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ВСТУП
Безумовно, невисока продовольча забезпе-

ченість населення країни в цілому й багатьох її
регіонах зокрема й значна імпортозалежність
приводять до різного роду проблемам еконо-
мічного, політичного, соціального характеру в
країні. Тенденції на світових продовольчих
ринках повинні враховуватися при розробці й
коректуванні агропромислової, продовольчої
політики в України. За твердженням В. Логи-
нова, найбільший вплив на формування внутр-
ішньої політики роблять світові тенденції гло-
балізації й лібералізації економіки [1]. При цьо-
му за оцінками експертів Організації економі-
чного співробітництва й розвитку, світове
сільське господарство й харчова промисловість
у довгостроковій перспективі здатні задоволь-
нити попит на продукти харчування навіть при
очікуваному в найближчі 20 років щорічному
приросту населення планети на 80 млн чоловік.
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ми аграрних і переробних підприємств знайш-
ли відображення у роботах вітчизняних і закор-
донних вчених, як Г.В. Балабанов, А. Г. Борщ,
В.М. Геєць, В.М. Гончаров, Л. Гурвіц, Т.С. Кле-
банова, Т.І. Костюченко, О.М. Могильний,
Т.Л. Мостенська, М.К. Пархомець, П.Т. Саб-
лук, А.В. Ставицький, О.В. Хомяк, О.І. Черняк
та інших.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є теоретичне обгрун-

тування та визначення концептуальних напрямів
регулювання економічного механізму господа-
рювання переробних підприємств аграрної сфе-
ри з метою їх стійкого і ефективного функціо-
нування в сучасних ринкових умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У наші дні адміністративно-територіальні

утворення в України, з позицій економічної й
соціальної ситуації, перебувають у нерівних
умовах. У зв'язку з цим у цей час стають особ-
ливо актуальними питання формування й реа-
лізації діючої регіональної політики й розроб-
ки механізму регулювання розвитку галузевих
комплексів регіону, останнє буде сприяти доз-
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волу багатьох економічних і соціальних про-
блем.

У цей час в умовах трансформування еко-
номіки країни в динаміку розвитку регіонів
проявляються наступні тенденції:

— принципово змінюється роль, значення ре-
гіонів. У цей час регіон уже не розглядається як
територіальна (або адміністративна) одиниця
країни. Головна роль регіону полягає в здійсненні
ринкових перетворень на місцях, створенні умов
для зростання добробуту жителів, формуванні
оптимальних структурних пропорцій промисло-
вого й непромислового виробництва, забезпе-
ченні раціонального використання наявного при-
родно-ресурсного потенціалу й зниженні техно-
генного навантаження на природу. У зв'язку з
цим саме значення регіону істотно змінилося [2].
У наші дні саме регіон розробляє й реалізує кон-
цепцію свого соціально-економічного розвитку
з урахуванням економічних вигід і позитивних
соціально-демографічних перетворень;

— підсилюється самостійність регіонів. Ос-
лаблення центральної влади й посилення еконо-
мічної самостійності регіонів спрямовано не на
"дроблення" економічного й політичного просто-
ру країни, а, навпроти, на зміцнення цілісності,
формування єдиного ринкового простору, пол-
ітичної стабільності з використанням демокра-
тичних принципів. Економічна самостійність при-
пускає, з одному боку, наділення регіонів повно-
важеннями в прийнятті важливих стратегічних
рішень, а з іншої, відповідальністю за їхню реал-
ізацію. Відповідальність регіонів проявляється по
цілому комплексі напрямів: економічних (у пер-
шу чергу — за ефективний розвиток регіональ-
ного господарства і його взаємозв'язок і взаємо-
залежність із інтересами господарської системи
країни), соціальних (за поліпшення умов і підви-
щення якості життя населення), екологічних (за
усунення кризових ситуацій у районах з над-
мірними навантаженнями на природу, ліквідацію
наслідків екологічних катастроф) і інших;

— істотно ускладняються старі й з'являють-
ся нові проблеми в розвитку регіонів. Аналіз
існуючих проблем у розвитку регіонів показує
значне їхнє ускладнення в умовах трансформу-
вання економіки. Сучасний стан регіонального
розвитку пов'язаний з основними проблемами:
розрив сформованих економічних зв'язків між
колишніми республіками; поява на внутрішньо-
му ринку зовнішнього конкурента; слабкість
позицій внутрішнього виробника в конкурентній
боротьбі з іноземними; інфляція й розлад ко-
лишньої грошово-кредитної системи; кризу не-
виплат (у тому числі заробітної плати) і ін. До
числа нових проблем варто віднести й посилен-

ня диференціації в продовольчому забезпеченні
при наростаючому соціальному відставанні
більшості регіонів, оскільки регіон у наші дні
розглядається як форма продовольчого само-
забезпечення [3]. Останнє ще раз підкреслює
необхідність диференційованого підходу в
рішенні багатьох проблем на мезорівні;

— диференційований підхід Центра до ре-
гулювання регіонального розвитку. З огляду на
істотні розходження в регіональному розвит-
ку, все більш актуально стає проблема розроб-
ки стратегії комплексного розвитку регіонів
різного типу й рівня. При цьому, на нашу дум-
ку, визначним фактором має стати галузевий
підхід у плануванні розміщення нових і рекон-
струкції діючих підприємств.

