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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Методологічним проблемам удосконалення систе#
ми державної підтримки вітчизняного аграрного секто#
ра присвячені численні дослідження вчених, зокрема
В. Андрійчука, О. Бородіної, Н. Бугаєнка [3], А. Гайдуць#
кого, В. Галушка, М. Дем'яненка, А. Діброви [4], Т. Ка#
лашнікової [5], Ю. Лузана, І. Михасюка, О. Могильного,
Т. Осташко, Т. Олійник [6], П. Саблука, Г. Черевка та ін.
У роботах цих авторів обгрунтовано об'єктивну не#
обхідність державної підтримки сільського господар#
ства, визначено її цілі, завдання і функції у процесі рин#
кової трансформації галузі з урахуванням зарубіжного
досвіду та національних особливостей.

Разом з тим, досить широке коло питань висвітлене
ще недостатньою мірою, зокрема щодо визначення ва#
ріантів державної підтримки АПК та надання рекомен#
дацій до її здійснення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є надання методичних рекомендацій,

щодо вибору варіантів державної підтримки АПК Запо#
різького регіону, шляхів її реалізації, виходячи з прин#
ципу забезпечення комплексного розвитку територій.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вибір форм і методів держпідтримки АПК залежить

від багатьох внутрішніх (спеціалізації виробництва, тех#
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нічної озброєності, забезпеченості кадрами, рівня їх
кваліфікації, фінансово#економічного положення орга#
нізацій і так далі) і зовнішніх чинників (природних, еко#
номічних, політичних та інше). Проте у будь#якому ви#
падку при виборі варіантів держпідтримки доцільно ви#
ходити з наступних принципів, як найбільш важливих
правил управлінської діяльності:

— відповідність міжнародним вимогам;
— забезпечення комплексного розвитку територій;
— якнайповніше задоволення потреби населення

продукцією АПК;
— підвищення фінансово#економічної стійкості

сільгосптоваровиробників;
— розвиток підприємницької активності сільсько#

го населення і організацій АПК;
— забезпечення росту доходів населення.
Виходячи з вказаних принципів, конкретні важелі,

форми і методи державної підтримки та формування
статей бюджетів всіх рівнів необхідно формувати при#
вівши у відповідність з міжнародними стандартами.

РЕЗУЛЬТАТИ
Враховуючи вступ України у ВТО, зіставляємо ви#

моги українського й міжнародного законодавства, та
виходячи з положень Угоди ВТО стосовно сільського
господарства і можливостей, якщо міжнародним дого#
вором України встановлені інші правила, ніж ті, що пе#
редбачені громадянським законодавством, застосову#
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ються правила міжнородного договору, вибираємо ва#
ріанти держпідтримки, які відповідають вимогам міжна#
родного альянсу. Тобто для українського села повинні
бути вибрані заходи держпідтримки, що не суперечать
вимогам Угоди по сільському господарству ВТО.

Необхідно добиватися застосування до України
принципу de minimis (порогового рівняфінансування
заходів "жовтого кошику", що визначає мінімально при#
пустимий спотворюючий ефект на торгівлю і виробниц#
тво) за аналогією з Китаєм, тобто не на рівні 5% від вар#
тості сільськогосподарської продукції або взагалі аграр#
ного виробництва, як для розвинутих країн, і не на рівні
10%, як для тих, що розвиваються, а на рівні 8,5%.

По відношенню до регіонів й муніципальних утво#
рень може бути запропонований підхід за міжнародним
стандартом: розвинуті регіони, або ті, що розвивають#
ся і знаходяться у сприятливих чи несприятливих умо#
вах, потребують додаткової держпідтримки для забез#
печення регіональної продовольчої безпеки й стійкого
розвитку сільських територій.

Так, Запорізька область, що створена 10 січня 1939
року, займає площу 27,2 тис. км2 з населенням 1811,7
тис.осіб, розташована на півдні Східно#Європейської
рівнини в центрі південноукраїнської чорноземної зони.
Умовно область поділяється на три природно#сільсько#
господарські зони: зону степу (50,8%), степну посуш#
ливу (34,8%) та суху степну (14,4 %) зони.

Для області характерний рівнинний ландшафт. Се#
ред грунтів переважають чорноземи. За різноманітні#
стю та багатством мінерально#сировинних ресурсів об#
ласть посідає одне з провідних місць в Україні. Терито#
рія Запорізької області поділена на два водозабірних
басейни: басейн ріки Дніпро і басейн Азовського моря.

