відповідності до міжнародних стан-

дартів вирізняють наступні етапи управлін-

ня ризиками: ідентифікації ризиків, аналізу 

ризиків, вибору методу управління ризика-

ми, оцінювання ризиків та реакції на резуль-

тат оцінювання шляхом вибору методу уп-

равління ризиками, які спрямовані на забез-

печення економічної безпеки. 

Коли мова йде про економічні умови 

сільськогосподарського виробництва, до 

чинників ризику, варто віднести: стан про-

дуктивних сил у країні, рівень розвитку її 

економіки, яка фінансово-кредитна політика 

провадиться, існуючий паритет цін на сіль-

ськогосподарську продукцію і на засоби 

виробництва, розвиток інфраструктури [6]. 

Сільське господарство є одним із най-

ризикованіших видів діяльності. Пріоритет-

ним завданням розвитку аграрної сфери 

економіки є раціональне використання ная-

вного ресурсного потенціалу. Основою аг-

рарного потенціалу України є сільськогос-

подарські угіддя.  

Рівень забезпеченості населення сіль-

ськогосподарськими угіддями в Україні є 

високим, поступаючись лише Канаді, Росії, 

Білорусії та США (за рівнем забезпеченості 

ріллею – лише Канаді та Росії) – рис. 1. 

 

 
Рис.1. Рівень забезпеченості населення сільськогосподарськими угіддями та ріллею [7] 
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У структурі сільськогосподарських 

угідь України рілля займає  78,1 % (32,5 

млн. га), що значно більше, ніж у європей-

ських країнах і США (табл. 1). За часткою 

природних кормових угідь у загальній пло-

щі сільськогосподарських  угідь (19 %) Ук-

раїна значно поступається іншим країнам 

світу – в більшості європейських країн цей 

показник коливається в межах 30–40 %, а у 

Великій Британії і США становить 63,1 і 

56,0 % відповідно [7]. 

Це свідчить про високий рівень осво-

єння та навантаження на сільськогосподар-

ський ґрунтовий покрив, що підвищує ймо-

вірність виникнення загроз поширення еро-

зійних  процесів і деградації земельного  

фонду країни.  

Таблиця 1 

Порівняльна структура сільськогосподарських угідь України та інших країн світу [7] 
Країна Всього с.-г. 

угідь, млн га 

У тому числі 

рілля, млн га / % у складі с.-г. 

угідь 

природні кормові угіддя, млн га / 

% у складі с.-г. угідь 

Україна 41,6 32,5/78,1 7,9/19 

Австрія 3,5 1,4/40 2,0/57,1 

Білорусь 9,4 5,6/59,6 3,1/33 

Велика Британія 17,6 5,7/32,4 11,1/63,1 

Іспанія 30,2 13,7/45,4 10,3/34,1 

Канада 73,4 45,7/62,3 27,9/38 

Німеччина 17,1 11,8/69 5,2/30,4 

Польща 18,7 12,6/67,4 4,0/21,4 

Росія 210,2 122,6/58,3 78,0/37,1 

Румунія 14,8 9,4/63,5 4,8/32,4 

США 426,9 173,5/40,6 239,2/56 

Франція 30,3 18,5/61,1 11,1/36,6 

Швейцарія 1,6 0,4/25 1,1/68,8 

 

Українські землі характеризуються ви-

соким рівнем природного ресурсного потен-

ціалу. Дані X туру агрохімічної паспортиза-

ції  земель,  проведеного у 2011–2015 рр. 

державним науково-технологічним центром 

охорони родючості ґрунтів Міністерства 

аграрної політики та продовольства України 

«Центрдержродючість», свідчать, що 56 % 

вітчизняних сільгоспугідь характеризуються 

вмістом гумусу, вищим за середній (рис. 

2,3). 

Високий рівень придатності для виро-

щування всіх традиційних для України зер-

нових культур мають 29,5  млн. га  (93,8% 

загальної площі орних земель). Із них землі, 

придатні для вирощування озимої пшениці, 

становлять 27,1 млн. га, ячменю – 28,1 млн. 

га, кукурудзи – 17,6 млн. га, соняшнику – 

14,3 млн. га, цукрових буряків – 7,0 млн. га. 

 
Рис. 2. Розподіл сільськогосподарських угідь за вмістом гумусу, % [7] 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2021, №2 71_________________________________________



 

 

 
Рис. 3. Вміст гумусу в ґрунтах України %, [7] 

 

28 квітня 2020 року був підписаний 

Закон «Про внесення змін до деяких законо-

давчих актів України щодо умов обігу зе-

мель сільськогосподарського призначення», 

який Верховна Рада ухвалила 31 березня 

2020 року. 