Однак, незважаючи на значне число вітчиз-
няних і закордонних розробок, багато питань
диференційованого підходу центра до регулю-
вання регіонального розвитку як і раніше зали-
шаються до кінця не розкритими, а отже, станов-
лять певний інтерес для наукових досліджень.

Таким чином, виявлена сильна диференціа-
ція регіонів й, що намітилися в наші дні, тен-
денції регіонального розвитку визначають не-
обхідність адресного підходу в рішенні регіо-
нальних проблем, з одному боку, і розробки
механізму розвитку галузей і комплексів, у
тому числі розвитку АПК, з обліком диферен-
ційованості регіонального розвитку з іншого.

Регулювання державою розвитку АПК може
здійснюватися в законодавчій, податковій, кре-
дитної й субвенціонній формах. Законодавче ре-
гулювання харчової промисловості складаєть-
ся в розробці й твердженні законодавчих актів,
що сприяють створенню рівних умов і можли-
востей для економічного розвитку господарю-
ючих суб'єктів, обмеженню діяльності моно-
полій і розширенню рамок конкуренції й т.д.

Основним інструментом податкового регу-
лювання є ставки податків, за допомогою яких
створюються сприятливі умови для розвитку
соціально значимих, стратегічно важливих видів
і напрямків господарської діяльності в АПК
країни, і несприятливі для обмеження або ско-
рочення небажаних з позицій національної еко-
номіки.

Кредитне регулювання припускає зміну ве-
личин процентних ставок, що, у залишковому
підсумку, відбивається на обсязі пропозиції
товарів на ринку готової продукції.

Субвенціонна форма регулювання скла-
дається в державній підтримці, наданні держав-
них субсидій, дозволі відстрочок по платежу,
затвердженні податкових пільг окремим під-
приємствам, галузям, галузевим комплексам.
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Методи державного регулювання можуть
бути прямими (безпосереднє втручання в АПК)
і непрямими (шляхом створення економічних
стимулів й інших інтересів). Крім того, серед
методів державного регулювання можна виді-
лити економічні, соціальні, адміністративні й
правові. Економічні методи державного регу-
лювання припускають розробку цілої системи
складних економічних механізмів, що сприяють
раціональному використанню наявних ресурсів
АПК для максимального виробництва товарів
і вигідного їхнього розподілу, використання[3].

Соціальні методи державного регулювання
включають цілу систему соціальних транс-
фертів і виплат, призначених для підтримки
слабо захищених верств населення.

Адміністративні методи державного регулю-
вання не завжди пов'язані з економічними інте-
ресами й реалізуючими механізмами. Частіше
засновані на конкретних обмежуючих, заборон-
них, жорстко контролюючих мірах фінансово-
господарської діяльності в АПК. Адміністративні
методи державного регулювання включають
ліцензування, квотування, установлення твердо-
го контролю за цінами, валютними курсами й т.д.

Методи державного правового регулюван-
ня пов'язані з розробкою норм, правил, методів
роботи окремих підприємств галузевих комп-
лексів у рамках трудового й господарського
законодавства.

Конкретні інструменти державного регулю-
вання численні й можуть бути умовно об'єднані
в кілька груп:

1) фінансово-економічні: державні гарантії
системи кредитування підприємств і галузей,
страхування ризиків, державні замовлення
продовольства для потреб країни й регіонів,
регулювання мінімуму доходів і підтримка ста-
більного платоспроможного попиту населен-
ня, дотації й компенсації й т.д. [4];

2) інституціональні: формування ринкової
інфраструктури й системи неекономічних
інститутів, розвиток оптових і роздрібних
ринків, організацій асоціації економічної взає-
модії суб'єктів України і т.д.;

3) організаційно економічні: сприяння форму-
ванню вертикальної, горизонтальної, конгломера-
тивної інтеграції підприємств, розвиток механізмів
лізингу, реалізація перспективних інноваційних
проектів на підприємствах й у галузях і т.д.;

4) науково-технічні: сприяння проведенню
фундаментальних досліджень й експеримен-
тальних практичних розробок, що сприяють
вдосконалюванню техніки й технології, науко-
во-методичне консультування з інноваційних
проектів і т.д.;

5) зовнішньоекономічні: створення сприят-
ливих умов для залучення іноземних інвес-
тицій, розробка й реалізація протекціоністсь-
кої політики, розвиток експортно-імпортних
поставок устаткування, продукції й ін. по стра-
тегічно важливих галузях, підприємствах і т.д.

