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ВСТУП
Основною метою аграрних перетворень є створен�

ня умов для розвитку ефективного, високопродуктив�
ного і конкурентоспроможного аграрного сектора, що
в цілому сприятиме економічному зростанню та підви�
щенню добробуту населення. Реалії сьогодення спону�
кають до використання стратегічних підходів для
здійснення глибоких перетворень в аграрному секторі,
що є однією з передумов успіху його соціально�еконо�
мічного розвитку.

Аграрний сектор є важливим структурним елемен�
том ринкової економіки. Його роль та функції поляга�
ють у сприянні формуванню диверсифікованої інфра�
структури аграрного ринку, що, своєю чергою, спону�
кає підприємства різних сфер агропромислового вироб�
ництва до поглиблення інтеграційних процесів зі збере�
женням і примноженням агропромислового капіталу та
зміцненням продовольчої безпеки країни.

В останні роки на державному рівні вжиті певні за�
ходи з подолання аграрної кризи та створені умови для
становлення й розвитку аграрного сектора, зокрема
прийнято низку законодавчих та інших нормативно�пра�
вових актів з питань прозорості аграрного ринку, вдос�
коналення функціонування ринків продовольчих то�
варів.

Різні аспекти проблеми висвітлені у працях віт�
чизняних та закордонних науковців і практиків, зокре�
ма В. Валентинова, П. Гайдуцького, М. Дем'яненка,
С. Зорі, І. Кириленка, П. Макаренка, В. Месель�Веселя�
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Однак, аграрне виробництво як вид бізнесу й на�
далі відзначається нестабільністю та високою ризико�
ваністю, не гарантує достатніх прибутків для розши�
реного відтворення. Вказані проблеми тісно пов'язані
з необхідністю розробки ефективного і дієвого орган�
ізаційно�економічного механізму розвитку аграрного
сектора і гарантування продовольчої безпеки держа�
ви.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — проаналізувати основні етапи ринко�

вих перетворень у аграрному секторі, розглянути досяг�
нення та невдачі аграрної реформи, визначити основні
структурні елементи організаційно�економічного меха�
нізму аграрного сектора, які мають забезпечувати його
ефективний розвиток.

РЕЗУЛЬТАТИ
З метою визначення основних результатів рефор�

ми необхідно детально розглянути кожен із етапів аг�
рарних перетворень. Отже, перший етап трансформації
аграрного сектора економіки супроводжувався аграр�
ною реформою, яка за своїм економічним змістом була
спрямована на встановлення рівних економічних законів
як по відношенню до сільського господарства, так і до
селянина.
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Для оцінки аграрної реформи, насамперед, зверне�
мось до теоретичних визначень її сутності та значення
для розвитку сільського господарства.

Так, М.Й. Малік стверджує, що завдання аграрної
реформи полягає у забезпеченні продовольчої безпе�
ки країни і конкурентоспроможності сільськогоспо�
дарської продукції на світовому ринку [3].

Інші (В.В. Юрчишин, О.М. Онищенко) дотримують�
ся думки, що аграрна реформа — це здійснення соці�
ально�економічних перетворень у продовольчому сек�
торі економіки і, в першу чергу, в сільському госпо�
дарстві, які можна розглядати загалом як найбільш сут�
тєву складову сучасної аграрної політики [8].

П.Т. Cаблук, вважає, що аграрна реформа не може
здійснюватися відірвано від реформування економіки
країни в цілому [7]. Тобто вона перебуває під постійним
впливом інших складових і сама певною мірою на них
впливає.

Аграрна реформа — це складний процес, основни�
ми складовими якого є земельна і господарська рефор�
ми. Тому потреба у відповідності сучасних земельних
відносин сучасному рівню розвитку продуктивних сил
обгрунтовується як одна із головних умов для нормаль�
ного функціонування аграрного сектора економіки.

