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Постановка проблеми. Cуспільно-економічні та політичні трансфор-

мації супроводжуються гострими кризовими явищами, загостренням полі-
тичної й соціально-економічної ситуації, що викликає необхідність глибоко-
го їхнього вивчення. Одна з них полягає в тому, для всіх постсоціалістичних 
країн була розроблена й нав'язана шаблонова модель аграрних реформ по ре-
цептах Міжнародного валютного фонду. Суть цієї моделі полягала в транс-
формації форм власності, примусового руйнування колгоспно-радгоспної си-
стеми, лібералізації цінової політики з доведенням інфляції до фази так зва-
ної «шокової терапії». 

Ринкові трансформації в аграрному секторі мали руйнівні наслідки. 
Уже в 1999 р. спад сільськогосподарського виробництва досяг критичної ри-
си: обсяг виробництва валової продукції знизився у всіх категоріях госпо-
дарств у два рази, а в сільськогосподарських підприємствах – в 3,5 рази. Аб-
солютні значення обсягів виробництва валової продукції в останні 2011-
2013 роки, не дивлячись на певні позитивні тенденції, все ще не досягли рів-
ня навіть 1990 р. У 2013 р. обсяг валової продукції сільського господарства 
все ще на 29 млрд. грн у постійних цінах 2010 року менший за обсяг 1990 р. 
[1]. Не спостерігалося особливо позитивних зрушень у розвитку АПК в пода-
льші періоди. Спад аграрного виробництва супроводжувався небажаними 
структурними зрушеннями. Істотні деформації мали місце й у галузевій стру-
ктурі. Більшою мірою спад виробництва торкнувся галузей тваринництва: 
обсяг валової продукції за період 1990-2013 рр. знизився у всіх категоріях го-
сподарств у майже два рази, у тому числі в сільськогосподарських підприєм-
ствах – в 2,5 рази. В 1990 р. питома вага валової продукції тваринництва в за-
гальному обсязі валової продукції сільського господарства в усіх категоріях 
господарств становила 48,5 %, а в 2013 р. – лише 30,5 %, у сільськогосподар-
ських підприємствах, відповідно, — 40,7 та 24,7 % [1, С. 5].  

Вказані структурні зрушення на фоні теперішнього вектора прагнень 
України до поглиблення інтеграції у світовий економічний простір залиша-
ють небагато шляхів розвитку товарної спеціалізації експорту та, відповідно, 
галузевої структури внутрішнього виробництва. Останнє обмежуватиме і 
розвиток експортного потенціалу аграрного сектора національної економіки, 
і імплементації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку його суб’єктів. 
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Фактично поглиблюватиметься монокультурна спеціалізація з галузевою де-
формацією внутрішнього виробництва в бік пріоритету рослинництва. На-
жаль, такі обставини не сприятимуть ані стрімкому розвитку суб’єктів вітчи-
зняного агровиробництва, ані вирішенню низки проблем, що лежать в соціа-
льній площині, зокрема, в частині забезпечення зайнятості сільського насе-
лення та припинення його відтоку з сільських територій.  

Все це актуалізує необхідність наукового обґрунтування та практичної 
імплементації нових принципів регулювання процесів розвитку аграрного 
сектора вітчизняної економіки, які б дозволили адаптувати його діяльність до 
викликів сьогодення без погіршення стану суб’єктів, які складають економі-
чний базис відтворення в сільськогосподарському виробництві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вказаним питанням приді-
лили свої дослідження В.Г.Андрійчук, І.Н. Лукінов, В.В.Лагодієнко, 
М.Й.Малік, Б.І. Пасхавер, П.Т. Саблук, М.Ф. Соловйов, В.В.Булюк, 
В.В. Юрчишин, О.О.Красноруцький, І.О.Крюкова, Т.М. Гнатьєва, 
С.С.Стоянова-Коваль, Т.С.Шабатура, С.М.Шкарлет, Б.О.Язлюк [1-6]. В їх 
працях висвітлюються різні аспекти цієї складної та багатогранної проблеми. 
Втім, всі дослідники сходяться у висновках на необхідності опрацювання та 
імплементації в сфері державного регулювання аграрного виробництва та аг-
рарного ринку цілісної та комплексної доктрини розвитку аграрного сектора 
національної економіки, чого нажаль так і не було зроблено. 

Постановка завдання. Аналіз тенденцій розвитку аграрного сектору 
вітчизняної економіки в контексті викликів сьогодення та деформації пропо-
рцій відтворювального процесу зумовлює необхідність критичного перегляду 
принципів здійснення регуляторних впливів на аграрне виробництво та агра-
рний ринок. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У початковий період здій-
снення реформ загальною тенденцією розвитку економіки було руйнування фі-
нансово-кредитної системи, гіперінфляція, цінові деформації й нееквівалент-
ність міжгалузевого товарного обміну, гострий дефіцит фінансових і матеріаль-
них ресурсів, відсутність належного керування на всіх рівнях економіки держа-
ви. Не були чітко позначені кінцеві цілі й завдання ринкових трансформацій. 

