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Обґрунтовані основні напрями державного регулювання розвитку сільськогосподар-

ського виробництва та визначені основні інструменти їх здійснення. Серед них інститу-
ційні механізми, земельні відносини, впровадження інновацій у виробництво та управлін-
ня, розвиток сільських територій та альтернативних форм діяльності на селі. 

Substantiated the main directions of state regulation of agricultural production and the 
basic tools for their implementation. These include institutional arrangements, land relations, 
innovation in production and management, rural development and alternative forms of the 
countryside. 

Постановка проблеми. В аграрній сфері економіки у процесі реалізації 
перебуває модель товарно-грошових відносин, яка була передбачена низкою 
законодавчих актів України. Для її здійснення потрібне подальше формуван-
ня  не тільки організаційного й економічного, але й ефективного правового 
механізму. Юридичні нормативи, якими нині регулюють аграрні відносини, 
не охоплюють увесь комплекс проблем, що з них випливають, і мають фраг-
ментарний характер. Як наслідок, частина правових нормативів та механізмів 
або не дотримується, або діє обмежено і викривлено. Такі дії призводять до 
того, що у значній кількості регіонів земля так і не знайшла свого справжньо-
го господаря, а  нові аграрні формування і далі працюють зі збитками.  

Відзначимо, що інституційними механізмами створюються всі необхідні 
умови для формування ефективного господаря-власника. На сучасному етапі 
відносини підприємницької діяльності та процеси реструктуризації сільсько-
господарських підприємств регулюються Господарським Кодексом України. 
Прийняття Законів України “Про фермерське господарство”, “Про особисті 
селянські господарства” дали можливість визначення правових, економічних 
та соціальних засад створення та діяльності фермерських та особистих гос-
подарств населення як прогресивних форм підприємницької діяльності гро-
мадян в аграрному секторі економіки України, що сприяють формуванню се-
реднього класу на селі. Закони спрямовані на створення умов для реалізації 
ініціативи селян щодо виробництва товарної сільськогосподарської продук-
ції, її переробки та реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також 
для забезпечення раціонального використання і охорони земель господарств, 
їх правового та соціального захисту, всебічного розвитку сільських терито-
рій, підвищення рівня доходів та добробуту сільського населення. 

Але цього не вистачає. Сучасна аграрна політика держави має направля-
тися на те, щоб ввести господаря-власника у правове поле, захистити його, 
змусити, якщо потрібно, працювати навколо аграрного власника і в його ін-
тересах юристів, банкірів, податківців інших суб’єктів інфраструктури аграр-
ного ринку. Вона повинна бути спрямована на активне  формування серед-
нього класу на селі. Принципово важливим є створення необхідних організа-
ційно-економічних умов для еволюційного розвитку аграрного землеволо-
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діння і землекористування від підсобного, натурального до великого, високо-
товарного через зняття верхніх (граничних) меж земельних ділянок.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням державного регу-
лювання розвитку аграрного сектора економіки регіонів у ринкових умовах 
приділяли велику увагу вітчизняні та зарубіжні учені. Серед українських ав-
торів слід виділити: О. Амосова, Г. Андрусенка, Л. Анічина, В. Воротіна, 
А. Дібробу, А. Дєгтяря, С. Квашу, М. Корецького, М. Кропивка, П. Макарен-
ка, М. Маліка, В. Месель-Веселяка, О. Мордвінова, П. Саблука. Серед зару-
біжних – І. Алтухова, Ю. Баландіна, М. Бакетта, Д. Ваніна, І. Крячкова, 
О. Чаянова та інших. 

Постановка завдання. Проте  окремі питання вимагають детальнішого 
опрацювання. Так, на сьогоднішній день потребує глибокого дослідження 
проблема економічних закономірностей впливу інструментів державного ре-
гулювання аграрного сектору економіки і їх застосування в умовах подаль-
шої капіталізації галузі, розвитку глобалізації, збільшення відкритості світо-
вих ринків. Не достатньо уваги приділено визначенню впливу макроекономі-
чних чинників на розвиток сільського господарства. Не розроблено ефектив-
них механізмів послідовної, системної та гнучкої державної підтримки агра-
рних підприємств. Незавершеність наукових розробок державного регулю-
вання розвитку аграрного сектору економіки та істотна практична значущість 
цієї проблеми для держави підтверджують об’єктивний характер актуальнос-
ті теми дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна – це країна з поту-
жним агропромисловим ресурсним потенціалом та величезними перспекти-
вами розвитку сільського господарства. Насамперед мова йде про сприятливі 
кліматичні умови і якісні земельні ресурси, історичний досвід та традиції аг-
ропромислової діяльності населення, наявність яких свідчить про можливість 
ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва. 

Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю української націона-
льної економіки, який забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу неза-
лежність нашої держави, дає значній частині сільського населення робочі мі-
сця, забезпечує наповнення бюджету, експортні поставки продовольчих то-
варів. Він формує 16-17% валового внутрішнього продукту. У Білорусії та 
Казахстані, наприклад, цей показник становить 13%, у Росії - майже 7%, у 
Грузії - більше половини, Вірменії, Киргистані та Узбекистані - близько тре-
тини. Але виробничо-економічні можливості аграрного сектора України ви-
користовуються далеко не повністю, хоча аграрний сектор і забезпечує бли-
зько 60% фонду споживання населення, займає друге місце серед секторів 
економіки у товарній структурі експорту і залишається практично єдиною 
галуззю, яка багато років поспіль забезпечує позитивне зовнішньоторгівельне 
сальдо. Основним нормативно-правовим документом, який виражає держав-
ну підтримку аграрного сектору сьогодні, є Закон України «Про державну 
підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р.  

Незважаючи на певні досягнення у розвитку аграрної сфери, в Україні 
ще багато питань її організації та управління  чекають на вирішення. Для то-
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го, щоб сільське господарство в нашій країні розвивалося і процвітало, потрі-
бні суттєві зміни у податковій, митній, ціновій політиці. Сільському госпо-
дарству необхідні стабільні ціни, орієнтуючись на які товаровиробники мог-
ли б визначати оптимальний обсяг виробництва продукції, платоспроможний 
попит на сільськогосподарську техніку, садивний матеріал. Ціновий механізм 
повинен стати головною ланкою стабільного аграрного виробництва, збалан-
сованого продовольчого ринку на перспективу. 

Важливу роль відіграє утворення у сільському господарстві кластерів. 
Кластерні локальні мережі територіально-виробничих систем є джерелами і фа-
кторами забезпечення ефективності агропромислової діяльності, високого рівня 
та якості життя населення, економічного зростання й сталого розвитку терито-
рії. У центральних, південних і східних областях України формуються зерново-
олійні, м'ясо-молочні кластери, які мають високу ефективність [1, с. 3-11]. 

Щодо земельних відносин, в Україні ще не в повній мірі вирішені пи-
тання формування ринку землі. Зокрема, не визначено місце землі в системі 
економічного обігу;  не створено належних умов для реалізації громадянами 
права власності на землю; потребує удосконалення інфраструктура ринку зе-
млі. Механізм оренди, особливо короткострокової, не відповідає завданням 
раціонального землекористування [2, с. 3-49]. 

Необхідно звернути увагу на розвиток фермерських господарств. Дер-
жава повинна запровадити заходи, які б сприяли збільшенню кількості такого 
виду господарств, адже за даними органів державної статистики, в Україні 
спостерігається тенденція до зменшення масштабів фермерства. Найважли-
вішою проблемою у формуванні або реструктуризації фермерських госпо-
дарств є відсутність необхідного капіталу, на основі якого можна було б по-
будувати ефективно функціонуюче виробництво. Цю проблему можна усу-
нути шляхом надання підприємцям вигідних кредитів, у т. ч. товарних. По-
трібно забезпечити гарантії збуту всієї виготовленої сільськогосподарської 
продукції за обґрунтованими цінами; створити умови, за яких фермерські го-
сподарства матимуть можливість змінювати свою технічну базу на іннова-
ційних засадах. 

Сьогодні фінансово-економічна підтримка аграрного сектора здійсню-
ється переважно через комплекс цільових програм, кожна з яких має на меті 
підвищення ефективності виробництва та дохідності товаровиробника. При 
цьому, через брак коштів Державного бюджету України, ця підтримка на 
80 % відбувається за рахунок сприятливої податкової політики, активних 
зборів, що є непрямою формою субсидіювання галузі.  

