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ДЕРЖАВНИЙ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ПОСТРЕФОРМОВАНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. Досліджується ступінь державного регулювання гарантованого забезпечення виробничої діяль^
ності агропромислових товаровиробників, створення мінімально достатніх умов підвищення прибутковості і
рентабельності новостворених аграрних підприємств на принципах ринкового господарювання.
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Summary. It is probed the degree of government control the assured providing of production activity of agroindustrial
commodity producers, creation of minimum sufficient terms of profitability increase of agrarian enterprises on market
menage principles.

Key words: agrarian policy, agroindustrial commodity producers, profitability.

Постановка проблеми. Сучасний рівень роз�
витку продуктивних сил, розширення масштабів
виробництва на ринкових засадах обов’язково
породжують нові організаційно�економічні та ви�
робничо�технологічні види діяльності на усіх
рівнях управлінської ієрархії, що в значній мірі
стає предметом державної підтримки розвитку
агропромислового комплексу. Без постійної актив�
ної регулюючої функції держави, її владних струк�
тур неможливо вирішувати завдання соціально�
економічного характеру, здійснювати демократич�
не державотворення та входження країни в циві�
лізоване світове співтовариство. Держава як по�
літична система може здійснювати економічні ре�
форми у суспільному виробництві, законодавчо
забезпечувати економічну свободу усім суб’єктам
господарювання, створювати механізми надійно�
го захисту товаровиробників від стихійного впли�
ву ринку. В процесі реформування колективних
сільськогосподарських підприємств важливо за�
безпечити прибуткове господарювання нових ви�
робничо�правових структур, перебудову системи
економічних відносин, спрямованих на підвищен�

ня зацікавленості товаровиробників у розвитку
ринкової діяльності, особливо шляхом перетво�
рення колективної власності у приватну, що спри�
ятиме підвищенню продуктивності праці та ефек�
тивності використання виробничого потенціалу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В
останні роки в Україні розробкою проблеми дер�
жавної підтримки сільськогосподарського вироб�
ництва займалися такі відомі вчені економісти�
аграрники, як В. Г. Андрійчук, П. І. Гайдуцький,
М. Я. Дем’яненко, А. М. Кандиба, О. В. Крисаль�
ний, І. І. Лукінов, М. Й. Малік, В. Я. Месель�Ве�
селяк, Б. Й. Пасхавер, Б. Я. Панасюк, Д. В. Поло�
зенко, П. Т. Саблук, О. М. Шпичак, В. В. Юрчи�
шин та інші. В їх дослідженнях увага приділялася
системі правового забезпечення, управління, ціно�
вого регулювання розвитку агропромислової сфе�
ри, проблемі оподаткування сільськогосподарсь�
ких товаровиробників, формування кредитно�
фінансової політики в умовах аграрної реформи.

Проте окремі питання вимагають детальнішо�
го опрацювання. Так, на сьогоднішній день потре�
бує глибокого дослідження питання економічних
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закономірностей дії інструментів державного ре�
гулювання аграрного сектора економіки і проблем
їхнього застосування в умовах розвитку ринкової
економіки. Недостатньо уваги приділено визна�
ченню впливу макроекономічних чинників на
розвиток сільського господарства. Не розроблено
ефективних механізмів державної підтримки аг�
рарних підприємств. Незавершеність наукових
розробок державного регулювання розвитку аграр�
ного сектора економіки та суттєва значимість цієї
проблеми для держави підтверджують об’єктивний
характер актуальності теми дослідження.

Мета статті полягає у здійсненні аналізу су�
часного стану та вивченні форм і методів держав�
ної підтримки і державного регулювання розвит�
ку сільськогосподарського виробництва в умовах
аграрної реформи, обгрунтуванні напрямів та
принципів державного регулювання виробничої
діяльності аграрного сектора при переході до
ринкової економіки, удосконаленні організацій�
ного й економічного механізмів державної під�
тримки розвитку агропромислового виробницт�
ва в постреформований період.

