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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Агропромисловий комплекс виконує такі

завдання, як: забезпечення продовольчої без'
пеки населення країни та регіонів; виробницт'
во товарів сільського виробництва та забезпе'
чення сировиною переробні галузі; конкурен'
тоспроможність продукції сільського госпо'
дарства та її переробки на світовому ринку,
збільшення експортного потенціалу економіки
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У статті визначено перешкоди розвитку АПК регіонів макрорівня пов'язані з державним та регіональним управ6
лінням та підтримкою розвитку сфер АПК, до яких належать: відсутність дієвих цільових програм розвитку сфер
АПК регіонів; відсутня відповідна законодавча база щодо органічного сільського господарства і сертифікації орга6
нічної продукції; значні диспропорції у цінах на сільськогосподарську продукцію по відношенню до цін на матері6
ально6технічні ресурси; відсутність довгострокового пільгового кредитування сільськогосподарських виробників;
значне податкове навантаження на сільськогосподарських виробників; незавершеність реформ у аграрній сфері;
відсутність стимулювання сільського господарства виробників у виробництві менш рентабельних видів сільськогос6
подарської продукції тощо.

Обгрунтовано дії організаційно6економічного механізму розвитку АПК регіонів спрямованих на їх елімінацію,
застосування яких призведе до цілісного, збалансованого розвитку всіх сфер АПК регіонів, що у свою чергу сприя6
тиме забезпеченню продовольчої безпеки країни, а також продовольчими й промисловими товарами населення, зро6
станню експорту сільськогосподарської продукції країни, розвитку соціальної сфери та покращенню екологічної
ситуації.

The article defines the obstacles to the development of the agroindustrial regions complex at the macro level related
to the state and regional administration and support for the development of the agroindustrial complex spheres, which
include: absence of effective targeted programs for development of spheres of agrarian and industrial regions complex;
there is no relevant legislative framework for organic agriculture and certification of organic products; significant
disparities in prices for agricultural products in relation to the prices of material and technical resources; lack of long6
term preferential lending to agricultural producers; significant tax burden on agricultural producers; incompleteness of
reforms in the agrarian sector; lack of incentives for agricultural producers in the production of less profitable agricultural
products, etc.

The actions of the organizational and economic mechanism of agroindustrial regions complex development is aimed
at their elimination, the application of which will lead to a holistic and balanced development of all spheres the
agroindustrial regions complex, which in turn will contribute to ensuring food security of the country, as well as food
and industrial goods of the population, increase of export of agricultural products of the country, development of the
social sphere and improvement of the ecological situation.
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тощо. Але на розвиток АПК впливають різні
фактори макро' та макрорівня, у тому числі
фактори, які перешкоджають її розвитку.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Перешкоди на шляху розвитку АПК дослід'
жено в працях багатьох учених'економістів та
практиків. Значний доробок у вирішення цієї
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проблеми внесли: В.Г. Андрійчук, В.М. Бон'
даренко, Я.К. Білоусько, П.І. Гайдуцький,
В.П. Галушко, М.В. Газуда, М.В. Гладій, Ж.В. Де'
рій, М.Я. Дем'яненко, М.М. Ільчук, О.А. Єрмо'
ленко, М.Ф. Крапивко, М.А. Лендел, Ю.О. Лу'
пенко, М.Й. Малік, Г.М. Підлісецький, В.В. Рос'
соха, О.Ю. Чубукова, В.П. Ситник, В.П. Яко'
венко та ін.

Перешкоди макрорівня пов'язані з держав'
ним регулюванням і підтримкою сфер АПК на
шляху розвитку АПК регіонів досліджувалися
у своїх працях: Г.Я. Антонюк, М.С. Гріховодов,
Г.І. Бодак, О.М. Бурлака, Є.М. Воробйов,
Т.Ю. Гела, Ю.А. Гороховець, Н.А. Казакова,
В.О. Козловський, С.В. Козловський, М.А. Кра'
вець, С.С. Марочко, О.Л. Михайлюк, В.Д. Олій'
ник, Я.Й. Панюра, П.Т. Саблук, В.Ф. Семенов,
Н.Б. Стоволос, С.М. Халатур, М. Г. Шульський
та ін. Проте, незважаючи на велику кількість
наукових публікацій, що підкреслює акту'
альність цього дослідження, перешкоди роз'
витку АПК регіонів залишаються невирішени'
ми, що потребує подальшого дослідження та
запровадження шляхів їх елімінації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження перешкод роз'