Відомо, що сільське господарство є специфічною галуззю національного 
господарства. Це проявляється в тому, що, на відміну від багатьох інших га-
лузей економіки, результати його діяльності значно залежать від природно-
кліматичних умов. Тому одним із важливих напрямків розвитку сільськогос-
подарського виробництва є зменшення ризиків від погодних явищ, інших 
чинників невизначеності та забезпечення подальшого розвитку аграрного се-
ктора шляхом удосконалення системи страхового захисту сільських підпри-
ємств. 
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Значним бар’єром для успішного розвитку і функціонування аграрного 
сектору в Україні є відповідність нормативно-правових актів щодо аграрної 
політики держави в умовах динамічного впливу світових продовольчих рин-
ків. Тому їх необхідно вдосконалювати і сформувати інноваційну базу, інсти-
тути, які б захищали інтереси виробників сільськогосподарської продукції. 
Особливістю функціонування організаційно-правового механізму підтримки 
розвитку аграрного сектора сьогодні в Україні є те, що, з одного боку, відсу-
тнє в повному обсязі фінансове забезпечення законів, що приймаються, а з 
іншого – слабкий контроль за  виконанням вже прийнятих законів та інших 
нормативно-правових актів, тобто низька виконавча дисципліна в державних 
органах влади [3, с. 3-10]. 

Значну роль  у розвитку сільського господарства повинна відігравати ін-
новаційна діяльність. Пріоритетним напрямом інноваційної діяльності в аг-
рарному секторі є впровадження найбільш перспективних агротехнологій, 
новітньої техніки, селекція, насінництво і, на цій основі, підвищення продук-
тивності виробництва з метою зниження витрат на одиницю продукції та 
зміцнення її конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому ринках. 

Серед напрямів інноваційного розвитку аграрного сектора слід визначи-
ти такі: 1) створення та впровадження у виробництво високопродуктивних 
сортів і гібридів сільськогосподарських культур, нових порід тварин і птиці; 
2) стимулювання агроекологічної діяльності, зокрема розвитку альтернатив-
ного органічного землеробства та садівництва; 3) формування високоосвіче-
них професійних кадрів. 

Важливе значення в Україні приділяється державній підтримці реструк-
туризації аграрного сектору з метою збільшення його капіталізації та конку-
рентоспроможності. У цій важливій роботі держава надає пріоритетного зна-
чення розвитку сільського господарства. Зусилля держави концентруються 
на формуванні сільських територій, їх організації на інноваційній  основі, 
сприянні розвитку і зростанню обсягів аграрного виробництва, перетворенні 
АПК у високоефективний, експортоспроможний сектор економіки. Це сприя-
тиме зростанню рівня та якості життя населення, формуванню середнього 
класу на селі. 

У питаннях розвитку сільського господарства найгострішою є проблема 
прискорення земельної реформи. Основний принцип реформування земель-
них відносин полягає в тому, що земля повинна належати тим, хто її оброб-
ляє, мати власника і господаря. Україна пройшла значну частину шляху до 
утвердження приватної власності на землю. Селяни стали власниками земе-
льних паїв, однак отримані ними сертифікати не забезпечують реалізацію 
права володіння, користування та розпорядження приватною власністю на 
землю в повному обсязі. Основне завдання земельної реформи – запрова-
дження дієвого мотиваційного механізму докорінної перебудови сільського-
сподарського виробництва, підвищення його якісних характеристик та ефек-
тивності – виявилося не реалізованим. Подальшого регулювання потребує 
здійснення орендних відносин. А без цього марно сподіватися на залучення в 
АПК значних інвестицій на його технічне і технологічне переоснащення, фо-
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рмування на селі реального власника, підвищення добробуту та соціального 
захисту сільських жителів. 

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення 
реформування аграрного сектора економіки» створив вагомі передумови для 
істотного прискорення ринкових перетворень на селі, завершення реформу-
вання громадського сектора сільськогосподарського виробництва на основі 
приватної власності. Однак визначених Указом норм (за всієї їх значущості) 
було недостатньо для відчутної зміни на селі ситуації на краще. Приватна 
власність і засновані на її підвалинах нові господарства не будуть ефектив-
ними без супроводу ефективних механізмів кредитного обслуговування села, 
спеціалізованих банківських інституцій.  