Основними складовими аграрної реформи та ета�
пами її здійснення, які поділяються на чотири блоки, є:

1) формування економічної платформи аграрної
реформи;

2) побудова ринкового економічного механізму;
3) наповнення новим змістом конструкційної схеми

економічної реформи;
4) законодавче забезпечення аграрної реформи.
Узагальнюючи вищенаведені підходи до визначення

аграрної реформи, слід відзначити, що вона здебільшого
була спрямована на забезпечення сільськогосподарсь�
кою сировиною і продовольством за рахунок власного
виробництва, соціальний розвиток села та підвищення
рівня життя сільського населення. Це було характерно
для періоду з 1992 по 1998 рік, протягом якого спостер�
ігався спад виробництва у аграрному секторі та знижу�
вався рівень життя сільського населення [5].

На думку інших науковців, за структурним складом
аграрні перетворення можна представити у вигляді чо�
тирьох блоків, кожний з яких повинен включати елемен�
ти конкретного функціонального призначення.

Перший блок — власне аграрні перетворення —
включає земельну реформу в усій її повноті, реформу�
вання майнових відносин власності, реорганізацію
сільськогосподарських підприємств, становлення фер�
мерського укладу. Другий блок об'єднує правові осно�
ви реформи, зокрема формування відповідної законо�
давчої бази, розробку підзаконних актів та інших нор�
мативно�правових документів. За своєю значущістю
найважливішим є третій блок — макроекономічний.
Складовими його елементами є відпрацювання цінових
відносин, реформування фінансово�кредитної системи,
формування ринкової інфраструктури, прискорення
розвитку матеріально�технічної бази аграрного секто�
ра економіки. Четвертий блок, який можна назвати "за�
безпечувальним", об'єднує в собі соціальні, організа�
ційно�управлінські, організаційно�методичні, економічні,
екологічні, науково�технологічні та інші елементи.

Отже, аграрна реформа в Україні характеризуєть�
ся певною послідовністю та етапністю реалізації, основ�
ними з яких є:

— земельна реформа та реформування майнових
відносин в аграрному секторі;

— забезпечення післяреорганізаційної підтримки
реформованих і новостворених господарств та форму�
вання ринкової інфраструктури у аграрному секторі;

— модернізація виробництва, створення конкурен�
тоспроможних (на внутрішньому й зовнішньому ринках)
сільськогосподарських підприємств;

— удосконалення механізмів державного регулю�
вання аграрного сектору [4].

Отже, незважаючи на деякі упущення, за роки аг�
рарних реформ мали місце вагомі зрушення:

— відбулося утвердження критичної маси власності
та приватних форм господарювання; забезпечений еко�
номічний суверенітет усім суб'єктам економіки;

— сформовані інститути та механізми ринкового
функціонування аграрного сектора економіки. Тут ри�
нок регулює основні проблеми організації будь�якої гос�
подарської системи: що, скільки, як і для кого виробля�
ти. Держава практично не втручається у вирішення цих
завдань;

— удосконалено менеджмент у сільськогоспо�
дарських підприємствах, здебільшого відбулася їх адап�
тація до ринкової кон'юнктури.

У процесі здійснення аграрної реформи відбулися
значні соціально�економічні перетворення. Радикально
змінились економічні, фінансові, організаційні, уп�
равлінські і правові умови господарювання, практично
здійснено перехід від адміністративної до ринково�ор�
ієнтованої економіки.

У процесі здійснення аграрної реформи були вирі�
шені такі важливі проблеми:

— встановлено порядок надання земельних ділянок
для ведення селянських (фермерських) господарств;

— надано громадянам право орендувати землю до�
датково до площ, що знаходяться у їх приватній влас�
ності;

— здійснено паювання земель колективних сільсь�
когосподарських підприємств з визначеним розміром
земельної частки (паю) та її вартісної оцінки;

— введено фіксований сільськогосподарський по�
даток для виробників всіх форм власності.

У цілому, результати аграрних перетворень в Україні
мали як позитивні наслідки, так і негативні, які були при�
чинами аграрної кризи.

