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Предметом дослідження статті є інституційний механізм функціонування аграрного сектору економіки як основопо-
ложний інструмент та засіб управління й регулювання його розвитку у контексті аграрних відносин, виробничої діяльності,
вирішення соціальних та екологічних проблем сільського господарства. Встановлено, що його подальші трансформації та
змістовні й структурні зрушення мають забезпечити стратегічні пріоритети подальшого розвитку. В свою чергу, останні
повинні бути направлені на вирішення завдань і проблем, які й найбільш гострими та важливими для аграрного сектору. В
результаті у статті було визначено, що для різних історичних періодів його розвитку вони були також різними й стосувалися:
роздержавлення, реформування форм власності й приватизації; формування багатоукладної економіки за провідної ролі
приватної власності; зовнішньоекономічної діяльності принаймні у розрізі трьох основних етапів. Наразі, такими стратегіч-
ними пріоритетами для інституційного механізму аграрного сектору є конструктивне забезпечення земельної реформи, про-
довольчої безпеки й адміністративно-територіальної реформи на селі. У відповідності до цього зроблено висновки, що склад-
ники та стратегічні пріоритети розвитку інституційного механізму мають охоплювати моніторинг, державний контроль та
регулювання ринку землі, раціональне ресурсокористування в інтересах всього суспільства; забезпечення справедливої кон-
куренції великих, малих і дрібних товаровиробників, антимонопольні заходи й деконцентрацію та диверсифікацію вироб-
ництва, обмеження не конструктивної діяльності агрохолдингів та спонукання їх до соціальної відповідальності; досягнення
всебічної взаємодії та узгодження інтересів агробізнесу і сільських громад для розвитку інфраструктури сільських тери-
торій, ринку праці на селі, підвищення рівня та якості життя сільського населення.

The subject of the article is the institutional mechanism of functioning of the agricultural sector of the economy as a fundamental
tool and means of managing and regulating its development in the context of agricultural relations, production activities, solving
social and environmental problems of agriculture. It is established that its further transformations and substantive and structural
changes should provide strategic priorities for further development. In turn, the latter should be aimed at solving problems and
challenges that are most acute and important for the agricultural sector. As a result, the article determined that for different
historical periods of its development they were also different and concerned: privatization, reform of ownership and privatization;
formation of a diversified economy with the leading role of private property; foreign economic activity in at least three main
stages. Currently, such strategic priorities for the institutional mechanism of the agricultural sector are the constructive provision
of land reform, food security and administrative-territorial reform in rural areas. In accordance with this, it was concluded that
the components and strategic priorities of the institutional mechanism should include monitoring, state control and regulation of
the land market, rational use of resources in the interests of society as a whole; ensuring fair competition of large, small and small
producers, antitrust measures and deconcentration and diversification of production, restricting non-constructive activities of
agricultural holdings and encouraging them to social responsibility; achieving comprehensive cooperation and coordination of
the interests of agribusiness and rural communities for the development of rural infrastructure, the rural labor market, improving
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інституційні механізми забезпечення фун-

кціонування аграрного сектору економіки Ук-
раїни відіграють провідну роль в організації та
здійсненні аграрних відносин, розвитку
суб'єктів аграрного господарювання, форму-
ванні продовольчої безпеки країни, розвитку
ринку праці на селі, рівня та якості життя
сільського населення. Їх трансформація зумов-
лена змінами й структурними зрушеннями, які
характерні для аграрного відтворення та гос-
подарювання як складних систем, які, як і будь-
які системні утворення, мають властивості са-
моорганізації. З іншої сторони, вони мають
ініціювати або сприяти прогресивним змінам,
тобто таким, які направлені на всебічне удос-
коналення й сталий розвиток аграрного секто-
ру економіки як системи. Тому їх теоретичні
розробки та практична реалізація є актуальним
та важливим завданням аграрної економічної
науки й господарської діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Необхідно зазначити, що проблеми інсти-
тутів та інституцій аграрного виробництва,
інституційного забезпечення та інституційних
механізмів здійснення були і залишаються
предметом досліджень провідних вітчизняних
та зарубіжних науковців. Теоретичні й методо-
логічні засади їх формування та функціонуван-
ня, регулювання форм власності й організації
виробництва, ресурсокористування, логістики
й збутової діяльності, здійснення державної
підтримки та протекціонізму на аграрних рин-
ках тією або іншою мірою представлені у пра-
цях О. Бородіної, В. Іванишина, М. Ігнатенка,
Л. Мармуль, О. Могильного, О. Ходаківської,
О. Шпикуляка, Г. Черевка, М. Федорова та
інших науковців. Проте обгрунтування страте-
гічних пріоритетів розвитку інституційного
механізму у відповідності до завдань здійснен-