Перехід на земельно-орендні відносини між власниками землі (земель-
них паїв) та суб’єктами господарювання дозволив забезпечити: обов’язкову 
платність за використання землі між суб’єктами земельних відносин, що 
стимулює закріплення на ній більш ефективного господаря, раціональніше її 
використання та сприяє соціальному захисту селян через орендну плату – 
спрощену процедуру індивідуальної та групової передачі селянами земель-
них паїв і майна в оренду приватним формуванням і введення повідомно-
реєстраційного порядку передачі – одержання земельних паїв у оренду. 

Останні десятиріччя характеризувалися стрімким розвитком особистих 
господарств сільського населення. Найбільші з них були перетворені у това-
рні господарства селян – міні-фермерські господарства. За роки незалежності 
та переходу до ринкової системи приватний сектор забезпечив найбільше 
зростання обсягів виробництва. Його частка у виробництві сільськогосподар-
ської продукції збільшилась з 29,4 до 59,9 % і навіть 80-90% по певних про-
довольчих групах. Для того, щоб надати більшого простору дальшому розви-
ткові цього сектору, було забезпечено: 

- безперешкодне вилучення селянами (за їх бажанням) земельних паїв та 
розширення за рахунок цих паїв особистих господарств без надання їм стату-
су юридичної особи (фермерських господарств) і підвищення таким чином 
рівня товарності цих господарств; 

- виділення селянам на отриманий земельний пай у натурі майна в рахунок 
погашення майнового паю, заборгованості із заробітної плати будівель і споруд, 
приміщень, техніки, робочої продуктивної худоби, знарядь праці тощо; 

- вирішення питань щодо передачі у власність і користування земельних 
ділянок працівникам соціальної сфери села (учителям, медпрацівникам, праців-
никам закладів культури та ін.) за рахунок земель запасу і резервного фонду; 

- прискорення організації сільськогосподарських сервісних кооперативів. 
Усебічний розвиток та розширення інфраструктури ринку аграрної про-

дукції, забезпечення його прозорості, паритетності, створення рівних умов 
для конкуренції всіх учасників аграрного ринку забезпечив стимулювання 
створення селянських (фермерських) кооперативів та приватних підприємств 
у сфері агросервісу, переробки і збуту продукції. Цьому сприяло поширення 
на всю сферу агросервісу системи пільгового оподаткування, яка діє для 
сільського господарства, закупівлю для державних потреб ресурсів і продук-
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ції сільгоспвиробниками виключно через аукціони й біржі незалежно від вла-
сності та розмірів підприємств. Було здійснено надання державної підтримки 
за програмами розвитку аграрного сектору (племінна справа, селекція, насін-
ництво, садівництво) виключно на конкурентних засадах і на зворотній осно-
ві або з пайовою участю суб’єктів господарювання. Велику увагу необхідно 
приділити запровадженню ефективних механізмів регулювання експортно-
імпортних операцій, недопущення імпорту неякісних продуктів і продоволь-
чих товарів, виробництво яких у необхідних обсягах може здійснювати наці-
ональний АПК. 

Удосконалення економічних і фінансово-кредитних відносин на селі 
грунтується на запровадженні іпотечного кредитування під заставу землі з 
реально діючим механізмом її вилучення в разі неповернення кредитів; ство-
ренні механізму фінансових гарантій повернення кредитів сільгосптоварови-
робниками через спеціалізовані структури за оцінкою платоспроможності та 
санації підприємств; забезпеченні адресності підтримки окремих диверсифі-
кованих галузей виробництва (наприклад, виробництва зерна) за рахунок ці-
льових позичок (насіння, техніка) під конкретну продукцію; запровадженні 
механізмів відповідальності власників та керівників підприємств і госпо-
дарств за своєчасну виплату заробітної плати та дивідендів, а також за розра-
хунки з державою. 