До позитивних моментів слід віднести:
— формування земельних відносин ринкового типу;
— розвиток майнових відносин власності у недер�

жавних сільськогосподарських підприємствах;
— започаткування процесу формування сектора се�

лянських (фермерських) господарств;
— розширення землекористування особистих

підсобних господарств населення, насамперед селян.
З іншого боку, процес реформування аграрного сек�

тора економіки в Україні супроводжувався цілим комп�
лексом негативних явищ. Одним з них є те, що аграр�
ний сектор опинився в надзвичайно важкому економіч�
ному становищі, головними причинами якого є
відсутність достатнього рівня наукового обгрунтуван�
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ня економічних реформ і надмірна заполітизованість
процесу їх реалізації. Погіршується соціально�еконо�
мічне становище аграрного сектора, руйнується вироб�
ничий потенціал сільського господарства і соціальної
інфраструктури села. Приватизація і реорганізація
сільськогосподарських підприємств не привели до очі�
куваних позитивних результатів, не одержала належно�
го розвитку інтеграція і кооперація, знизився рівень
продовольчої безпеки держави [6].

Ефективний розвиток аграрного сектора має забез�
печувати такі структурні елементи його організаційно�
економічного механізму: державне регулювання роз�
витку аграрного сектора; саморегулювання і самороз�
виток суб'єктів аграрного сектора; регулювання аграр�
ного сектора з боку суб'єктів ринкової інфраструкту�
ри; регіональне регулювання ефективного функціону�
вання суб'єктів аграрного сектора з урахуванням при�
родо�ресурсного потенціалу та інтересів території; ре�
гулювання продовольчого ринку з боку споживачів та
громадських організацій. Основне завдання державно�
го регулювання розвитку аграрного сектора полягає у
реалізації соціально�економічної політики держави в
сфері виробництва, розподілу і реалізації продоволь�
ства у контексті забезпечення продовольчої безпеки
країни та збереження екологічної рівноваги навколиш�
нього середовища. Регіональне регулювання ефектив�
ного функціонування суб'єктів аграрного сектора перед�
бачає: оцінку інвестиційної привабливості регіонально�
го АПК; розробку цільових регіональних програм роз�
витку аграрного сектора з урахуванням природо�ресур�
сного потенціалу та інтересів території; місцеве фінан�
сово� бюджетне, податкове і цінове регулювання; со�
ціальний захист малозабезпечених верств населення.
Регулювання аграрного сектору з боку суб'єктів рин�
кової інфраструктури має забезпечувати ринкові умо�
ви розвитку аграрного підприємництва, зокрема фор�
мування ринків засобів виробництва та широкого вибо�
ру фінансових інструментів для їх придбання, фінансо�
во�кредитну підтримку та інформаційно�консультацій�
не забезпечення суб'єктів аграрного сектора, страхуван�
ня ризиків підприємницької діяльності. Саморозвиток і
саморегулювання підприємницьких структур аграрно�
го сектора спрямована на забезпечення прибуткової їх
діяльності та самофінансування, через реалізацію та�
ких заходів, як: проведення маркетингових досліджень
продовольчих ринків, оновлення асортименту продукції;
складання бізнес�планів; налагодження вертикально�
інтегрованих зв'язків між суб'єктами продовольчого
ринку; оцінка ризиків підприємницької діяльності. Ме�
тою регулювання продовольчого ринку з боку спожи�
вачів та громадських організацій є захист прав спожи�
вачів та гарантування безпеки продуктів харчування для
їх здоров'я і життя. Можна виділити такі групи проблем
становлення аграрного сектора України та формуван�
ня його організаційно�економічного механізму розвит�
ку:

— існують традиційно (проблеми реалізації продо�
вольчих товарів, недосконалість взаємовідносин
сільського господарства з переробними, заготівельни�
ми підприємствами та торговельними закладами);

— виникли в процесі реформування АПК (под�
рібненість земельних масивів, порушення територіаль�

ної спеціалізації і концентрації аграрного виробництва,
високий рівень концентрації власності у сфері перероб�
ки продукції).