Міжрегіональні контрасти в нашій країні виз-
начили необхідність диференційованого підходу
до використання форм, методів й інструментів
державного регулювання розвитку АПК.

З огляду на зростаюче значення регіональ-
ного фактору, у тому числі в розвитку АПК,
багато питань регулювання повинні планувати-
ся на рівні країни, а вирішуватися, у першу чер-
гу, на рівні регіонів. Основні функції держав-
них органів влади в регулюванні розвитку АПК
зводяться до координації діяльності. Виходя-
чи з цього, можна виділити кілька груп функцій,
реалізованих на макрорівні:

— економічні, засновані на стабілізації й
стійкому розвитку економічно ефективних на-
прямків діяльності в агропромисловому комп-
лексі, промисловості й окремих галузях госпо-
дарської системи;

— соціо-культурні, що включають суспільні
цінності, що змінюються під впливом багатьох
факторів, установки, традиції, очікування, за-
пити, споживи й вдачі. У цей час під впливом
деяких негативних факторів дана функція реа-
лізується не повною мірою, про що свідчить
більшість проблем, що загострилися, соціаль-
ної системи, що представляють погрозу не
тільки для регіонів, але й країни в цілому [5];

— інституціональні, пов'язані з формуван-
ням інституту влади (виконавчою й законодав-
чої) та її взаємодією з регіональним рівнем,
тобто що забезпечують розвиток регіонів як
складених територіально-виробничих одиниць
України в умовах самоврядування й економіч-
ної самостійності;

— виробничо-кон'юнктурні, спрямовані на
структурну збалансованість промислового ви-
робництва й інших сфер господарської системи;

— фінансові, що передбачають оптимізацію
фінансових потоків з урахуванням платності,
зворотності й терміновості, а також соціальної
значимості [6];

— екологічні, спрямовані на формування
ефективних економічних механізмів регулю-
вання природокористування й охорони навко-
лишнього середовища.

Посилення ролі регіональних органів вла-
ди в регулюванні розвитку АПК сприяло би
ускладненню виконуваних функцій. До числа
основних функцій, реалізованих на мезорівні,
на нашу думку, можна віднести:
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— організаційно-економічні, спрямовані на
стійкий розвиток підприємств АПК і стабіліза-
цію продовольчої ситуації на внутрішньоре-
гіональному ринку.

Дана група функцій включає: по-перше,
сприяння найбільш повній переробці сільсько-
господарської сировини, виробленої в регіоні й
привезеної з інших регіонів і з-за кордону; підви-
щенню на внутрішньорегіональному продоволь-
чому ринку питомої ваги готових харчових про-
дуктів глибокої технологічної переробці; струк-
турно-інноваційному вдосконаленню виробни-
чих фондів; по-друге, прогнозуванню ситуації
й організації безперебійного забезпечення на-
селення основними продуктами харчування.

Реалізація даної групи функцій вимагає по-
стійного аналізу тенденцій у розвитку АПК,
прийняття своєчасних гнучких управлінських
рішень по стабілізації ситуації з продовольчим
забезпеченням;

— виробничо-кон'юнктурні, що припускають
комплекс заходів щодо поліпшення виробничо-
господарської діяльності підприємств АПК. Дана
група функцій включає: по-перше, сприяння фор-
муванню інтеграційних структур у харчовій про-
мисловості, сільському господарстві й суміжних
галузях; організації мережі інноваційних центрів
і консультаційних компаній; по-друге, формуван-
ня основи для трудо-інноваційного розвитку,
тобто сприяння вкладенню коштів підприємств у
розвиток основного й людського капіталів [7];

— фінансові, пов'язані з оптимізацією
фінансових потоків. Дана група функцій вклю-
чає: по-перше, надання державної підтримки
підприємств АПК й інтеграційних структур з
їхньою участю; по-друге, сприяння в одержанні
пільгових кредитів; по-третє, вплив (пряме або
непряме) на формування рівня закупівельних
цін на сільськогосподарську сировину.

ВИСНОВОК
Регулювання розвитку переробних підпри-

ємств аграрної сфери в умовах сучасної України
повинне бути засноване на сполученні економіч-
них механізмів регулювання з ринковими механі-
змами, тобто на неотатізме. При цьому неотатич-
ное регулювання спрямоване, з одному боку, на
оптимізацію форм, методів й інструментів держав-
ного регулювання, а з іншого, на розвиток само-
регулювання за допомогою ринкових механізмів.
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