При цьому система цілей зарубіжних ідеологів реформування була 
більш ніж прозорою та зрозумілою. Для останніх найголовнішим було усуну-
ти в майбутньому Україну, як потужного конкурента на світовому агропро-
довольчому ринку, без залишення її економіці в перспективі будь-яких мож-
ливостей для виробництва конкурентоспроможної на ринках розвинутих кра-
їн продукції, крім сировинної. Мотивація ж вітчизняних реформаторів зводи-
лася, передусім, до виконання політичного замовлення щодо знищення про-
порційності та масштабної збалансованості вітчизняного аграрного виробни-
цтва, яке функціонувало на той час у формі колгоспно-радгоспної системи. 

Замість формування багатоукладного аграрного сектору, удосконален-
ня діючих колективних форм у країні цілеспрямовано здійснювалася держав-
на політика примусового руйнування існуючих суб’єктів виробничої сфери. 
Замість того, щоб акцентувати увагу на еволюційному розвитку й удосконален-
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ні всіх цих форм, вони розглядалися тільки в альтернативних варіантах, що й 
привело до структурних зрушень, які ми маємо на сьогоднішній день. 

Уже в 1999 р. спад сільськогосподарського виробництва досяг критичної 
риси: обсяг виробництва валової продукції знизився у всіх категоріях госпо-
дарств в 2 рази, а в сільськогосподарських підприємствах – в 3,5 рази. Абсолю-
тне зниження обсягу виробництва валової продукції цього року досягло – 74,9 
млрд. грн. При цьому в сільськогосподарських підприємствах це, зниження ста-
новило 73,4 млрд. грн, а в господарствах населення – 1,5 млрд. грн. Однак до-
недавна владні структури робили ставку саме на господарства населення, ви-
значаючи ефективність реформування аграрного сектору підвищенням їх пито-
мої ваги в загальному обсязі виробництва валової продукції. В 1990 р. питома 
вага господарств населення в загальному обсязі виробництва валової продукції 
сільського господарства становила 30,6 %, а з 2000 р. до 2010 р. перевищувала 
50 %. В 2011 році ситуація почала дуже повільно виправлятися і в 2013 році пи-
тома вага особистих господарств населення скоротилася до 46 % у структурі 
виробництва валової продукції сільського господарства.  

Саме в цей період в аграрному виробництві України з’явилися та поча-
ли активно розвиватися інтегровані структури холдингового типу. Каталіза-
тором цього процесу стала, з одного боку, надконцентрація фінансового ка-
піталу суб’єктів сфери обігу сільськогосподарської продукції, реінвестування 
якого в сферу виробництва було цілком позитивним явищем, та доступ на 
внутрішній ринок держави зарубіжних інвестицій в аграрний сектор. Вже у 
2012 р. серед двадцяти найбільших агрохолдингів середня площа угідь, що 
припадає на кожну з цих структур, складала 147 тис. га. Лідерами за критері-
єм площі в обробітку є «Укрлендфармінг» (250 тис. га), 
ВАТ «Маріупольський комбінат імені Ілліча» (238 тис. га), Українська група 
компаній «Land West Company» (184 тис. га), Група підприємств 
ВАТ «Миронівський хлібопродукт» (180 тис. га), ТОВ «Астарта» 
(158 тис. га) [8]. При цьому з двадцяти найбільших агрохолдингів України 
одинадцять входять до складу зарубіжних структур або є суб’єктами, створе-
ними за суттєвої участі зарубіжного капіталу.  

Зважаючи на тенденції відтоку капіталу з держави при продовженні ве-
дення на її території економічної діяльності власниками цього капіталу, до-
сить часто утворення холдингової структури за рахунок іноземних інвестицій 
є ні чим іншим, як поверненням капіталу в оборот його власником через за-
рубіжних операторів фінансового ринку. Тому розглядати зазначені явища, 
як доказ «надзвичайної» інвестиційної привабливості вітчизняного аграрного 
виробництва неможливо. Втім, поява інтеграційних утворень навіть у такій 
гіпертрофованій формі у аграрному секторі економіки України має сприйма-
тися як, в цілому, позитивне явище, регулюючий вплив на виникнення та 
розвиток якого має бути спрямований на усунення протиріч соціального, 
екологічного та ринково-конкурентного значення, адже, в будь-якому різі, 
холдингові структури є альтернативою превалюванню дрібнотоварного ви-
робництва сільськогосподарської продукції, як «тупікового» напряму розвит-
ку аграрного сектору економіки України. 
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Глибокою проблемою інтенсивного розвитку агрохолдингів, як пріори-
тетної на сьогоднішній день форми організації агробізнесу залишається галу-
зевий баланс в їх спеціалізації. Лише шість з двадцяти найбільших агрохол-
дингів розвивають тваринництво, як один з напрямів своєї спеціалізації. Зу-
мовлене це, передусім, загальними тенденціями розвитку товарного вироб-
ництва в сільському господарстві держави. 