Удосконалення управління агропромисловим комплексом та регулюван-
ня економічних відносин на ринкових засадах включає  розмежування функ-
цій державного управління (форми власності і господарювання, земельні, 
майнові та трудові відносини, структура управління, розвиток інфраструкту-
ри аграрного сектору тощо) та функцій господарського управління (ресурсне 
забезпечення, організація виробництва, збут продукції, фінансово-кредитне 
забезпечення тощо). У сучасних умовах відбувається на рівні центральних 
органів виконавчої влади подальше об’єднання функціонально споріднених 
інститутів, переведення на корпоративне управління галузевих й господарсь-
ких структур. Важливо також  реорганізувати на місцевому рівні управління 
сільського господарства в підрозділи (агентства) з дорадництва та сприяння 
розвитку сільських територій (з покладенням на них вирішення комплексу 
завдань виробництва, земельної реформи, розвитку виробничої  інфраструк-
тури та інфраструктури продовольчого ринку, ринку праці на селі). Предме-
том особливої уваги має стати створення сучасної ринкової системи матеріа-
льно-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва. 

Висновок. На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського вироб-
ництва, в Україні є всі  умови для  розвитку виробничих потужностей сільсь-
кого господарства, щоб у найближчі декілька років вітчизняна сільськогос-
подарська продукція могла стабільно займати чільне місце на світовому про-
довольчому ринку і конкурувати з продукцією інших розвинутих країн світу. 
Зроблені також вагомі кроки, у т. ч. паспортиризація, розроблені засади роз-
витку сільського туризму для забезпечення гармонійного розвитку сільських 
територій в цілому  та раціонального ресурсокористування, зростання добро-
буту сільського населення. 



 141

Література: 
1. Кириленко І. Г. Про хід реформування та заходи щодо поліпшення ситуації на 

селі / І. Г. Кириленко // Економіка АПК. – 2003. - №1 (9). – С. 3-11. 
2. Комплексна програма підтримки українського села на період до 2015 року // Еко-

номіка АПК. – 2007. - №1. – С. 3-49. 
3. Саблук П. Т. Економічний механізм АПК у ринковій системі господарювання / П. 

Т. Саблук // Економіка АПК. – 2007. - №2. – С. 3-10. 
4. Макаренко А. П. Формування ефективної системи управління в агропромислово-

му виробництві / А. П. Макаренко // Держава та регіони. - №3. – 2005. – С. 121-125. 
 
 

УДК 338.439.5:633.1 
ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ НА ФІНАНСОВІ ПОТОКИ 

ДЕРЖАВНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ 
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Полтавська державна аграрна академія 
 
Висвітлені основні аспекти формування фінансових потоків аграрних підприємств 

та вплив бюджетної підтримки на діяльність об’єкта господарювання в регіоні. 
Highlight the major aspects of financial flows of agricultural enterprises and the impact of 

budget support to the activities of enterprises. 
 
Постановка проблеми. Успішне становлення економіки потребує при-

скореного розвитку підприємництва в усіх секторах господарської діяльності. 
Особливо важливий розвиток підприємництва в аграрній сфері, де все більше 
загострюються проблеми збільшення фінансових потоків аграрних підпри-
ємств, зайнятості населення, стимулювання поступального розвитку сільсь-
ких територій. Аграрне підприємство регіону та його фінансові потоки, нині 
функціонують в різних організаційно–правових формах, використовуючи за-
лучені й власні ресурси [3], активно поєднуючи, при цьому, абсолютно різні 
напрямки господарської діяльності.  

Аналіз основних досліджень та публікацій. Дослідженню особливос-
тей формування фінансових потоків, видам, формам та впливу бюджетної 
підтримки на діяльність аграрних підприємств, її економічної необхідності та 
значення присвячено праці таких українських вчених, як: Білухи М.Т., Васи-
ленка О.Д., Гуцайлюка З.В., Дяченко В.П., Мурашко В.М., Остапчук Ю.М., 
Панчишин В.М., Реєнт О. П., Саблук П.Т., Сердюк О.В. та інших. 

Постановка завдання. Особливості ведення сільського господарства в 
різних регіонах, специфіка територіально-адміністративного розміщення аг-
рарного виробництва зумовлюють різні підходи при виборі складових ком-
понентів фінансового потоку аграрного підприємства та умов їх формування, 
що і є метою дослідження даної статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз практики створення 
і діяльності сільськогосподарських підприємницьких структур дає змогу оці-
нити значення кожного елементу, з яких складається фінансовий потік аграр-
ного підприємства, та дослідити його майбутній вплив безпосередньо на дія-
льність об’єкта господарювання [4]. Особливої уваги та дослідження потре-