the level and quality of life of the rural population. The processes of decentralization of administration and administrative-
territorial reform in general that are taking place in Ukraine already have a significant impact today and are directly proportional
to the future development of the agricultural sector. Therefore, modern institutional mechanisms for the development of the
agricultural sector should be aimed at ensuring close links and concerted action in the system of "state institutions — agricultural
enterprises — local communities." This will help solve the problems of land reform; rational land use and social responsibility of
large agribusiness; ensuring food security.

Ключові слова: аграрний сектор, інституційний механізм, земельна й адміністративно-
територіальна реформа, децентралізація, сільські громади, великий агробізнес, соціальна
відповідальність, рівень життя, стандарти, продовольча безпека, сільське населення.

Key words: agrarian sector, institutional mechanism, land and administrative-territorial reform,
decentralization, rural communities, big agribusiness, social responsibility, standard of living,
standards, food security, rural population.

ня земельної реформи, забезпечення продо-
вольчої безпеки, адміністративно-територіаль-
ної реформи на селі як найбільш значимих для
аграрного сектору, національного господар-
ства й суспільства загалом вимагають поглиб-
лених розробок. Це зумовило актуальність,
мету і результати даної статті.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення нових викликів

та завдань і, відповідно до них, нових стратегі-
чних пріоритетів та складників розвитку інсти-
туційного механізму функціонування аграрно-
го сектору економіки України з метою ефек-
тивного забезпечення земельної реформи, про-
довольчої безпеки, підтримки децентралізації
влади та адміністративно-територіальної ре-
форми для підвищення рівня та якості життя
сільських жителів, розвитку сільських громад
і підтримки сільських територій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Методологічні засади вивчення та забезпе-
чення практики розвитку аграрного сектору
економіки України, як і інших секторів економ-
іки, передбачають його розуміння як системи з
інституційного та структурного погляду. Відтак,
генезис цієї системи потрібно розглядати з ура-
хуванням особливостей становлення її основних
складників або елементів інституційного меха-
нізму. Інститути (державні органи, політичні
партії, профспілки тощо) та інституції (закони,
норми, правила, звичаї і т.п.) розуміються як
динамічні категорії, що в процесі соціально-еко-
номічного розвитку зазнають змін.

У механізмі впливу на розвиток аграрного
сектору інститути є мотивуючими та/або галь-
муючими чинниками аграрних відносин, які
спрямовують поведінку учасників ринку у пев-
ному напрямі: впливають на інвестиційний
клімат галузі, розробку та реалізацію органі-
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заційних та технологічних інновацій [1, с. 82].
Інститути, з одного боку, ініціюють конфлікт
інтересів суб'єктів аграрного сектору, з іншо-
го — є результатом вирішення спорів.

Установи та інститути як у першому, так і у
другому випадку є поштовхом до розвитку аг-
рарних суб'єктів господарювання та аграрних
відносин, сприяють суспільному розподілу ре-
сурсів між учасниками аграрних відносин.
Трансформації інституційного механізму необ-
хідно вивчати з урахуванням особливостей ста-
новлення, розвитку, набуття нових властивос-
тей та рис аграрного сектору. Формування
інституційного механізму в Україні відбувалося
шляхом швидкої трансформації командно-адмі-
ністративної системи управління на ринкову.

Трансформація аграрного сектора відбувала-
ся шляхом проведення реформ щодо основних
аспектів аграрних відносин. У свою чергу, це при-
звело до інституційних змін і трансформацій
інституційного середовища діяльності суб'єктів
агробізнесу. Реформи здійснювалися шляхом
формування диверсифікованої системи управлі-
ння та створення сприятливих умов для виперед-
жаючого розвитку аграрного сектору та охоплю-
вали комплекс взаємопов'язаних організаційних,
законодавчих та інституційних заходів, які вжи-
ваються органами державної влади.

