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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрний сектор є одним з найбільш важE

ливих галузей національної економіки, що
охоплює різні види економічної діяльності
щодо виробництва сільськогосподарської проE
дукції, продуктів харчування, а також доставE
ки їх до кінцевого споживача. Процеси інстиE
туційних змін в аграрному секторі економіки
України наразі виступають одними з найважE
ливіших елементів сталого розвитку держави
та її регіонів, підвищення її конкурентоспроE
можності, зміцнення національної безпеки. В
останні роки аграрний сектор України демонE
струє позитивну динаміку та збільшує обсяги
виробництва сільськогосподарської продукції.
Формування структури виробництва та систеE
ми його організації в умовах інституційного
змін майже дійшло до свого логічного заверE
шення. Для подальшого розвитку необхідно
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проаналізувати та спрогнозувати етапи розвитE
ку аграрної сфери в Україні, обгрунтувати
пріоритетні заходи державної політики для
підвищення ефективності сільськогосподарсьE
кого виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням розвитку аграрного сектору
вітчизняної економіки та пошуком шляхів
підвищення його ефективності займалися такі
відомі вчені, як О.М. Бородіна [1], І.Г. КириленE
ко [2], Ю.О. Лупенко [3], В.Я. МесельEВеселяк
[4], П.Т. Саблук [5] та ін. Вони обгрунтували
необхідність створення сприятливого інституE
ційного та ринкового середовища в процесі
ринкових перетворень, визначили доцільні меE
тоди, форми й рівень державної підтримки виE
робників сільськогосподарської продукції, наE
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прями фінансовоEподаткової та інвестиційної
політики стосовно галузі тощо. Проте, незваE
жаючи на чималу кількість наукових праць та
їх вагому практичну цінність, дослідження перE
спектив розвитку аграрного сектору економіE
ки України на сучасному етапі інституційних
змін є актуальним, оскільки статистичні показE
ники щорічно оновлюються, відповідно, питанE
ня потрібно досліджувати в динаміці.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Необхідно визначити перспективи розвитE

ку аграрного сектору національної економіки
з урахуванням наявних ризиків і можливих ваE
ріантів державної політики на сучасному етапі
інституційних змін.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сучасні трансформації в аграрному секторі
економіки України є результатом багаторічної
зміни інституціонального середовища, в якому
можна виділити нтакі етапи:

1. Трансформаційний до формування ринкоE
вого інституціонального середовища в аграрноE
му секторі економіки (1900—1999 рр.). Цей
 етап охоплює період становлення незалежності
України, його інституційне забезпечення, зокE
рема прийняття Верховною Радою Української
РСР Постанови "Про земельну реформу" [6].

2. Реформаційний — становлення нових
форм інституціонального середовища в аграрE
ному секторі економіки (2000—2008 рр.). ПоE
чаток цьому етапу поклало набрання чинності
Указу Президента України "Про невідкладні

заходи щодо прискорення реформування агE
рарного сектора економіки" [7].

3. Адаптаційний — в умовах членства УкраїE
ни в Світовій організації торгівлі (СОТ) (2009—
2015 рр.).

4. Інтеграція інституціонального середовиE
ща в аграрному секторі економіки у міжнародE
ний простір (бере початок з 2016 р.).

Початок формування ринкового інституE
ціонального середовища в аграрній сфері екоE
номіки України (1990—1999 рр.) збігається з реE
волюційними перетвореннями та реформуванE
ням економічної системи, з приватизацією землі,
відродженням фермерських господарств, розE
державленням радгоспів та інших аграрних
підприємств, реорганізацією колгоспів у КСП з
наступним демонтажем централізованої систеE
ми адміністративного розподілу ресурсів, форE
муванням власної державності та одночасним
переходом від командноEадміністративної екоE
номіки до ринкової. У цей період спостерігаєтьE
ся відсутність сприятливих умов господарюванE
ня, низька ефективність виробництва, падіння
підприємницької активності [8].

У Законі УРСР від 7.02.1991 р. "Про власE
ність" (ст. 2) були визнані рівними такі форми
власності, як: індивідуальна (особиста та приE
ватна трудова), колективна та державна [9]. РеE
формування форм власності було націлене на
формування ефективного сільськогосподарсьE
кого землекористувача, як наслідок, державою
було втрачено монопольне право власності на
земельні ділянки.

Трансформація інституції власності мала
неординарний характер. Якщо, з одного боку,

Рис. 1. Динаміка валової продукції сільського господарства України
(в постійних цінах 2010 року), млрд грн

Джерело: Державна служба статистики України [10].