Адміністративний центр області знаходиться в
північно#західній частині, на берегах ріки, яку острів
Хортиця ділить на два русла: Старий та Новий Дніпро.
Клімат — помірно#континентальний характеризується
чітко означеною посушливістю.

Запорізька область є одним з найбільших вироб#
ників сільськогосподарської продукції та виробів хар#
чової промисловості серед регіонів України. Площа
сільськогосподарських угідь області складає 2246,3 тис.
га, або 5,4% сільгоспугідь України.

Проведення аграрної реформи стало підгрунтям для
розвитку сільського господарства. На засадах приват#
ної власності в області працює 331 товариство, 135
сільськогосподарських кооперативів, 162 приватних
(приватно#орендних) підприємств, 2339 фермерських
господарств. Площа сільськогосподарських угідь, що
знаходяться в користуванні новостворених агроформу#
вань всіх форм власності та господарювання, складає
1761,4 тис. га., або 78% від наявних в області. Розви#
вається інфраструктура аграрного ринку. Створено 21
агроторговий дім.

Запорукою ефективного функціонування та іннова#
ційного розвитку сільського господарства області, як і
країни в цілому, залишається практика активної держав#
ної підтримки сільськогосподарського виробництва.

Таким чином, враховуючи природні й економічні
властивості України та її регіонів, може бути викорита#
ний диференційований міжнародний підхід до застосу#
вання способів і розмірів держпідтримки сільського гос#

подарства. Необхідно передбачити дозвіл застосуван#
ня прямих і непрямих державних заходів допомоги з
метою заохочення розвитку сільського господарства й
аграрної сфери як невід'ємної частини програм розвит#
ку регіонів; а також інвестиційні субсидії й субсидії на
покриття витрат у сільському господарстві для регіонів
з низькими доходами або бідних за ресурсами.

Для реалізації цих положень на державному рівні
необхідно прийняти відповідні законодавчо#нормативні
документи і всім регіонам необхідно прийняти стра#
тегічні програми соціально#економічного розвитку ре#
гіонів на 10 — 15 — 20 років, складовою частиною яких,
але окремим блоком, повинна, виходячи з вищезазна#
ченого принципу комплексності розвитку територій, має
йти підпрограма розвитку АПК. В рамках даних програм
можуть бути прийняті заходи, що забезпечують держав#
ну підтримку розвитку сільського господарства й інших,
зв'язаних з ним, галузей агропромислового виробницт#
ва, інфраструктури села та ін. Враховуючи, що по пра#
вилах ВТО для всіх країн, включаючи розвинені, скоро#
чення державної підтримки наукових досліджень не
потребується, в АПК України необхідно ширше розви#
вати мережу науково#виробничих організацій на базі
дослідно#виробничих господарств, агропромислових
об'єднань та інше, з привласненням ним статусу науко#
во#виробничих і інших аналогічних організацій, прове#
денням на їх базі науково#дослідних і дослідно#конст#
рукторських робіт.

За ініціативи Української академії аграрних наук та
Міністерства аграрної політики України з метою впоряд#
кування системи наукового забезпечення агропромис#
лового виробництва АР Крим та областей України,
підвищення рівня інноваційних перетворень в аграрно#
му секторі економіки, дієвого впливу аграрної науки на
конкурентоздатність галузей сільського господарства
в кожному регіоні України створені центри наукового
забезпечення агропромислового виробництва (АПВ) [1].
Основною ідеєю їх створення було прискорення інно#
ваційних процесів у агропромисловому виробництві
шляхом об'єднання зусиль наукових, освітніх установ,
виробничих структур аграрного профілю регіонів щодо
застосування досягнень аграрної науки на виробництві,
трансферу інновацій агроформуванням різних форм
господарювання, вдосконалення взаємодії з науково#
методичними центрами та провідними галузевими нау#
ковими установами УААН, науково#консультаційного та
інформаційного забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників, розповсюдження передового дос#
віду та підвищення їх рівня знань.

Науково#дослідними установами УААН щорічно
завершується близько 800 наукових розробок. Дове#
дення цих розробок до рівня інновацій, адаптація їх до
грунтово#кліматичних умов та просування наукової про#
дукції на ринок інновацій в регіонах України і є завдан#
нями регіональних центрів наукового забезпечення
АПВ. Головними науковими установами центрів науко#
вого забезпечення АПВ визначені потужні галузеві
інститути, інститути АПВ та окремі державні сільсько#
господарські дослідні станції УААН.