Виклад основного матеріалу. Указом Прези�
дента України від 3 грудня 1999 року обумовлено
«забезпечення реалізації державної аграрної по�
літики, прискорення реформування та розвитку
аграрного сектора економіки на засадах приват�
ної власності» [1, с. 74]. Мета такої політики
передбачає прискорене подолання кризових
явищ у аграрній сфері, адаптацію підприємств
агропромислового комплексу до ринкових умов
господарювання, поліпшення їхнього фінансово�
кредитного становища. До важливих складових
аграрної реформи належить створення системи
нових організаційно�правових форм господарю�
вання на ринкових засадах. Тут головним завдан�
ням є формування на базі колишніх колгоспів і
радгоспів виробничих структур, спроможних ус�
пішно функціонувати в ринковому середовищі з
урахуванням їх особливостей і нагромадженого
ресурсного потенціалу у кожному сільському
поселенні. Реформування передбачає створення
на базі колективних сільськогосподарських під�
приємств оптимальних ринкових господарсько�
правових структур, розподіл між членами їх тру�
дових колективів майна і землі на паї, забезпе�
чення їм права вільного виходу з цих підприємств
із земельними частками (паями) і майновими
паями, що сприятиме появі нових приватних
господарських формувань.

Також передбачається створення сприятливо�
го економічного середовища для ефективного фун�
кціонування постреформованого агропромислово�
го виробництва, формування організаційно�управ�
лінських вимог до наявності висококваліфіковано�
го господаря, який зацікавлений у ефективному
веденні виробництва та реалізації продукції, що
забезпечують прибуток на одиницю сукупних вар�

тісних витрат та матеріальних ресурсів у конкрет�
них умовах господарювання. Тільки власник стане
головним у розвитку товарно�грошових відносин у
постреформованому середовищі.

Для подолання негативних явищ у рамках
державної аграрної політики запропоновано роз�
робити систему показників продовольчої безпе�
ки на державному і регіональному рівнях; розро�
бити механізми ефективного кредитування за�
купівлі сільськогосподарської техніки та палив�
но�мастильних матеріалів для сільського госпо�
дарства; удосконалити систему статистики з ме�
тою забезпечення повного обліку обсягів вироб�
ництва сільськогосподарської продукції; розроби�
ти програму заходів щодо поетапного зменшен�
ня бартерних операцій; законодавчо обмежити
рівень дохідності посередницьких структур у по�
стачальницько�збутовій сфері обслуговування
підприємств АПК; у перехідному періоді здійсню�
вати регулювання майнової відповідальності та
іпотечних відносин з огляду на національну та
продовольчу безпеку країни; розглянути питан�
ня формування державного інтервенційного фон�
ду зерна через систему агропромислових бірж з
метою підтримання продовольчого балансу зер�
на та цін на нього; вжити заходів щодо підтрим�
ки на належному рівні запасів стратегічно важ�
ливих видів продовольства в Державному мате�
ріальному резерві; на основі держзамовлення та
змішаного фінансування на базі галузевих НДІ
забезпечити виведення більш ефективних сортів
сільськогосподарських культур та порід худоби,
розроблення технологій виробництва та перероб�
лення сільськогосподарської сировини.

Беручи до уваги сезонний характер сільсько�
господарського виробництва та уповільнений обіг
коштів в його галузях, можна заснувати селянсь�
кий (іпотечний) банк з відповідною мережею
структурних формувань на місцях, який повинен
виконувати функції центру фінансово�кредитно�
го забезпечення всіх товаровиробників агропро�
мислового профілю. Це дасть змогу запровадити
іпотечне кредитування під заставу земельних
ділянок та право їх оренди. В нинішніх умовах
назріла потреба у створенні Фонду кредитної
підтримки підприємств агропромислового вироб�
ництва, кошти якого доцільно використовувати
на конкурсних умовах для кредитування цільових
державних програм, надання гарантій для одер�
жання кредитних коштів у комерційних банках,
а також часткового покриття процентних ставок
унаслідок банківського кредитування окремих
цільових програм. Кошти для формування цього
фонду можуть надходити від одержаних диві�
дендів на державну частку акціонерних товариств,
від приватизації підприємств системи АПК та з
інших джерел. Аналіз використання пільгових
кредитних ресурсів показав, що у більшості сіль�
ськогосподарських підприємств кредити викори�
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стовуються на закупівлю паливно�мастильних
матеріалів, запасних частин для сільськогоспо�
дарської техніки, мінеральних добрив і придбан�
ня посівного матеріалу [2, с. 6].