Галузі тваринництва у своєму розвитку потрапили під вплив тих же 
факторів, що й сільське господарство в цілому. Визначальним було катаст-
рофічне падіння споживчого попиту на продукцію тваринництва через зубо-
жіння основної маси населення. Це обумовило низькі ціни й збитковість ви-
робництва та реалізації продукції. Руйнуючи на початку реформування вели-
котоварне виробництво, проблему збільшення виробництва продукції тва-
ринництва сподівалися вирішити за рахунок господарств населення. Втім, 
реальна практика довела неефективність такого шляху розвитку. У минулому 
господарства населення відчували потужну підтримку з боку колгоспів і рад-
госпів. Це безперечно й не вимагає особливих коментарів. 

Що стосується фермерських господарств, то в 2012 р. на їхню частку 
доводилося 11,4 % сільськогосподарських угідь і 13,1 % ріллі, однак їх пито-
ма вага в загальному обсязі виробництва валової продукції сільського госпо-
дарства становив усього лише 6,3 % (в обсягах виробництва продукції рос-
линництва й тваринництва відповідно 8,6 і 1,7 %) . Наведені вище показники 
відображають реальну інтенсивність і ефективність використання землі (вона 
майже у два рази нижче, чим у сільськогосподарських підприємствах). Через 
екстенсивний характер виробництва, дуже слабку технічну оснащеність ці 
суб’єкти сфери виробництва значно уступають сільськогосподарським під-
приємствам по врожайності основних сільськогосподарських культур, до то-
го ж мають деформовану галузеву структуру: в 2000-2012 рр. питома вага 
продукції тваринництва в загальному обсязі виробництва валової продукції 
сільського господарства коливався в межах 7,2-17,0% [2]. Отже, без усунення 
галузевих деформацій побудувати раціональний виробничий тип і систему 
ведення сільського господарства неможливо. 

Висновки. Негативні тенденції в розвитку аграрного сектору економіки 
обумовлені суб'єктивними причинами. В основу соціально-економічних та по-
літичних трансформацій в нашій державі традиційно покладається стратегія 
руйнування. Забезпечення продовольчої безпеки країни й формування збалан-
сованого ринку можливо тільки на основі відродження великих спеціалізованих 
сільськогосподарських підприємств із поступовим переходом їх до моделі роз-
витку інтенсивного типу з подальшим поглибленням агропромислової інтегра-
ції, тобто із формуванням можливостей для створення більших розмірів доданої 
вартості всередині агропромислового виробництва держави та її внутрішнього 
ринку. Дві інші форми – фермерські господарства й господарства населення 
мають доповнювати процеси формування внутрішньої пропозиції продовольст-
ва продовольства. Успішний їхній розвиток можливий тільки за умови тісної 
кооперації й інтеграції з великими сільськогосподарськими підприємствами. 
Все це потребує критичного перегляду аграрної політики держави, яка не вико-
нала дотепер свого цільового призначення. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
Дубініна М.В., д.е.н., доцент 

Миколаївський національний аграрний університет 
 
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти інституціонально-

трансформаційних процесів в сільськогосподарських підприємствах. Проаналізовано скла-
дові, пов’язані з подальшою інституціональною перебудовою вітчизняних сільськогоспо-
дарських підприємств. Виявлено причини ускладнень, що виникають при проведенні транс-
формаційних процесів.  

Ключові слова: інституціональна трансформація, форми власності, сільське госпо-
дарство, господарська діяльності, державна підтримка. 

 
Постановка проблеми. Аналіз сучасного стану інституціональних пе-

ретворень, перспектив розвитку раціональної соціально-економічної струк-
тури в цілому не може бути виконаний без урахування соціально-
економічних факторів та передумов цих процесів. Ці інституціональні пере-
творення покликані реформувати всю систему стимулів для господарств і 
громадян, сприяючи підвищенню ефективності та конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств, забезпечуючи стабілізацію та зростання 
виробництва. Причому акцент повинен бути зроблений на тих аспектах ре-
форм, які здійснюють швидкий і безпосередній вплив на структуру сільсько-
го господарства, - земельній політиці та реорганізації галузі. В останні два-
дцять років відбулася деградація виробничого потенціалу сільськогосподар-
ських підприємств. Внаслідок чого аграрне виробництво стало значно більш 
трудомістким, переважно втративши свій індустріальний характер. Село пе-
реживає системну кризу, основними проявами якого є не тільки спад аграр-
ного виробництва, а й загострення демографічної ситуації, високий рівень 
безробіття сільського населення, проблеми його бідності, зниження якості 
життя. Для сучасного аграрного виробництва характерним є збереження при-
родно-руйнівного типу господарювання. 