Такими базовими організаціями, здатними створи#
ти в АПК Запорізького регіону мережу науково#вироб#
ничих організацій, можуть стати три науково#дослідні
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інститути УААН Запорізької об#
ласті. Сюди ж можуть бути вклю#
чені базові організації всіх форм
власності, що мають виробничо#
економічний потенціал і значення
для розвитку АПК регіону. Таких
організацій — "точок зросту" —
може бути декілька в кожному
районі. Для координації роботи
цих центрів у областях функціону#
ють Ради з питань організації їх
діяльності, в Академії — Відділен#
ня наукового забезпечення транс#
феру інновацій.

Разом з органами управління
АПВ центри щорічно в осінньо#зи#
мовий період здійснюють навчан#
ня керівників та спеціалістів агро#
формувань та органів управління
АПК регіонів. Близько 60 тис.
фахівців аграрного профілю щор#
ічно навчаються на базі центрів на#
укового забезпечення АПВ, орган#
ізовується близько 500 виставок#
ярмарків, Днів поля, публікується понад 5 тис. науко#
вих статей. Створені і функціонують 78 науково#техно#
логічних демонстраційних полігонів. На них демонстру#
ються не лише сорти та гібриди сільськогосподарських
культур, розробки локального значення, а й комплексні
технології вирощування сільськогосподарських куль#
тур, адаптовані до умов регіонів, для різних категорій
господарств. Для демонстрації наукових розробок у га#
лузі зоотехнії сформовано і функціонує 58 модельних
ферм.

З метою прискореного впровадження наукових роз#
робок у виробництво в складі регіональних центрів на#
укового забезпечення АПВ створена мережа агромага#
зинів. Основні напрями їх діяльності — надання опера#
тивних рекомендацій товаровиробникам з питань вироб#
ництва і реалізації сільськогосподарської продукції,
спільне вирощування нових сортів та гібридів сільсько#
господарських культур, забезпечення товаровиробників
елітним насінням, добривами, засобами захисту, мето#
дичними публікаціями, розробка технологічних проектів
та бізнес#планів, проведення навчань, надання марке#
тингових послуг.

Центрами надаються науково#консультаційні та
інформаційні послуги суб'єктам АПВ в освоєнні методів
прибуткового господарювання, постійно розповсюджу#
ються інформаційні матеріали, де висвітлюються акту#
альні проблеми ведення АПВ. При цьому широко зас#
тосовуються комп'ютерна та телекомунікаційна техні#
ка і інформаційні технології. Усі Центри успішно освої#
ли Інтернет#технології і використовують їх у своїй діяль#
ності. Функціонує електронна пошта, впроваджено
електронний документообіг. Центрами розроблені та
редагуються свої Web#сторінки. Окремі з них на своїх
сторінках розмістили торгові майданчики, форуми та ін.
За фінансової підтримки Національної асоціації сіль#
ськогосподарських дорадчих служб розроблено і впро#
ваджено Web#сайт Української академії аграрних наук.
На даний час він виконує здебільшого представницькі

функції, проте в найближчому майбутньому його буде
доопрацьовано як інструмент з розповсюдження нових
знань — сортів, гібридів, порід, технологій, препаратів,
машин, механізмів та ін., що пропонуються аграрною
наукою агропромисловому виробництву [2].

Виходячи з пропонованого принципу — забезпечен#
ня комплексного розвитку територій — і враховуючи
положення ВТО про можливість фінансування без об#
межень розвитку інфраструктури, наукових досліджень
і впроваджень, можна реалізувати цей принцип, з одно#
го боку, через повну передачу на баланс муніципалітетів
всіх соціально#культурних установ (відомчих дитячих
садів, шкіл, клубів і так далі, які ще не передані) і на#
правляти державні і муніципальні кошти на їх розвиток,
а також на розвиток ринкової інфраструктури (колгос#
пних ринків, складських і холодильних приміщень і т.п.).
З іншого боку, направити кошти, окрім сільського гос#
подарства і інфраструктури села, на підтримку харчо#
вої і переробляючої промисловості, не порушуючи ви#
моги міжнародного альянсу, що можна зробити через
створення науково#виробничих агропромислових об'єд#
нань (НВ АПО). Для цього в рамках агропромислового
об'єднання доцільно створювати науково#дослідні
структури (підрозділи), як це практикується в багатьох
зарубіжних країнах.