Світова практика свідчить, що найефектив�
нішим методом управління ризиками в АПК є
його страхування. Проте сьогодні в Україні
відсутня система страхування сільськогоспо�
дарських виробників. Страхування сільськогос�
подарського виробництва за останні роки фак�
тично знизилося і не перевищує 5–7 %, тоді як у
країнах з розвиненим сільським господарством
воно охоплює понад 90 %. З цим пов’язана і низь�
ка інвестиційна привабливість аграрного секто�
ра. Враховуючи ринкові умови, необхідно відно�
вити систему страхування у сільському госпо�
дарстві та фонд страхування інвестицій в АПК,
що, в свою чергу, забезпечить зниження комер�
ційних і некомерційних ризиків [3, с. 64].

Подальшого реформування вимагають ринок
сільськогосподарської продукції через розвиток
біржової торгівлі, стимулювання інвестиційного
процесу, впровадження досягнень НТП, викорис�
тання енерго� і ресурсозберігаючих технологій.
Досягнення високорозвинутих країн в аграрній
сфері переконливо свідчать про ефективність струк�
тури сільського господарства, яка створена і функ�
ціонує на засадах приватної власності на землю і
засоби виробництва. Упродовж десятиліть, в умо�
вах агресивної конкуренції, вона постійно вдоско�
налювалась і нині в багатьох країнах, судячи з по�
казників, набула оптимального вигляду. Узагальню�
ючи набутий досвід організації агровиробництва,
можна виділити основні риси, в тій чи іншій мірі
характерні для різних країн, не дивлячись на різно�
манітність соціально�економічних і грунтово�кліма�
тичних умов та національних традицій. Тобто виз�
начити фундамент, на якому будується вся струк�
тура аграрного сектора. Це — сімейні ферми різних
типів, різноманітні сільськогосподарські коопера�
тиви, інтеграція аграрних і агропереробних під�
приємств і, що особливо важливо, економічне се�
редовище, найбільш сприятливе насамперед для
сільськогосподарських товаровиробників.

Світовий досвід показує, що майбутнє і пер�
спектива за великими спеціалізованими сільсько�
господарськими підприємствами. Справді, воло�
діючи значним оборотним капіталом, тісними
зв’язками з наукою і промисловістю, прямим до�
ступом до потрібних джерел інформації, великі
спеціалізовані господарства виявилися сприйнят�
ливішими до впровадження досягнень науково�
технічного прогресу, зниження витрат виробниц�
тва, організації переробки та пакування своєї про�
дукції відповідно до потреб покупців. За цих умов
дрібні ферми не можуть конкурувати з великими.
У розвинутих країнах великі ферми у змозі вирі�
шити продовольчу проблему. Державі в економіч�
ному і соціальному плані вигідніше зберігати такі

ферми, врятувати їх від банкрутства, ніж забезпе�
чити вивільнюваних фермерів житлом, роботою,
грошовою допомогою тощо. Тому держава тепер
рекомендує дрібним фермерам об’єднуватися у
групи, кооперативи та інші об’єднання для більш
ефективної участі в урядових програмах.