Більшість вчених поділяють процес рефор-
мування аграрної системи України на три ета-
пи: 1-й етап — 1990—1999 рр. Він охоплює пер-
іод становлення незалежності України, його
інституційне забезпечення, значною мірою виз-
начається прийняттям Верховною Радою Ук-
раїнської РСР Постанови "Про земельну ре-
форму". 2-й етап відноситься до періоду 2000—
2008 рр. Початок цього етапу вчені-аграрії по-
в'язують із набуттям чинності Указу Президен-
та України "Про невідкладні заходи щодо
прискорення реформування аграрного секто-
ра економіки". 3-й етап розпочався у 2009 р.,
після вступу країни до Світової організації
торгівлі (СОТ).

Ринкові перетворення в Україні розпочали-
ся у 90-х роках ХХ ст. з приватизації землі,
відродження фермерських господарств, реор-
ганізації централізованої системи адміністра-
тивного розподілу ресурсів, шляхом привати-
зації державних об'єктів. Після проголошення
незалежності України змінилося ставлення до
форм власності. У процесі реформування дер-
жава втратила монопольне право власності на
землю (на кінець 1991 р. весь земельний фонд
сільськогосподарського призначення України
(це 41,4 млн га) перебував у державній влас-
ності, а станом на 1.01.2020 р. частка держав-

ної власності складала у ньому лише 8,7 млн га
або 21,0%; муніципальної — відповідно 1,7 млн
га або 4,1%; приватної — 31,0 млн га або 74,9%
згідно "Земельного довідника України 2020").

На різних етапах трансформації інституцій-
ного механізму аграрного розвитку їх рушійні
сили були також різними: до 2000 р. основним
ініціатором реформ виступала держава, а основ-
ним механізмом був законодавчо-нормативний
вплив. Після 2000 р., коли сформувалося норма-
тивно-правове забезпечення ринкового управ-
ління в аграрному секторі, в основі трансфор-
мації лежали ринкові сили для вибору найбільш
оптимальної форми господарювання. На треть-
ому етапі головним виступає вектор зовнішньо-
економічної інтеграції економіки в цілому та
аграрного сектора, — зокрема.

Згідно з комплексним аналізом генезису
перетворень інституційних механізмів аграрної
реформи, їх основний зміст полягав у тому, що
держава з центрального суб'єкта управління
аграрними ресурсами перетворилася на один із
факторів, що впливають на аграрні відносини.
Така трансформація обумовлена також прак-
тикою початкового етапу формування сільсь-
когосподарського виробництва з урахуванням
ринкової економіки [2, с. 6]. Це була суттєва
зміна функцій та повноважень держави як ос-
новного інституту.

У сучасних умовах інституційний механізм
розвитку аграрного сектору економіки України
формується та забезпечується, насамперед, дер-
жавою через формалізацію інститутів: створен-
ня формальних та закріплення неформальних
через регулюючі механізми. Відповідно до Кон-
ституції України, єдиним законодавчим органом
у країні є Верховна Рада України, яка формує
законодавче забезпечення розвитку сільського
господарства та механізм процесуальних дій
щодо їх реалізації. Регулюючий вплив в аграрній
сфері здійснюють Президент України, Кабінет
Міністрів України, Національний банк України,
центральні та обласні органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування, державні
спеціалізовані установи та організації.

Міністерство аграрної політики та продо-
вольства України основоположним спеціалізо-
ваним органом регулювання аграрного секто-
ра, отже, відіграє важливу роль у формуванні
інституційного забезпечення його розвитку.
Міністерство визначає пріоритетні напрями,
стратегію та механізм розвитку у відповідних
сферах, галузях, видах діяльності; розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавчих
актів, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України та в установленому порядку
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вносить їх на розгляд Президента України та
Кабінету Міністрів України; аналізує діяльність
та прогнозує розвиток галузей аграрного ви-
робництва з урахуванням їх зонального розта-
шування, кон'юнктури аграрного та продоволь-
чого ринків, а також необхідності насичення
продовольчого ринку вітчизняною продукцією;
розробляє механізми, спрямовані на техніко-
технологічну модернізацію галузей аграрного
виробництва, енергозбереження, координацію
інноваційних проєктів; забезпечує державну
підтримку підприємств та галузей аграрного
виробництва, особистих селянських і фер-
мерських господарств, сільськогосподарської
кооперації, аграрної науки й освіти; розробляє
механізми забезпечення аграрного сектору
технічними засобами, обладнанням, у т.ч. для
виробництва біопалива, запасних частин, па-
ливно-мастильних матеріалів та інших енерго-
ресурсів; здійснює нормативно-правове забез-
печення у визначених сферах і галузях.