Проводячи в рамках НВ АПО наукові дослідження,
наприклад, з адаптації передових технологій до місце#
вих умов виробництва, далі отримані результати можна
запроваджувати в організаціях АПК, що входять в об'єд#
нання, також за допомогою коштів держпідтримки. Це
дозволить здійснити оновлення морально і фізично зно#
шеної на 40—80 % матеріально#технічної бази АПК.

Такі НВ АПО доцільно створити, наприклад, в За#
порізькому регіоні де, крім організацій — "точок зрос#
ту" — може бути сформовано, зважаючи на специфіку
АПК, одне або декілько науково#виробничих агропро#
мислових об'єднань за галузевим принципом на базі
організацій АПК Запоріжжя. До таких базових органі#
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Таблиця 1. Навчальні заклади Запорізької області,
що здійснюють підготовку спеціалістів для АПК
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зацій, які можуть увійти як учасники до НВ АПО і спри#
яти проведенню наукових досліджень і впроваджень
можна віднести Запорізький обласний державний про#
ектно#технологічний центр охорони родючості грунтів і
якості продукції, Виробниче акціонерне товариство
"Таврійське", Запорізький державний центр науково#
технічної і економічної інформації Міністерства освіти і
науки України (за згодою), Корпорацію "Агро#союз"
Сервіс сільськогосподарської техніки, Запорізьку об#
ласну сільськогосподарську дорадчу службу "Агро#Тав#
рія".

Крім того, в створенні і інтелектуальному забезпе#
ченні функціонування Запорізького НВ АПО можуть
брати участь 11 навчальних закладів, з них — два ви#
щих ІII—IV рівня акредитації (Таврійський державний аг#
ротехнологічний університет, Класичний приватний уні#
верситет (спеціальність — Землевпорядкування та ка#
дастр, спеціалізація — Аграрний менеджмент)) та 9 зак#
ладів І—ІІ рівня акредитації (табл.1).

Створення Запорізького НВ АПО може проходити
в три етапи.

На першому етапі (2012—2013 рр.) НВ АПО можна
охопити територію міста з передмістями, підпорядко#
вану мерії Запоріжжя, де, окрім міста, знаходиться 3
селища міського типу, 60 сел та 7 селищ. Загальна пло#
ща Запорізького району становить 1462,02 кв. км, гео#
графічно він розташований по берегах ріки Дніпро на#
вколо міста Запоріжжя. На правому березі район межує
з Дніпропетровською областю, а на лівому — з
Вільнянським, Оріхівським і Василевським районами
Запорізької області.

 Запорізький район розташований в зоні ризикова#
ного землеробства. В економіці району провідне місце
належить сільськогосподарському виробництву. В га#
лузевій структурі сільського господарства рослинниц#

тво становить 70%, тваринництво — 29%. Основними
галузями рослинництва є вирощування зернових (ози#
ма пшениця, ячмінь, овес, гречка, кукурудза), вирощу#
вання олійних культур (соняшник, рапс) та овочівниц#
тво.В тваринництві основні галузі — це м'ясо#молочне
скотарство, свинарство та птахівництво.

Таким чином, учасниками Запорізького НВ АПО
можуть стати, окрім вказаних вище наукових, навчаль#
них, державних і інших підприємств, 6 сільгосппідп#
риємств, що розташовані на території Запорізького рай#
ону (ТОВ Зерноторгівельна Компанія "Бліц", ТОВ Аг#
рофірма "Лисогірська", ТОВ "Агроприват", ТОВ Агро#
промислова Компанія "Шевченківське", ТОВ Агрофірма
"Хортиця", Сільськогосподарський Виробничий Коопе#
ратив "Дніпрові Хвилі", ТОВ Виробнича Фірма "Сенсо",
ТОВ Агрофірма "Валс", ТОВ Агрофірма "Арік") (рис.1).
Основними напрямами діяльності Запорізького НВ АПО
можуть бути:

1) науково# дослідні роботи з питань:
— вирощування зернових і кормових культур, кар#

топлі і овочів, розведення великої рогатої худоби, сви#
ней і інших тварин (сорти, породи, адаптація, техніка і
технологія з урахуванням форм господарювання );

— використання річки Дніпро;
— ветеринарії, захисту рослин, навколишнього се#

редовища;
2) здійснення впроваджень на сільськогосподарсь#

ких, харчових, переробляючих і інших підприємствах
АПК;