витку АПК регіонів та обгрунтування напрямів
дії організаційно'економічного механізму роз'
витку АПК регіонів спрямованих на їх елімі'
нації. Для досягнення поставленої мети необ'
хідно вирішити такі завдання: з'ясувати шляхи
перешкод розвитку АПК регіонів макрорівня
пов'язані з державним регулюванням і підтрим'
кою сфер АПК; запропонувати напрями дії
організаційно'економічного механізму розвит'
ку АПК регіонів спрямованих на їх елімінацію.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах економічного розвитку,
як вже відзначалось, особливого значення на'
буває розвиток АПК регіонів, що сприяє забез'
печенню продовольчої та іншої безпеки жит'
тєдіяльності населення. Проведене досліджен'
ня щодо перешкод, які гальмують розвиток
АПК регіонів [1, с. 222; 2, с. 14; 3, с. 69; 4, с. 60; 5,
с. 25; 6, с. 149; 7, с. 5; 8, с. 78; 9, с. 100; 10, с. 90; 11,
с. 115; 12, с. 145] дало можливість з'ясувати пе'
решкоди на шляху розвитку АПК регіонів. Це у
свою чергу, сприятиме розробленню спрямуван'
ня дій організаційно'економічного механізму
розвитку АПК спрямованих на їх елімінацію.

До перешкод макрорівня пов'язаних з дер'
жавним регулюванням і підтримкою сфер АПК,
на наш погляд, слід віднести:

— відсутність дієвих цільових програм роз'
витку сфер АПК регіонів, існуючі програми
затверджуються, але не дофінансовуються до
кінця і відповідно не виконуються, відсутність
послідовності у розвитку сфер АПК регіонів;

— відсутня відповідна законодавча база
щодо органічного сільського господарства і
сертифікації органічної продукції;

— значні диспропорції у цінах на сільсько'
господарську продукцію по відношенню до цін
на матеріально'технічні ресурси (паливно'ма'
стильні матеріали, електроенергію, технічні
засоби, добрива тощо);

— відсутність довгострокового пільгового
кредитування сільськогосподарських вироб'
ників та відповідної підтримки лізингової ді'
яльності в Україні, що також зумовлено нероз'
виненістю системи страхування ризиків у сфері
сільського господарства АПК регіонів (наприк'
лад, фермерським господарства ЄС надаються
кредити під 2—3 % річних строком на 20—
30 років [1, с. 223]);

— значне податкове навантаження на сіль'
ськогосподарських виробників;

— незавершеність реформ у аграрній сфері,
призупинене реформування ринку землі, що
призвело до неповного та неефективного вико'
ристання земельних ресурсів, низької капіта'
лізації землі, що виступає базовим виробничим
активом у сільському господарстві;

— відсутність стимулювання сільськогоспо'
дарських виробників у виробництві менш рен'
табельних видів сільськогосподарської про'
дукції, що негативно впливає на забезпечення
продовольчої безпеки регіонів та держави та
збереження родючості грунтів, знижує викори'
стання виробничого потенціалу не тільки сіль'
ського господарства, а й переробних галузей,
призводить до загострення соціальних проблем
в суспільстві;

— диспропорції у оплаті праці працівників
сільського господарства та інших галузей на'
ціональної економіки, відсутність мотивації до
праці у сільськогосподарській сфері, що зумов'
люють інерційність сільських жителів та міг'
раційні процеси сільського населення особли'
во серед молоді;

— нестача висококваліфікованих інженер'
но'технічних, конструкторських та робітничих
кадрів у сільській місцевості зайнятих у сіль'
ськогосподарському виробництві, відсутність
системи перепідготовки кадрів щодо ефектив'
ного ведення сільськогосподарського вироб'
ництва;

— нерозвиненість самоврядування і него'
товність сільських громад брати активну участь



54
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 13, 2017

у проектах місцевого соціально'економічного
розвитку відповідно до регіональних програм
розвитку;

— відсутність державних та регіональних
стратегій розвитку АПК регіонів спрямованих
на розширення зовнішніх ринків збуту не тільки
сировинної продукції сільського господарства,
а й готової продукції АПК регіонів, що сприя'
ло б збільшенню експорту країни та розвитку
переробної сфери АПК регіонів;