— викликані загальноекономічною кризою (інфля�
ція, дефіцит державного бюджету, відсутність сприят�
ливого ринкового середовища, недосконалість інвести�
ційного та кредитного забезпечення, спад виробницт�
ва, негативна демографічна ситуація, низький рівень
реальних доходів і недостатня соціальна захищеність
населення);

— зумовлені регіональними особливостями (обме�
женість можливостей виробництва певних видів аграр�
ної продукції, географічне розташування) [1].

Оцінка ринкових позицій окремих категорій аграр�
них формувань у системі вітчизняного аграрного сек�
тора не дає суттєвих переваг жодній з форм господа�
рювання. Позитивні параметри діяльності особистих
господарств населення є результатом відчайдушної
боротьби сільського населення за самовиживання. Фер�
мерські господарства не конкурентоспроможні через
низькі виробничі показники.

Раціональним, з точки зору розвитку вітчизняного
аграрного сектора, варіантом є інтенсифікація та кон�
центрація виробництва у великих та середніх аграрних
підприємствах. Аналіз впливу розмірів сільськогоспо�
дарських угідь на результати діяльності аграрних
підприємств показав, що найвищу ефективність забез�
печують підприємства, площа сільськогосподарських
угідь яких перевищує 2 тис. га.

Одним з основних обмежувальних чинників, який
стримує потік інвестицій до аграрного сектора та знач�
но підвищує ризики інвесторів, є відсутність чітких, по�
стійних правил у вигляді стабільної аграрної політики і
сталого законодавства, які мали б забезпечуватися дов�
гостроковою стратегією розвитку аграрного сектору.

Система формування внутрішніх фінансових ре�
сурсів для аграрного сектора має будуватися за прин�
ципом поєднання виробництва сільськогосподарської
продукції з результатами кінцевого її споживання на базі
агропромислової інтеграції. Проте її розвиток в Україні
стримує недосконалість організаційно�технологічних і
економічних відносин між її учасниками та відсутність
механізму еквівалентного розподілу результатів спіль�
ної діяльності. Переробні підприємства продовжують
купувати сільськогосподарську продукцію за цінами, які
не відшкодовують її виробничих затрат, що є основною
причиною створення в сільськогосподарських підприє�
мствах міні�цехів з переробки сировини.

Такий шлях сільськогосподарських виробників має
низку соціальних та економічних переваг, проте він не
забезпечує підвищення конкурентоспроможності віт�
чизняних продовольчих товарів і гарантування продо�
вольчої безпеки держави.

Необхідно, вдосконалювати механізм поєднання
державного регулювання та ринкового саморегулюван�
ня розвитку аграрного сектора. Державне регулюван�
ня аграрного сектора повинно не підміняти, а лише до�
повнювати і коригувати ринковий механізм, узгоджува�
ти функціонування його елементів. Для повного вико�
ристання потенційних можливостей аграрного сектора
і регульованого впливу на нього держави та ринку не�
обхідно врахувати, що основою його формування і
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функціонування є агропромислова інтеграція [2].
Одним з методів державного регулювання розвит�

ку аграрного сектора національної економіки є розроб�
ка на державному рівні програми про сприяння створен�
ню асоціацій в аграрному виробництві. Найбільш прий�
нятними формами інтегрованих формувань в аграрно�
му виробництві є асоціації, створені як договірні об'єд�
нання, що дозволяють максимально врахувати інтере�
си усіх учасників зі збереженням їх господарської і юри�
дичної самостійності. Робота асоціацій повинна бути
організована на принципах господарської самостійності
її учасників, цілеспрямованого управління рухом і роз�
поділом матеріально�фінансових ресурсів та мінімізації
витрат на обслуговування невиробничої інфраструкту�
ри асоціацій.