121 121 134
104 106 97 102 85 77 93 104 103 88

117 114 117 106
136 130 125

162 149
176 178 168 185 179

124
104 94

87 78
70 61

63
61

58
62 66

62

62 65 67
66

65 68 70

71
74

77 74
71

69 69

0

50

100

150

200

250

300

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Продукція рослинництва Продукція тваринництва



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2018

29

остаточним результатом інституційних змін
стала приватизація землі та створення нових
організаційноEправових форм господарюванE
ня, то з іншого — аграрна сфера не отримала
ефективного приватного власника, що вивів би
аграрний сектор на вищий рівень, що є наE
слідком несформованого інституційного сереE
довища.

Період 1991—1999 років для вітчизняного
аграрного сектору економіки характеризувавE
ся значним зменшенням обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції (рис. 1).

Завершення етапу пов'язано з прийняттям
Указу Президента України у 1999 р. "Про неE
відкладні заходи щодо прискорення реформуE
вання аграрного сектора економіки", спрямоE
ваного на невідкладну ліквідацію колективної
системи господарювання та активізацію проE
цесів утвердження приватної власності в
сільському господарстві. У результаті ціни на
агропродовольчу продукцію були частково
лібералізовані, обсяги державного замовлення
значно редуковані, планування обсягів виробE
ництва було припинено, продовольчі субсидії
та привілеї аграрного сектора скасовані. ПоліE
тика тих років характеризувалася застосуE
ванням переважно адміністративних методів,
успадкованих від радянських часів [11]. Але реE
організація так і не досягла бажаного ефекту
інституціональних перетворень через відсутE
ність необхідного методичного забезпечення.

Наступним періодом є становлення нових
форм інституціонального середовища в аграрE
ному секторі економіки (2000—2008 рр.). НаE
прикінці 1999 р. розпочалася реальна приватиE
зація землі, що супроводжувалася майже суціE
льною реорганізацією колгоспів і створенням
на базі їхнього майна та приватних земельних
ділянок селян нових організаційноEправових
форм господарювання, таким чином була
сформована нова організаційноEправова струкE
тура сільськогосподарського виробництва.
Однак розвиток аграрних відносин так і не був
націлений на реальну персоніфікацію власниE
ка землі і майна.

Питання щодо порядку володіння, користуE
вання та розпорядження майном, що перебуваE
ло в спільній частковій власності колишніх
членів колективних сільськогосподарських
підприємств, меліоративних систем тощо закоE
нодавчо та і залишилися неврегульованими. ЗноE
шення промислового обладнання в 2000 р. оціE
нювалося в 60 %, а у сільському господарстві —
у 90 % [8]. Така ситуація суттєво гальмувала
розвиток процесів конкуренції та технікоEтехE
нологічного оновлення сільського господарства.

Прийняття Земельного кодексу України в
2001 році стало однією з найбільш значущих
подій з точки зору інституціональних перетвоE
рень. Були визначені основні інституційноEекоE
номічні рамки у відносинах власності й аграрE
ного підприємництва, формуються інститути
землекористування на засадах оренди і субоE
ренди. Створюються передумови для формуE
вання ринку землі та ринку землекористуванE
ня (хоч на певний період купівляEпродаж землі
обмежена). Змінюються інститути рентних
відносин. Становлення різних форм і субформ
власності є основою для формування різних
типів аграрного підприємництва та створення
конкурентного середовища в аграрній галузі.
Для індивідуального сімейного ведення госпоE
дарства фермерського типу ресурсноEземельні
можливості були значно розширені. Також
значно розширюються можливості для подальE
шого розвитку особистого товарного підсобE
ного господарства. Таким чином, збільшення
нагромадженого капітального багатства домоE
господарств села та розширення бази самозаE
безпечення їх власною продукцією стало наE
слідком інституційних перетворень в аграрноE
му секторі економіки України того часу.

Протягом реформаційного етапу зміни
інституційного середовища була створена базу
для подальшого функціонування аграрного
сектору економіки в умовах членства України
в СОТ. Сільське господарство зі збиткового
стало прибутковим.