Законом передбачено, що з 1 липня 

2021 року громадяни України можуть набу-

вати право власності на земельні ділянки 

сільгосппризначення площею до 100 га.  

Отримати у власність земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення мо-

жуть: а) громадяни України; б) юридичні 

особи України, створені і зареєстровані за 

законодавством України, учасниками (акці-

онерами, членами) яких є лише громадяни 

України та/або держава, та/або територіаль-

ні громади; в) територіальні громади; г) 

держава.  

З 1 січня 2024 року можливість прид-

бати у власність земельні ділянки сільгосп-

призначення отримають юридичні особи, 

власниками яких є українці. Вони зможуть 

купувати до 10 тис. гектарів землі. Відпо-

відно до підписаного закону, питання, чи 

надавати іноземцям право купувати землю, 

вирішуватиметься на референдумі. 

Багато економістів тривалий час об-

ґрунтовували необхідність впровадження 

ринку земель сільгосппризначення як єди-

ного дієвого чинника розвитку агровироб-

ництва. Однак чимало звучало і застережень 

стосовно високої імовірності можливих зло-

вживань, скуповування земель за безцінь, 

формування класу латифундистів та ін., як-

що процеси запуску ринку земель не будуть 

жорстко регламентуватися державою. 

Проаналізувавши вартість земель сіль-

ськогосподарського призначення у європей-

ських країнах, стає цілком очевидною об-

ґрунтованість таких засторог, які можна за-

галом віднести до групи інституційних ри-

зиків. Так ціна ріллі становить [7]: 

- Нідерланди – 62972 євро/га;  

- Італія – 40153 євро/га;  

- Люксембург – 26030 євро/га;  

- Великобританія – 25732 євро/га;  

- Ірландія – 21257 євро/га; 

- Данія – 21202 євро/га; 

- Словенія – 17136 євро/га; 
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- Іспанія – 12744 євро/га; 

- Греція – 12528 євро/га; 

- Словаччина – 12000 євро/га; 

- Польща – 9100 євро/га; 

- Фінляндія – 8326 євро/га; 

- Швеція – 7921 євро/га; 

- Чехія – 5463 євро/га; 

- Угорщина – 4182 євро/га; 

- Болгарія – 3937 євро/га; 

- Литва – 3516 євро/га; 

- Латвія – 2917 євро/га; 

- Хорватія – 2809 євро/га; 

- Естонія – 2735 євро/га; 

- Румунія – 1958 євро/га. 

За останні 5 років у всіх країнах-

членах ЄС, за винятком Греції, вартість 

ріллі зростала. Найпомітніше за вказаний 

період підвищилися ціни у Чехії (утричі), 

Литві (2,9 рази), Естонії (2,5 рази) та Угор-

щині (удвічі). Найдорожчі орні землі розта-

шовані у регіоні італійської Лігурії – 108 

тис. євро, найдешевші у Південно-західному 

регіоні Болгарії – 1,2 тис. євро. 

Згідно із даними Держгеокадастру   

нормативна грошова оцінка одного гектару 

ріллі у середньому по Україні становить 

27,5 тис. грн., тобто близько 820 євро. Най-

дорожче рілля оцінена у Черкаській області 

− майже 34 тис. грн./га, найдешевше – у 

Житомирській області – 21,2 тис. грн./га. 

Великою є ймовірність скуповування 

земель на підставних осіб великим бізнесом 

за безцінь, вкладення ним коштів в актив, 

який швидко зростатиме в ціні. За таких 

умов високими є ризики, що безпосередні 

дрібні та середні агровиробники, фермери, 

котрі не мають значних капіталів, так і не 

зможуть придбати у власність необхідні їх 

земельні ділянки. 

Наступними по важливості після ін-

ституційних ризиків для аграрної сфери 

економіки є фінансові ризики. 

Оскільки фінансовий ризик пов’язаний 

з надходженням та використанням коштів, 

фактори фінансового ризику наприклад для 

фермерських господарств можуть бути – 

несприятливі зміни процентних ставок, що 

перешкоджають використанню інвестицій-

ної складової, відтак – і відсутність доступ-

них кредитних коштів. 

Агробізнес є досить капіталомістким. 

Значна частина основних фондів використо-

вується в короткий термін, але є вузькоспе-

ціалізованою та має тривалий термін окуп-

ності;  

Нерозвинена система майнового та со-

ціального страхування відіграє вирішальну 

роль у сільському господарстві оскільки 

природні та кліматичні умови є досить не-

стабільними. Страхування таких ризиків 

може мінімізувати фінансові втрати вироб-

ника. 