Світовий досвід організації аграрного ринку та
управління його функціонуванням дав змогу ви�
ділити такі його положення: домінування продук�
тово�централістських засад організації продукто�
вих ринків (тобто формування кожного продукто�
вого ринку як єдиного, національного, а не як
сукупності локальних територіальних ринків);
послідовно демократичні засади організації аграр�
ного ринку як самоорганізації та самоврядування
його операторів за певною участю держави у цьо�
му процесі; поєднання державного регулювання
ринкових цін шляхом грошових і товарних інтер�
венцій з регулюванням доходів сільськогоспо�
дарських товаровиробників за рахунок бюджетних
коштів; високий рівень бюджетної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників різнома�
нітними засобами; виважений захист вітчизняно�
го сільськогосподарського товаровиробника при
побудові його взаємовідносин із світовим ринком.
Вивчення світового досвіду країн щодо здійснен�
ня земельної реформи дає можливість зробити
висновок щодо створення вільного земельного
ринку. У відносинах між виробниками сільськогос�
подарської продукції і її споживачами має бути
застосована контрактова система, яка сприятиме
тісній інтеграції сільського господарства і перероб�
ної промисловості. На базі регіональних спеціа�
лізованих комплексів треба створювати спеціалі�
зовані асоціації різних типів. Це можуть бути га�
лузеві і міжгалузеві формування: тваринницькі або
рослинницькі агрокомплекси, агрофірми, агро�
комбінати, агрооб’єднання.

За умов переходу до ринкових відносин в аг�
ропромисловому комплексі важливо створити
ефективну систему реалізації його продукції. Ма�
ють стати нормою вільна реалізація продукції, рин�
кове регулювання цін, інвестицій, фінансування за
рахунок створення відповідних цільових фондів.

Треба реформувати також усі сфери і ланки
АПК: переробну промисловість, виробництво
засобів виробництва, агротехсервіс. заготівлі, збе�
рігання та реалізацію продукції АПК.

Виходячи із ситуації, що склалася на продо�
вольчому ринку України, здійснювати реформуван�
ня АПК треба в такій послідовності — розв’язати
проблему подолання кризових явиш і досягти ста�
білізації, тобто розвивати: а) усі форми власності і
господарювання; б) пріоритетні форми власності і
господарювання як конкурентоспроможних агентів
ринку через відповідний механізм державного ре�
гулювання, щоб досягти рівноваги між попитом і
пропозицією на продовольство; в) сільсько�гос�
подарську кооперацію на засадах структурної пере�
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будови агропромислового комплексу і введення ме�
ханізму державного регулювання.

Усім цим етапам притаманні загальні риси:
поступове вдосконалення форм власності і госпо�
дарювання; зміни організаційної структури вироб�
ництва в сільськогосподарських, переробних, аг�
росервісних та інших підприємствах, державне
регулювання економічних і земельних відносин:

— розвиток підприємництва: розробка і ос�
воєння якісно нових технологій;

— підготовка і перепідготовка кадрів для ви�
робництва в ринкових умовах;

— соціальне перетворення села.
Проведення аграрної реформи в агропромис�

ловому комплексі багато в чому збігається з її ре�
алізацією в АПК усієї країни. Щоб кризові явища
не паралізували агропромисловий комплекс, дер�
жава має повернути селу борги. Тільки після цьо�
го можна приступати до другого етапу реформи —
еволюційного природного розвитку форм госпо�
дарювання на основі всіх форм власності без втру�
чання держави (крім держпідтримки). На цьому
етапі сільські товаровиробники, спираючись на
законодавчі акти, мають самостійно прийняти
остаточне рішення щодо форм власності і таким
чином визначити своє майбутнє.

Маючи тверду законодавчо�правову базу і зроб�
лений трудовими колективами вибір, уряд повинен
реформувати конкуруючі структури в АПК. Їх дві
групи [4, с. 72]: 1) державні, колективні і колектив�
но�пайові форми господарства; 2) господарства,
засновані на приватній власності на землю та її
оренді (різноманітні форми фермерства).