Однак, трансформація інститутів власності
не вивела на якісно вищий рівень приватного
власника українського аграрного сектора, що
є наслідком у т.ч. й не сформованого ефектив-
ного інституційного механізму реалізації прав
власності. Тобто, відбулося становлення інсти-
туції власності як ринкової категорії, але не
завершилось формування її інституційного за-
безпечення [3, с. 13]. Багато вчених вказували
на організаційну та функціональну недоско-
налість інституційного забезпечення механіз-
му розвитку аграрного сектору. Основна кри-
тика стосується балансу повноважень між цен-
тральними та регіональними органами виконав-
чої влади та організаційної системи формуван-
ня інституційного механізму розвитку аграрно-
го сектору України.

Окремою складовою аграрної реформи є
земельна реформа. Погоджуємося з думкою О.
Ходаківської, яка стверджує, що земельна ре-
форма вже стала найважливішою складовою
аграрної реформи в Україні, а ширша за
змістом аграрна реформа грунтується на ре-
формі земельних відносин, які тісно поєдну-
ються з аграрними та у сукупності виступають
як земельно-аграрні [4, с. 10]. Земельна рефор-
ма здійснюється на основі законодавчих та
інституційних перетворень власності на землю,
які покликані сформувати принципово нові за
змістом та характером відносини на основі при-
ватної власності.

Основними інституційними проблемами, які
породжує мораторій на продаж землі в умовах
ринку є: блокування розвитку багатопланових
аграрних відносин на основі прозорої конку-

ренції власників землі; спотворення структури
землекористування в умовах сталого розвит-
ку; формування несприятливого інвестиційно-
го середовища та стримування фінансових по-
токів в аграрний сектор; формування орендних
відносин як переважаючих, що формує еколо-
гічно необгрунтовану практику використання
землі як стратегічного ресурсу держави.

Отже, з одного боку, мораторій виступає як
запобіжний засіб блокування незаконного пе-
рерозподілу земельної власності, а з іншого —
є суттєвою перепоною залучення інвестиційних
ресурсів у аграрне виробництво. Це пояснюєть-
ся тим, що земельні ресурси не отримали необ-
хідного правового оформлення як капітал. Та-
ким чином, вони не можуть використовуватись
як застава та як засіб еквівалентного обміну [5,
с. 12]. Формування ефективних механізмів уп-
равління власністю аграрними суб'єктами гос-
подарювання не може зводитися тільки до про-
цесів купівлі-продажу або оренди основного
аграрного ресурсу.

Необхідною умовою ефективного функціо-
нування ринку земель у країні є побудова відпо-
відного законодавства, яке поєднує механізми
регулювання обігу земель сільськогосподарсь-
кого призначення з країнами ЄС та світовою
практикою. Раніше сформована система зем-
лекористування сільськогосподарського при-
значення в Україні, навіть за рахунок її закріп-
лення та запровадження вільного ринку прода-
жу земель сільськогосподарського призначен-
ня не зможе забезпечити стале економічне зро-
стання, посилити місцевий економічний та еко-
логічний розвиток, функціонування місцевих
ринків, збереження робочих місць [6, с. 98].

Зняттю мораторію на купівлю-продаж землі
має передувати перегляд земельного законодав-
ства на відповідність принципам відповідально-
го управління земельними ресурсами в інтере-
сах всіх соціальних груп суспільства. Слід відмо-
витися від неоліберального підходу (засновано-
го на вільному ринку та нерегульованої конку-
ренції) як лідера земельної політики, оскільки
земля, гарантуючи фундаментальні права людей
на безпечну та доступну їжу, є не лише особли-
вим товаром, а й природним капіталом та сере-
довищем проживання [7, с. 49].

Пріоритетами тут мають бути: збалансова-
ний розвиток сільського господарства за раху-
нок деконцентрації землеволодіння та земле-
користування; допуск до ринку землі лише со-
ціально відповідальних інвесторів; використан-
ня еколого-рекреаційного потенціалу земель-
них ресурсів, насамперед, на користь місцевих
спільнот. Також потрібно вдосконалення таких
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аспектів інституційного механізму господарю-
вання, як формування ефективного власника,
соціальної відповідальності при користуванні
об'єктами власності, доступність кредитних
ресурсів, інвестиційна привабливість аграрно-
го сектора [8, с. 67].