Аналіз шляхів та методів реалізації 

державної підтримки агровиробників, що 

практикуються в Україні та за її межами, 

дозволило виділити основні її види: 

– правову, інструментами якої є: квоти, 

санкції, положення, стандарти, ліцензії та 

антимонопольне законодавство; 

– інвестиційну підтримку держави, яка 

забезпечується шляхом залучення вітчизня-

них та зарубіжних інвестицій у сільськогос-

подарське виробництво; випуском цінних 

паперів. 

– економічну, що втілюється на прак-

тиці шляхом встановлення та регулювання 

цін і тарифів, реалізації спеціалізованих 

програм. В Україні сьогодні спостерігається 

значне подорожчання продуктів харчування. 

За таких умов стабілізація цін на сільсько-

господарську продукцію і продовольство на 

аграрному ринку повинна забезпечувати 

дохідність  сільськогосподарського вироб-

ництва, зокрема, шляхом реалізації таких 

заходів аграрної політики  держави, як кори-

гування цін протягом року для стабілізації 

доходів виробників, сезонна стабілізація 

цін; 

– фінансову, інструменти котрої охоп-

люють сфери кредитування, страхування та 

оподаткування. 

Державна фінансова підтримка агро-

виробників є недостатньою. Видатки на роз-

виток агропромислового виробництва фор-

муються, виходячи з фінансових можливос-

тей бюджету та мало кореспондують з ре-

альними потребами  розвитку аграрного 

сектору. 

Постановою КМУ від 07 квітня 2021 р. 

№ 315 були внесені певні зміни до Порядку 

використання коштів, передбачених у дер-

жавному бюджеті для фінансової підтримки 

сільгосптоваровиробників [8], зокрема 

включено наступні види підтримки: 
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– державну підтримку страхування сіль-

ськогосподарської продукції; 

– відшкодовування втрат від пошкодження 

посівів сільськогосподарських культур вна-

слідок надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру; 

– державну підтримку сільськогосподар-

ських товаровиробників, які використову-

ють меліоровані землі; 

– державну підтримку виробників органіч-

ної сільськогосподарської продукції; 

– державну підтримку виробників картоплі; 

– державну підтримку сільськогосподар-

ських товаровиробників шляхом виділення 

бюджетних субсидій з розрахунку на оди-

ницю оброблюваних угідь. 

Такі кроки, за умови достатнього фі-

нансового забезпечення, можуть бути діє-

вими в контексті підтримки вітчизняних 

виробників аграрної продукції хоча б част-

ково. 

Досягнення стратегічних цілей  дер-

жавної фінансової підтримки розвитку сіль-

ського господарства безпосередньо 

пов’язане із реалізацією комплексу заходів 

щодо удосконалення форм підтримки, меха-

нізмів розподілу та освоєння ресурсів      

бюджетного фінансування. 

Державна фінансова підтримка агро-

промислового комплексу покликана забез-

печити продовольчу безпеку держави та 

конкурентоспроможність сільсько-господар-

ського виробництва та відіграє важливу 

роль у сталому розвитку сільського госпо-

дарства. 

Державна підтримка розвитку базових 

галузей аграрної економіки має надаватися з 

метою розширення доступу сільсько-

господарських товаровиробників до інвес-

тиційних фондів для довгострокового ство-

рення продовольчої безпеки та покращення 

рівня життя. Перш за все, для ефективного 

розвитку сільськогоспо-дарського вироб-

ництва в Україні та підвищення його конку-

рентоспроможності необхідно упорядкувати 

процес державного фінансування сільського 

господарства, забезпечити його значне зрос-

тання та ефективність, дотримуючись прин-

ципів ринкової економіки та підходів до 

державного стимули відповідають сільсько-

господарському виробництву в інших краї-

нах. 

Висновки. Як показує практика сіль-

ське господарство є надзвичайно ризикова-

ною сферою діяльності. Ключовим для ус-

пішного господарювання є раціональне ви-

користання наявного ресурсного потенціалу. 

В кожній країні такий потенціал в аграрній 

сфері економіки становлять землі сільсько-

господарського призначення.  

Прийнятий в Україні Закон «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо умов обігу земель сільсько-

господарського призначення» і дотепер за-

лишається дискусійним та зароджує сумніви 

щодо того чи спрятиме він розвитку сіль-

ського господарства, чи просто стане черго-

вим прикладом реалізації сумнівних схем і 

оборудок, головна ціль яких задешево набу-

ти цінний актив економіки країни з метою 

подальшого перепродажу чи оренди. Висо-

кими є ризики, що безпосередні агровироб-

ники, фермери, котрі не мають значних ка-

піталів, так і не зможуть придбати у влас-

ність необхідні їм земельні ділянки. 

У сучасних ринкових умовах госпо-

дарська діяльність в аграрній сфері економі-

ки України вимагає постійного контролю за 

багатьма чинниками зовнішнього характеру. 