Треба ретельно вивчити виробничий потенці�
ал: земельні, водні, трудові ресурси, основні вироб�
ничі фонди. У програмі розвитку АПК потрібно
передбачити можливості самозабезпечення продук�
цією, масштаби ввозу та вивозу її. У відносинах між
виробниками сільськогосподарської продукції та її
споживачами має бути застосована контрактова
система, яка сприятиме тісній інтеграції сільського
господарства і переробної промисловості.

На базі регіональних спеціалізованих комплексів
треба створювати спеціалізовані асоціації різних
типів. Це можуть бути галузеві і міжгалузеві форму�
вання: тваринницькі або рослинницькі агрокомплек�
си, агрофірми. агрокомбінати, агрооб’єднання.

За умов переходу до ринкових відносин в
АПК важливо створити ефективну систему реалі�
зації його продукції. Мають стати нормою вільна
реалізація продукції, ринкове регулювання цін,
інвестицій, фінансування за рахунок створення
відповідних цільових фондів, зовнішньоеконо�
мічні зв’язки. Також доцільно створити фінансо�
во�управлінську структуру, до складу якої входи�
ли б товарно�фондова біржа, інформаційна сис�
тема, науковий центр тощо.

Особлива роль у державному регулюванні роз�
витку агропромислового виробництва належить

податковій системі. Доцільним було б звільнення
від оподаткування фіксованим сільськогосподарсь�
ким податком товаровиробників сільськогоспо�
дарської продукції, за винятком платежів до пенс�
ійного фонду та фонду пенсійного страхування. Бе�
ручи до уваги надання пріоритету стимулюючій
функції податків, треба визначити напрями удос�
коналення податкової системи в АПК. Насамперед
це — зниження ставок податку на прибуток, на
додану вартість, звільнення від оподаткування при�
бутку підприємств, що спрямовується на рефі�
нансування, запровадження пільгового оподатку�
вання інноваційної діяльності, розширення бази
оподаткування за рахунок включення до оподат�
кування доходів від приросту капіталу, нерухомо�
го майна тощо. Податкова система є тим регуля�
тором, який дасть змогу реалізувати встановлення
єдиної по країні норми прибутку й оподатковува�
ти прибуток у межах норми за мінімальною став�
кою, а понад норму — підвищеними прогресую�
чими ставками; встановити прогресивні ставки
податку залежно від норми прибутку.

Широке розголошення неконтрольованої по�
літики вільних цін на засоби виробництва призве�
ло до стрімкого їх зростання на матеріально�
технічні ресурси в 17–20 разів, а на сільськогос�
подарську продукцію — тільки в 5,8 раза. Таке
поглиблення цінового диспаритету на сільськогос�
подарську продукцію і матеріально�технічні ресур�
си, що споживаються на селі, стало однією з ос�
новних причин збиткового виробництва переваж�
ної більшості видів сільськогосподарської про�
дукції. Разом з тим посилився розрив економіч�
них зв’язків сільськогосподарських підприємств з
підприємствами переробних і харчових галузей.
Україна втратила традиційні ринки збуту продукції
в Росії та інших країнах СНД, що значно погірши�
ло економічну і фінансову ситуацію в країні.

Зусилля всіх господарських і урядових струк�
тур, а також самих сільськогосподарських това�
ровиробників у питаннях цінової політики мають
зосереджуватися, у першу чергу, на реалізації та�
ких завдань [5, с. 112]:

— підвищення платоспроможного попиту насе�
лення через підвищення рівня доходів населення;

— регулювання цін на ринках основних видів
сільськогосподарської продукції та продовольства
через застосування заставних операцій, товарних
інтервенцій та інших важелів впливу на ринкову
кон’юнктуру, недопущення адміністративного об�
меження цін на сільськогосподарську продукцію;

— посилення вимог до якості вітчизняної
продукції та забезпечення відповідності держав�
них стандартів європейським та міжнародним,
активніше просування українського продоволь�
ства на зовнішні ринки;

— запровадження заставних операцій на сіль�
ськогосподарську продукцію через заставні ціни,
які відшкодовуватимуть середньогалузеві витрати;
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— посилення антимонопольного контролю за
цінами на ресурси для сільськогосподарського
господарства, ціни на товари і послуги яких не
повинні формувати норму прибутку вищу, ніж у
середньому по народному господарству України;

— запровадження державної підтримки сис�
теми моніторингу цін на сільськогосподарську
продукцію.