Розвиток та ефективне функціонування суб'єктів аг�
рарного сектора необхідно пов'язувати із вивченням
ринків, споживачів, каналів збуту, тобто зосереджува�
ти увагу на маркетинговій діяльності.

Удосконалення організаційно�економічних відно�
син між учасниками агропромислової інтеграції необхі�
дно спрямовувати на вирішення таких проблем: онов�
лення організаційного оформлення інтегрованих струк�
тур за умов доступу всіх учасників до управління та
чіткого визначення напрямків руху матеріально�ресур�
сних і фінансових потоків; вдосконалення методики
визначення гуртової ціни на вироблену продукцію з ме�
тою забезпечення беззбиткової діяльності; забезпечен�
ня еквівалентності розподілу результатів спільної ви�
робничо�господарської діяльності; стимулювання роз�
витку інтегрованих агробізнесових структур шляхом
запровадження пільгового оподаткування і кредитуван�
ня новостворених об'єднань.

Розвиток аграрного сектора в Україні значно стри�
мує недосконала система його інформаційно�консуль�
таційного забезпечення. Є вагомі підстави для постанов�
ки питання про доцільність спрямування зусиль інфор�
маційно�консультаційних служб усіх форм власності на
створення єдиної ефективної інформаційної системи
аграрного сектора. У зв'язку з цим необхідно чітко роз�
межувати інформаційно�консультаційні послуги на за�
гальні, які повинні оплачуватися за рахунок державно�
го бюджету, і спеціальні — за рахунок оплати послуг
самими споживачами [7].

Для досягнення рівня попиту на продовольчих рин�
ках України відповідно до норм науково обгрунтовано�
го раціонального харчування сукупні витрати на одну
особу повинні зрости, як мінімум, у сім разів, що, у свою
чергу, потребує значних зусиль спрямованих на підви�
щення зайнятості населення, продуктивності праці, за�
гальне економічне зростання в країні.

ВИСНОВКИ
Таким чином, удосконалення організаційно�еконо�

мічного механізму розвитку аграрного сектора в Україні
необхідно пов'язувати, в першу чергу, з удосконален�
ням державної агропродовольчої політики в контексті
адаптації механізмів її реалізації до вимог ринкового
середовища, розвитком вертикальної інтеграції з ура�
хуванням економічних інтересів всіх її учасників, удос�
коналенням інформаційно�консультаційного та марке�
тингового забезпечення суб'єктів аграрного сектора.

Лише комплексне вирішення вищевказаних проблем
дасть можливість покращити кількісні та якісні парамет�
ри вітчизняного аграрного сектора та забезпечити кращі
конкурентні позиції як на внутрішньому, так і на зовні�
шньому продовольчих ринках. Ефективний розвиток
аграрного сектора мають забезпечувати такі структурні
елементи його організаційно�економічного механізму:
державне регулювання розвитку аграрного сектора;
саморегулювання і саморозвиток суб'єктів аграрного
сектора; регулювання аграрного сектора з боку су�
б'єктів ринкової інфраструктури; регіональне регулю�
вання ефективного функціонування суб'єктів аграрно�
го сектора з урахуванням природо�ресурсного потенц�
іалу та інтересів території; регулювання продовольчо�
го ринку з боку споживачів та громадських організацій.
Формування ефективного організаційно�економічного
механізму розвитку аграрного сектора необхідно поча�
ти з розробки нової державної агропродовольчої пол�
ітики на основі чітко визначеної стратегії розвитку аг�
рарного сектора, зміст якої полягає у формуванні ефек�
тивного конкурентоспроможного агропродовольчого
виробництва, здатного забезпечити продовольчу без�
пеку країни та нарощування експорту, що збільшить
його внесок в економіку країни. Ефективність регульо�
ваного впливу держави на розвиток аграрного сектора
необхідно оцінювати за такими критеріями, як стиму�
лювання аграрного сектора, забезпечення продоволь�
чої безпеки країни, збереження екологічної рівноваги
навколишнього середовища, законодавчий супровід аг�
рарного сектора.
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