— нерозвиненість інноваційної інфраструк'
тури, у сучасних умовах економічного розвит'
ку існують певні перешкоди щодо розвитку
інноваційної інфраструктури, а саме:

а) незадовільний платоспроможний попит
суб'єктів агропромислових комплексів на ре'
зультати діяльності інноваційної інфраструк'
тури;

б) обмеженість фінансової підтримки роз'
витку інноваційної інфраструктури з боку дер'
жавних та регіональних органів влади;

в) незадовільна інституційна підтримка
суб'єктів інноваційної інфраструктури та нау'
ково'інноваційної діяльності, недотримання
законодавства щодо бюджетного фінансуван'
ня наукової діяльності, відсутність префе'
ренцій щодо розроблення, впровадження та
комерціалізації вітчизняної науково'іннова'
ційної продукції;

г) низька зацікавленість агропромислових
бізнес'структур у фінансово'кредитній під'
тримці інноваційних проектів та науково'інно'
ваційній діяльності;

д) нерозвиненість певних елементів іннова'
ційної інфраструктури, таких як центрів транс'
феру технологій, електронних інноваційних
бірж, механізмів венчурного фінансування та
страхування науково'інноваційної діяльності
тощо.

Також необхідно відзначити, що, крім ок'
реслених перешкод розвитку АПК регіонів
макрорівня пов'язаних з державним регулю'
ванням, також існують перешкоди екологічно'
го, логістичного, інформаційно'аналітичного
та технологічного характеру.

З'ясування перешкод розвитку АПК ре'
гіонів макрорівня пов'язаних з державним ре'
гулюванням і підтримкою сфер АПК дає мож'
ливість обгрунтувати напрями дії організацій'
но'економічного механізму на їх елімінацію:

— по'перше, формування і реалізація дер'
жавних та регіональних програм підтримки
розвитку АПК з відповідним їх фінансовим за'
безпеченням та урахуванням інноваційного
напряму розвитку, особливостей та потреб ре'
гіонів;

— по'друге, змін до Податкового Кодексу
України щодо: спрощення звітності суб'єктів
підприємницької діяльності зайнятих у сіль'
ському господарстві; звільнення від сплати по'
датку на прибуток підприємств та плати за зем'
лю терміном на п'ять років малих сільсь'
когосподарських підприємств та підприємств з
переробки сільськогосподарської продукції
виключно на території сільських населених
пунктів за умов вкладення ними фінансових
ресурсів у розвиток сільської інфраструктури;

— по'третє, у межах децентралізації влади
розробка та укладання багатосторонніх дого'
ворів з визначенням чіткої взаємодії та співпраці
між суб'єктами АПК регіонів, органами регіо'
нальної влади та територіальними громадами;

— по'четверте, доопрацювання та прийнят'
тя Закону України "Про ринок земель", запро'
вадження ефективного та прозорого механіз'
му юридичного та технічного оформлення пра'
ва землекористування та землеволодіння, фор'
мування ринку земель сільськогосподарського
призначення, удосконалення системи ведення
державного земельного кадастру;

— по'п'яте, заходи щодо здешевлення банкі'
вських довгострокових кредитів, імплементація
спеціальних програм кредитування сільсь'
когосподарських підприємств на пільгових заса'
дах у банківських установах та кредитних спілках
з урахуванням сезонності сільськогосподарських
виробничих циклів, стимулювання надання кре'
дитів банківськими установами під гарантії дер'
жавних та регіональних органів влади строком на
25—30 років з відстрочкою платежу на п'ять років
для розвитку сільськогосподарського виробниц'
тва та отримання позик сільськогосподарськими
виробниками, стимулювання лізингових відно'
син, використання державно'приватного парт'
нерства для розвитку АПК регіонів;

— по'шосте, заходи щодо захисту інтересів
споживачів в придбанні за доступними цінами
необхідних продовольчих товарів відповідної
якості, з урахуванням гарантування сільськогос'
подарським товаровиробникам прибутковості,
яка б забезпечувала розширене відтворення і не
руйнувала ринкові механізми саморегуляції;