Аграрний сектор вплине на відновлення та
стійке зростання національної економіки, якщо
в регулюванні його розвитку узгоджуватимуть-
ся інтереси сільського господарства, сільських
громад та суспільства в цілому. Орієнтація на
зближення аграрного і сільського розвитку в
Україні диктує необхідність подальшого удос-
коналення інституційних механізмів регулю-
вання агропродовольчого комплексу з метою
забезпечення розв'язання нових завдань. Мова,
йде, насамперед, до спонукання суб'єктів аг-
рарного господарювання, особливо великих
агрохолдингів та корпорацій, до ощадливого
використання природних, соціальних, інфрас-
труктурних, трудових та інших ресурсів сіль-
ської місцевості.

Це і спрямування виробничо-економічних
результатів діяльності агробізнесу, господарств
населення на забезпечення розширеного відтво-
рення цих ресурсів. Зусилля інститутів держав-
ного регулювання та інших складових інститу-
ційного механізму розвитку аграрного сектору
економіки мають бути спрямовані на подолан-
ня перекосів в організаційній структурі сільсько-
го господарства; стимулювання диверсифікації
суб'єктів господарювання та сільського населен-
ня; забезпечення інтересів мешканців усіх типів
сільських поселень (особливо віддалених, ма-
лих, гірських та ін.), пов'язаних з їх соціально-
економічною діяльністю та доступом до суспіль-
них благ та послуг у процесі реформування
місцевого самоврядування, соціальної сфери та
модернізації інфраструктури.

Необхідно зазначити, що аграрний сектор
економіки України має безпосереднє відношен-
ня до забезпечення продовольчої безпеки Ук-
раїни. Тому потрібно також приділити увагу
стану та інституційним трансформаціям ме-
ханізмів забезпечення її належного рівня. По-
трібно констатувати, що в період реформуван-
ня аграрного сектору відбулося поглиблення
інституційних суперечностей та проблем невре-
гульованості законодавчого базису державної
політики забезпечення продовольчої безпеки.
Це, значним чином, ускладнило реалізацію
ефективної державної політики забезпечення
продовольчої безпеки.

Так, відбувалося стримування розвитку і
нарощення потужностей окремих галузей
сільського господарства; ускладнення прове-

дення техніко-технологічної модернізації аг-
рарної сфери, її переорієнтація на інвестицій-
но-інноваційні засади розвитку, стримує ство-
рення ефективних механізмів державної
підтримки насамперед дрібних та середніх то-
варовиробників.

Досить ускладненим є лобіювання інтересів
вітчизняних товаровиробників на європейсько-
му аграрному ринку та перешкоджає реалізації
ефективної політики протекціонізму в аграр-
ному секторі в умовах лібералізації торгівлі з
країнами ЄС [9, с. 38]. На законодавчому рівні
досі не закріплено інституту державного інтер-
венційного агента, відсутня систематична прак-
тика товарних та фінансових інтервенцій на
організованому аграрному ринку, залишаєть-
ся не сформованим державний інтервенційний
фонд, що підвищує ризики продовольчої без-
пеки.

Інституційні суперечності посилюються в
умовах низької ефективності реалізації про-
грамних засад державної політики забезпечен-
ня продовольчої безпеки через відсутність
чітких механізмів і джерел їх фінансування.
Лібералізація аграрного ринку за рахунок ре-
алізації економічної частини "Угоди про асо-
ціацію між Україною та Європейським Со-
юзом" створює проблеми для підвищення про-
довольчої залежності України щодо окремих
товарних груп. Насамперед, це стосується тих
товарних сегментів аграрного ринку, які тра-
диційно є імпортозалежними, а також галузей,
виробництво яких недостатньо розвинене та
характеризується недостатньою ефективністю
використання наявного природно-ресурсного
потенціалу.

Виклики посилення продовольчої залеж-
ності України в розрізі товарних груп форму-
ють загрози не лише соціально-економічного,
але й виробничого характеру. Вони полягають
у обмеженні параметрів розвитку окремих га-
лузей сільського господарства з урахуванням
перспективи насичення внутрішнього аграрно-
го ринку дешевшими імпортними товарами. Це
стримує створення та розвиток горизонтально-
вертикальних комплексів та кластерів в аг-
рарній сфері із замкненим виробничим циклом,
ускладнює подолання сировинної спрямова-
ності вітчизняного АПК, обмежує джерела
доданої вартості та валового внутрішнього
продукту (ВВП), знижує податкові надходжен-
ня до бюджетів усіх рівнів [10, с 58].