Вони можуть генерувати різноманітні впли-

ви, як позитивного, так і негативного харак-

теру на діяльність суб’єктів господарюван-

ня, котрі можуть слугувати передумовами 

виникнення ризиків, на які держава повинна 

реагувати, здійснювати правову, інвестицій-

ну, економічну та фінансову, підтримку аг-

ровиробників, інструменти котрої охоплю-

ють сфери кредитування, страхування, опо-

даткування, заходи інституційного характе-

ру. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 

ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

В. В. Галанець, к. гос. упр., доцент, Национальный университет «Львовская политехника»,  

А. В. Колодий, к. э. н., доцент, Львовский национальный аграрный университет 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: 

наблюдения, сравнения, общего и частного – при определении уровня обеспеченности насе-

ления сельскохозяйственными угодьями и пашней, определении структуры сельскохозяй-

ственных угодий Украины и других стран мира; анализа и синтеза – при исследовании путей 

и методов реализации государственной поддержки агропроизводителей. 

Результаты. Сельское хозяйство является чрезвычайно рискованной сферой деятель-

ности. Ключевым для успешного хозяйствования является рациональное использование 

имеющегося ресурсного потенциала. В каждой стране такой потенциал в аграрной сфере 

экономики составляют земли сельскохозяйственного назначения. В современных рыночных 

условиях хозяйственная деятельность в аграрной сфере экономики Украины требует посто-

янного контроля за многими факторами внешнего характера. Они могут генерировать раз-

личные воздействия, как положительного, так и отрицательного характера на деятельность 

субъектов хозяйствования, которые могут служить предпосылками возникновения рисков, на 

которые государство должно реагировать, осуществляя правовую, инвестиционную, эконо-

мическую и финансовую, поддержку агропроизводителей, инструменты которой охватывают 

сферы кредитования, страхование, налогообложение, меры институционального характера. 

Новизна. Проанализированы стоимость земель сельскохозяйственного назначения в 

европейских странах, обоснованы предостережения относительно возможных рисков инсти-
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туционального характера, связанных с открытием рынка земли в Украине. Продемонстриро-

ваны изменения внесенные в Порядок использования средств, предусмотренных в государ-

ственном бюджете для финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей. 

Практическая значимость. Исследованы риски, которые возникают в ходе осуществ-

ления хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования в аграрной сфере экономики, 

в частности: производственные, ценовые, рыночные, финансовые, институциональные рис-

ки. Действенной помощью отечественным аграрным производителями должна стать разра-

ботка и реализация государством системы мер по нивелированию указанных рисков в аграр-

ной сфере экономики. 

Ключевые слова: аграрный сектор экономики, риски, государство, сельскохозяйствен-

ные угодья, рынок земли, агропроизводители.  

 

ROLE OF THE STATE IN RISK MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL SPHERE OF 

ECONOMY OF UKRAINE 

V. V. Halanets, Ph. D (Public Administration), Associate Professor, Lviv Polytechnic 

National University,  

A. V. Kolodiy, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Lviv National Agrarian University 

 

Methods. The results were obtained through the use of such methods as: observation, com-

parison, general and specific – in determining the level of provision of the population with agricul-

tural land and arable land, determining the structure of agricultural land in Ukraine and other coun-

tries of the world; analysis and synthesis – when studying the ways and methods of implementing 

state support for agricultural producers. 

Results. Agriculture is an extremely risky business. The key to a successful business is the ra-

tional use of the available resource potential. In each country, in the agrarian sector of the economy 

such potential is made up of agricultural land. In modern market conditions, economic activity in 

the agrarian sphere of the Ukrainian economy requires constant monitoring of many external fac-

tors. They can generate various impacts, both positive and negative, on the activities of business 

entities, which can serve as prerequisites for the emergence of risks to which the state must respond 

by providing legal, investment, economic and financial support to agricultural producers, the in-

struments of which cover the areas of lending, insurance, taxation, institutional measures. 

Novelty. The cost of agricultural lands in European countries is analyzed; warnings about 

possible risks of an institutional nature associated with the opening of a land market in Ukraine are 

justified; changes introduced to the Procedure for the use of funds provided in the state budget for 

financial support of agricultural producers are demonstrated. 

Practical value. Risks that arise during economic activity by business entities in the agricul-

tural sector of the economy have been investigated, in particular: production, price, market, finan-

cial, institutional risks. An effective help to domestic agricultural producers should be the develop-

ment and implementation by the state of a system of measures to reduce these risks in the agricul-

tural sector of the economy. 

Keywords: agricultural sector of the economy, risks, state, agricultural land, land market, ag-

ricultural producers. 
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