3) інформаційно#консультаційні послуги організа#
ціям АПК;

4) робота з підвищення рівня кваліфікації кадрів в
АПК: проведення семінарів з проблем АПК (технологі#
чним, економічним, бухгалтерським, правовим та ін.),
виставок, курсів, організація стажувань і т.п.;
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Рис. 1. Організаційна структура запропонованого Запорізького НВ АПО
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5) допомога в проведенні реорганізації і реструкту#
ризації підприємств;

6) інше відповідно до цілей і завдань НВ АПО.
 Бюджетна підтримка зазначених видів діяльності не

суперечить вимогам ВТО. Крім того, при проведенні вка#
заних робіт НВ АПО може відповідно до чинного украї#
нського законодавства, окрім бюджетного фінансуван#
ня, мати держзамовлення і пільги по податках. Органі#
заційно#правовою формою такого НВ АПО може бути
як акціонерне товариство, так і некомерційне партнер#
ство, учасниками якого можуть бути будь#які юридичні
і фізичні особи, що не відповідають за забов'язаннями
партнерства, але й ті, що не втрачають права власності
на передане в організацію майно (його вартість).

На другому етапі (2013—2014 рр.) масштаби діяль#
ності Запорізького НВ АПО доцільно розповсюдити,
окрім Запоріжжя з територіями, що підзвітні мерії міста,
також на організації, розташовані на прилеглих до ньо#
го територіях (Вільнянського, Оріхівського, Василівсь#
кого, В.#Білозерського, Михайлівського, К.#Дніпровсь#
кого, Гуляйпільського, Токмацького та Веселівського
районів). Це дозволить у відповідності з вимогами ВТО
виділяти без яких#небудь обмежень бюджетні кошти
всіх рівнів на розвиток АПК даних територій в рамках
діяльності науково#виробничих агропромислових об'єд#
нань.

На третьому етапі (2015—2020 рр.) діяльність НВ
АПО може бути поширена на всі райони з відповідним
бюджетним фінансуванням. Вказане дозволить без
будь#яких обмежень у рамках закону перевести АПК на

інтенсивний шлях розвитку, забезпечуючи йому конку#
рентоспроможність у сучасних умовах глобалізації еко#
номіки.

У перспективі у всіх регіонах необхідно також вид#
іляти кошти на проведення ветеринарних і фітосанітар#
них заходів, боротьбу з шкідниками і хворобами, які
широко поширені в сільському господарстві. Ці заходи
теж щодо правил ВТО не вимагають зниження рівня
держпідтримки.

Доцільне розширення в регіонах України держпідт#
римки АПК і сільських територій за такими напрямами,
відповідних вимогам ВТО, як освіта; інформаційно#кон#
сультативне обслуговування; інспекційні послуги; послу#
га з маркетингу, розповсюдження ринкової інформації
та інше, тим паче, що в більшості регіонів, відчутний го#
стрий брак кадрів на селі, особливо кваліфікованих. У
системі управління АПК України зайнято близько 344,5
тис. керівників і спеціалістів, у тому числі на виробництві
— понад 330,4 тис. чоловік. Безпосередньо в сільсько#
му господарстві на цих посадах працює 275,5 тис. чо#
ловік і за останні п'ять років їхня кількість зменшилася
майже на 27 %. Більш того, суттєво погіршився якісний
склад. Серед них зменшилася кількість осіб, що мають
спеціальну освіту, а питома вага працівників пенсійного
і передпенсійного віку досягла 30 %.

Потреба галузі сільського господарства в керівних
кадрах або спеціалістах у середньому задоволена на
97,8 %, причому повністю вона забезпечена лише ке#
рівниками підприємств, а вже на рівні заступників за#
безпеченість кадрами становить 93,8 %.

Рис. 2. Сфера діяльності Запорізького НВ АПО, що пропонується на ІІІ етапі
його створення та розвитку
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Серед керівників сільгосппідприємств переважна
більшість має вищу освіту (близько 93 %), а серед зас#
тупників і головних спеціалістів цей рівень знижується
до 70 %. Ще гірше положення з керівниками середньої
ланки (начальниками цехів, комплексів, ділянок, від#
ділень, завідувачами фермами, бригадирами). Тільки
близько 18 % з них мають вищу освіту. Разом з тим,
біля третини цих керівників зовсім не мають спеціаль#
ної освіти. У середньому ж частка працівників з вищою
освітою складає 27,7 %, більшість з них має середню
спеціальну освіту (49,1 %), крім того, 22,4 % одержали
тільки середню освіту. Тобто створення консультацій#
них і інших вказаних структур, зокрема за рахунок бюд#
жетних ресурсів, буде значною підтримкою АПК в су#
часних умовах.