Як уже було сказано, у процесі переходу від
командно-адміністративної до ринкової еконо-
міки система та механізми регулювання розвит-
ку аграрного сектору в Україні поступово від-
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окремлювалися від вирішення проблем розвит-
ку села. Це сприяло залученню іноземних інве-
стицій у сільське господарство, дозволило зо-
середити державну підтримку стимулюванні
оптового виробництва найбільш рентабельної
продукції, що багато в чому зумовило зазна-
чені вище позитивні результати сільськогоспо-
дарського виробництва. У той самий час усе-
редині аграрного сектору сформувалися значні
структурні деформації, створюють загрози йо-
го подальшого поступального розвитку.

Таким чином, дуальна структура сільсько-
господарського виробництва в Україні, пред-
ставлена корпоративним (агрохолдинги, са-
мостійні агропідприємства, великі фермерські
господарства, що працюють на основі найма-
ної праці) та індивідуальним (фермерські та
особисті господарства) секторами, надто поля-
ризована з погляду доступу до виробничих ре-
сурсів, інновацій, прибуткових ринків тощо і,
відповідно, галузевого характеру [11, с. 110].

Корпоративний сектор монополізував ви-
робництво високомеханізованої та високорен-
табельної продукції, індивідуальний сектор
значною мірою змушений (для виживання своїх
сімей) займатися трудомістким та малоприбут-
ковим землеустроєм. За зовнішньою компле-
ментарністю ховається нерівне становище
різних типів виробників, економічне, соціаль-
не та політичне домінування корпоративного
сектору. В результаті у вітчизняній агропродо-
вольчій системі утворилися значні деформації
та диспропорції.

Використання інновацій корпоративними
фермами, підвищення продуктивності праці та
звільнення призвели до монокультуризації ви-
робництва, посилення антропогенного наван-
таження на агроландшафтні екосистеми та ви-
тіснення фермерів у низькодохідний нефор-
мальний сектор, що призвело до бідності
сільських мешканців та деградації сільського
населення. Збільшення обсягів експортоорієн-
тованої продукції призвело до перекосів галу-
зевої та товарної структури виробництва, на-
слідком чого стало зростання цін на продоволь-
ство, незбалансоване харчування та споживан-
ня дешевих продуктів та всіляких замінників
сумнівної якості.

Надмірна концентрація землекористування
великим агробізнесом також провокує поси-
лення соціальної напруженості в суспільстві,
поширення знелюднення значної кількості
сільських територій та створює загрози здійс-
ненню суспільного контролю над ними [12, с.
228]. Монополізація права оренди землі вели-
кими землекористувачами обмежує доступ

дрібних сільськогосподарських підприємств,
фермерських та особистих підсобних госпо-
дарств до ринку землі та її оренди, контроль
над використовуваною ними сільськогоспо-
дарською технікою та агротехнікою. Це спри-
чиняє погіршення стану сільськогосподарських
угідь та довкілля, ресурсовиснажливого харак-
теру аграрного виробництва.

ВИСНОВКИ
Значний вплив вже сьогодні та прямо про-

порційний зв'язок у майбутньому щодо ефек-
тивного розвитку аграрного сектору мають
процеси децентралізації управління та адміні-
стративно-територіальної реформи загалом,
що відбуваються в Україні. Тому сучасні інсти-
туційні механізми розвитку аграрного сектора
мають бути направлені на забезпечення тісних
взаємозв'язків та узгоджених дій у системі
"державні інститути — аграрні підприємства —
місцеві громади". Це буде сприяти вирішенню
проблем земельної реформи; раціонального
землекористування та соціальної відповідаль-
ності великого агробізнесу; забезпеченню про-
довольчої безпеки.

Головним завданням місцевих громад як
органів місцевого самоврядування та нових
інститутів стає всебічне сприяння розвитку аг-
рарного сектора й інших видів діяльності та
галузей сільської економіки, оскільки після
децентралізації саме від їх узгодження пере-
важною мірою залежить наповнення місцевих
бюджетів, отже, й можливості підвищувати
рівень та якість життя сільського населення,
його добробут, особистісний розвиток сіль-
ських жителів. На території юрисдикції місце-
вого самоврядування важливо формувати зба-
лансовану соціально-економічну діяльність
сільських громад, що забезпечується за наяв-
ності оптимальної кількості підприємств різно-
го масштабу з пріоритетною підтримкою фер-
мерських та підсобних господарств.
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