У реформованому АПК не слід відмовлятись
від складання регіональних планів — вони існу�
ють у багатьох країнах, зокрема у розвинутих. У
регіональних планах розвитку різних ланок АПК
не варто акцентувати увагу на обсягах виробниц�
тва, як це було в недалекому минулому. Система
регіональних планів різних форм господарюван�
ня в регіональному АПК повинна включати такі
розділи: підвищення і стабілізація прибутків; ви�
робництво пріоритетних видів продукції; марке�
тинг; форми використання різноманітних ресурсів.

В умовах переходу до ринкових відносин
підлягають реформуванню різні за масштабами і
структурою агропромислові формування. Якщо
такі формування будуть у складі однієї асоціації,
то питання інтеграції між сільськогосподарською
і переробною ланками будуть вирішуватись на
основі комбінування. В разі приналежності ви�
робництва переробки різним власникам має зап�
роваджуватися контрактова форма інтеграції.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Одним із важливих завдань реформування еконо�
міки України є трансформація агропромислово�
го комплексу, підвищення його конкурентоспро�
можності на світових ринках. У програмі рефор�
мування АПК слід максимально враховувати
особливості регіональної конкурентоспромож�
ності та можливості індивідуальних і колектив�
них виробників у виробництві певних видів
сільськогосподарської продукції. Суть стратегіч�
них і тактичних підходів до ринкових трансфор�
мацій полягає в тому, щоб у складному процесі
економічних реформацій ретельно поєднувались
виробничі ринкові та відтворювальні процеси.
Розрив між ними може бути подоланий тільки
при переході від короткострокового до стратегі�
чного планування, створення системи, за якої ті
чи інші рішення створюють умови збалансовано�
го розвитку всіх складових діяльності агроформу�
вань, включаючи ринкові.

Для підвищення конкурентоспроможності
АПК необхідно вирішувати наступні завдання:

— забезпечення сільськогосподарських това�
ровиробників сучасною технікою;

— створення новітніх технологій вирощу�
вання та підвищення урожайності сільськогос�
подарських культур, забезпечення приросту по�
голів’я худоби;

— фінансування сільськогосподарського ви�
робництва та забезпечення фінансової підтрим�
ки виробників насінневого матеріалу, науково�
дослідних установ, сортовипробувальних станцій;

— підготовка висококваліфікованих кадрів
для села;

— удосконалення цінової політики;
— урахування специфіки виробництва сільсь�

когосподарської продукції у регіонах.
Зусилля держави повинні концентруватись на

сприянні розвитку і збільшенню обсягів продукції
аграрного виробництва, перетворенні АПК у ви�
сокоефективний, конкурентоспроможний сектор
економіки. У цьому зв’язку необхідно прискори�
ти проведення робіт з формування і гармонізації
національної бази стандартів якості та безпеки
продуктів харчування до вимог країн�членів ЄС.
Тож потрібні докорінні зміни в аграрній політиці,
а це — основа для більш оптимістичних варіантів
розвитку агропромислового виробництва.

Потребує державної підтримки розвиток со�
ціальної інфраструктури, здійснення реформуван�
ня системи заробітної плати, пенсійного забезпе�
чення працівників агропромислового комплексу.
Державі належить викупити об’єкти соціально�
комунальної сфери, що перебувають на балансах
сільськогосподарських підприємств і передати їх
на утримання місцевих бюджетів. Компенсаційні
кошти, одержані з державного бюджету, направи�
ти на розвиток соціальної інфраструктури на селі.
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