— по'сьоме, застосування заходів щодо
підвищення мотивації праці у сільській місце'
вості та зростання зайнятості сільських меш'
канців з метою збереження трудового потен'
ціалу на високому професійно'кваліфікаційно'
му рівні, за рахунок: поширення програм
районними центрами зайнятості щодо навчан'
ня безробітних у сільській місцевості основам
підприємницької діяльності та заохочення
відкриття малих підприємств у сільському гос'
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подарстві; заохочування до роботи і проживан'
ня у сільській місцевості молодих фахівців шля'
хом надання їм житла; пільгового кредитуван'
ня; запровадження практики диференційова'
них доплат за стаж роботи у сільській місце'
вості за рахунок коштів регіонального бюдже'
ту; гарантування належного пенсійного забез'
печення відповідно до стажу особам, які про'
живають та працюють у сільських місцевості;

— по'восьме, впровадження програм дер'
жавного та регіонального соціально'культур'
ного розвитку та розбудови об'єктів соціаль'
ної інфраструктури сільської місцевості, спря'
мованих на забезпечення сільського населен'
ня відповідного рівня послугами освіти, меди'
цини, розвиток місць культури, спорту, відпо'
чинку тощо;

— по'восьме, збереження та покращення
людського потенціалу сільських територій зав'
дяки розповсюдження наукових знань, про'
фесійної підготовки та перепідготовки, підви'
щення кваліфікації та стажування у сфері
агробізнесу на базі аграрних університетів,
професійно'технічних училищ та технікумів
АПК, та найбільш успішних аграрних госпо'
дарств регіонів;

— по'дев'яте, створення освітньо'наукових
агропромислових формувань, що обумовлено
віднесенням до АПК інфраструктура, у тому
числі інноваційної, яка здатна забезпечувати
ефективне впровадження результатів науково'
технічної діяльності у агропромилове вироб'
ництво, виступаючи однією з форм забезпечен'
ня розвитку АПК на інноваційній основі. Роз'
виток інноваційної інфраструктури, у тому
числі створення освітньо'наукових агропро'
мислових формувань та їх взаємодії між собою
виступатимете засобом удосконалення взає'
мозв'язків освіти, науки і виробництва, сприя'
тиме залученню інноваційних технологій світо'
вого рівня та продукуванню власних інновацій
у розвиток АПК.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, у ході дослідження відокремлено пе'
решкоди розвитку АПК регіонів макрорівня
пов'язані з державним та регіональним управ'
лінням та підтримкою розвитку сфер АПК, до
яких належать: відсутність дієвих цільових про'
грам розвитку сфер АПК регіонів; відсутня
відповідна законодавча база щодо органічно'
го сільського господарства і сертифікації
органічної продукції; значні диспропорції у
цінах на сільськогосподарську продукцію по
відношенню до цін на матеріально'технічні ре'

сурси; відсутність довгострокового пільгового
кредитування сільськогосподарських вироб'
ників та відповідної підтримки лізингової
діяльності в Україні; значне податкове наван'
таження на сільськогосподарських виробників;
незавершеність реформ у аграрній сфері;
відсутність стимулювання сільського господар'
ства виробників у виробництві менш рентабель'
них видів сільськогосподарської продукції;
диспропорції у оплаті праці працівників сіль'
ського господарства та ін. галузей національ'
ної економіки; відсутність мотивації до праці у
сільськогосподарській сфері; нестача високок'
валіфікованих кадрів у сільській місцевості,
відсутність системи перепідготовки кадрів; не'
розвиненість самоврядування; відсутність дер'
жавних та регіональних стратегій розвитку
АПК регіонів спрямованих на розширення
зовнішніх ринків збуту сільськогосподарської
продукції; нерозвиненість інноваційної інфра'
структури; відсутність взаємодії між освітніми,
науковими установами та виробниками агро'
промислової продукції.

Обгрунтовано дії організаційно'економічно'
го механізму розвитку АПК регіонів спрямова'
них на їх елімінацію, застосування яких призве'
де до цілісного, збалансованого розвитку всіх
сфер АПК регіонів, що у свою чергу сприятиме
забезпеченню продовольчої безпеки країни, а
також продовольчими й промисловими товара'
ми населення, зростанню експорту сільськогос'
подарської продукції країни, розвитку соціаль'
ної сфери та покращенню екологічної ситуації.

Подальшого дослідження вимагають еко'
логічні, логістичні, інформаційно'аналітичні та
технологічні перешкоди розвитку АПК регіонів
та обгрунтування дій організаційно'економіч'
ного механізму розвитку АПК регіонів спрямо'
ваних на їх елімінацію.
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