Необхідно ширше здійснювати також бюджетну
підтримку розвитку інфраструктури на селі, включаю#
чи електропостачання, дороги і інші засоби транспор#
ту, ринкове і портове устаткування, водопостачання,
дамби і дренажні системи, роботи зі створення інфра#
структури у поєднанні з програмами з охорони довкіл#
ля. Ці напрями також не суперечать вимогам ВТО, а для
багатьох регіонів це — вельми насущна проблема.

Разом з тим, у Запорізькому регіоні ще не газифі#
ковано шість районів: Веселівський, Великобілозерсь#
кий, Куйбишевський, Приазовський, Розівський, Черні#
гівський. Централізованим питним водопостачанням в
області забезпечено 14 міст, 18 із 23 селищ міського
типу, а також 430 із 918 сільських населених пунктів.
Обсяги водопостачання склали 481 тис. м3/добу при
потребі 650 тис. м3/добу.

Найгострішою соціальною проблемою області за#
лишається проблема водопостачання сільських населе#
них пунктів. Привізною водою користуються 220
сільських населених пунктів Оріхівського, Гуляйпільсь#
кого, Пологівського, Приморського, Бердянського,
Чернігівського, Приазовського, Якимівського районів.

Не якісною питною водою користуються 448 насе#
лених пунктів області. В аварійному стані перебуває 31
% протяжності водопроводів, 29 % вуличних водопро#
відних мереж та 42 % внутрішньо#квартальних і внут#
рішньо#дворових мереж. У місті Запоріжжі, яке має най#
більшу протяжність таких споруд, цей показник скла#
дає відповідно 58 %, 44 % та 96 %. Аварійність на во#
допровідних мережах зростає щорічно приблизно на 10
%, а втрати води, при цьому за рік становлять близько
35% [7].

Враховуючи умови сільськогосподарського вироб#
ництва в регіонах України, необхідно розвивати держ#
підтримку АПК за напрямом агрострахування, але відпо#
відно до вимог ВТО: відмовившись від страхування
сільськогосподарських культур, тварин, іншої продукції,
перейти до фінансування програм страхування доходів
організацій АПК і забезпечення доходів сільського на#
селення, що узгоджується з положеннями ВТО і не ви#
магає зниження держпідтримки по цьому напряму.

Доцільно розвивати також такі напрями держпідт#
римки, як створення державних резервів для забезпе#
чення продовольчої безпеки регіону і проведення про#
довольчих інтервенцій, передбачаючи при цьому під#
тримку цін на необхідному рівні, в середньому рента#
бельність, що забезпечує розширене відтворення і ви#

робництво, має бути 40—45 % до собівартості про#
дукції; розширення компенсацій збитку від стихійних
лих; сприяння структурній перебудові сільськогоспо#
дарського виробництва за допомогою інвестицій в роз#
виток і реорганізацію підприємств.

Доцільно в умовах інших регіонів України, де
відмічається деградація землі, забруднення грунту, пе#
редбачати бюджетні виплати АПК по програмах охоро#
ни навколишнього середовища. Всі ці заходи відносять#
ся до "зеленого кошику".

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищевикладене, можна підкреслити,

що для забезпечення вирішення сучасних проблем АПК
в умовах ринкових відносин і глобалізації економіки
об'єктивно потрібна постійна держпідтримка АПК на
основі проведення комплексної ефективної бюджетної
політики, організаційно#правової і ресурсної підтрим#
ки, застосування програмно#цільового принципу дер#
жавного управління регіональними і галузевими проце#
сами, переведення АПК на шлях інтенсивного конкурен#
тоспроможного розвитку.

Запропоновано реалізацію принципу забезпечення
комплексного розвитку територій через повну переда#
чу на баланс муніципалітетів всіх соціально#культурних
установ, спрямування державних і муніципальних коштів
на їх розвиток, а також на розвиток ринкової інфраст#
руктури, з одного боку, а з іншого боку, направити кош#
ти на підтримку харчової і переробляючої промисло#
вості, що можна зробити через створення науково#ви#
робничих агропромислових об'єднань (НВ АПО).
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