Наступним етапом став адаптаційний в умоE
вах членства України в Світовій організації
торгівлі (СОТ) (2009—2015 рр.). Це дійсно значE
на подія, що породила трансформацію в аграрE
ному секторі національної економіки майже
всіх елементів інституційного механізму:

— інституція державної влади здійснила підE
тримку аграріїв у рамках, що дозволені договоE
ром ("зелений кошик"). Фінансова підтримка
аграрного сектора здобула риси адресності та
цільової прив'язки, що є істотним інституційним
кроком до лібералізації ринкових відносин;

— "інвестиційний голод" вимагає інституE
ційного оформлення ринкових відносин власE
ності: інституалізація правомочностей за умов
підготовленого інституційного й організаційE
ного середовища;

— політичні інституції в рамках міждержавE
ної аграрної взаємодії стримують економічні
відносини та надають руслу таких відносин в
Україні нестабільності, що не йде на користь
іміджу українським господарюючим суб'єктам;

— нагальність розвитку інституції контракE
тації зумовлена зростанням інтеграційних
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зв'язків між Україною та іншими членами СОТ,
з одного боку, але гальмується ліберально неE
розвиненими політичними інституціями — з
іншого;

— становлення інституції фінансовоEкреE
дитної сфери виконується з участю міжнародE
них організацій і під впливом інституційних
наслідків світової фінансової кризи;

— внаслідок нерівномірності розподілу каE
пітальних вкладень поміж вітчизняними суб'єкE
тами аграрного господарювання та іноземниE
ми товаровиробниками ускладнюється розвиE
ток інституції конкуренції в Україні;

— ідеологічні інституції розвиваються в наE
прямі ліберального мислення, переосмислення
ролі держави самими підприємцями, які почаE
ли прагнути чесних ринкових умов функціонуE
вання, а не отримання допомоги від неї.

Так, якщо у 2009 році експорт аграрної проE
дукції становив 9,5 млрд дол. США, то у 2012
році він зріс на 88,42 % і становив — 17,9 млрд
дол. США, у 2015 році експорт агропродукції
дорівнював 14,8 млрд дол. США. При цьому
зростає й позитивне сальдо зовнішньої торгівE
лі (рис. 2).

Серед важливих кроків, що визначають поE
дальші особливості національного інституціоE
нального середовища в аграрному секторі екоE
номіки є також прийняття Державної цільової
програми розвитку українського села на періE
од до 2015 р., Стратегії розвитку аграрного секE
тора економіки на період до 2020 р., Концепції
розвитку державноEприватного партнерства в
Україні на 2013—2018 рр. тощо.

Таким чином, на цьому етапі аграрного розE
витку інституційний механізм підійшов до заE

вершальної фази функціонування — підготовE
ку інституційного середовища до нових трансE
формацій.

Якісно новий період інтеграції інституціоE
нального середовища в аграрному секторі екоE
номіки в міжнародний простір є надзвичайно
важливим для розвитку інституціонального
середовища. 1 січня 2016 року Європейський
Союз і Україна розпочали застосування полоE
жень поглибленої і всеосяжної зони вільної
торгівлі. Це є значним кроком для розвитку
аграрної сфери, таким чином, почали відкриE
ватися перспективи подальшого освоєння ринE
ку країн ЄС вітчизняними компаніями, полE
іпшення рівня якості, характеристик екологічE
ності та безпечності української продукції агE
рарної галузі, вдосконалення стану продовольE
чої безпеки держави.

За даними митної статистики, в Україні у
2017 році обсяг зовнішньоекономічної торгівлі
аграрною продукцією склав 22,2 млрд доларів
США, що зріс порівняно з попереднім роком
на 14%. При цьому, обсяги імпорту збільшилиE
ся на 10% до 4,3 млрд дол. США , експорту —
на 15% до 17,9 млрд дол. США та перевищили
імпорт у 4 рази.

На сучасному етапі розвитку країни стоять
проблеми створення оптимальних інституційE
них умов для ефективного аграрного господаE
рювання. Україна повинна адаптуватися, наE
близитися до стандартів ЄС. Так, наша країна
має поступово адаптувати свою нормативноE
правову базу до європейського законодавства
та реформувати інститути державного управE
ління до накопичених у рамках ЄС принципів,
правил та норм. Проблема недосконалості норE
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Рис. 2. Динаміка зовнішньої торгівлі України аграрною продукцією млрд дол. США

Джерело: Державна служба статистики України [10].
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мативноEправового законодавства потребує
вирішення, оскільки саме законодавство окресE
лює загальні положення взаємодії всіх суб'єкE
тів аграрноEекономічних відносин та надає стиE
мули для прогресування галузі. Відповідно, від
політичних рішень залежить стимулювання чи
гальмування ініціативи підприємців, прийнятE
тя господарських рішень, залучення інвестицій
тощо.

Через можливість інституційних перетвоE
рень неможливо дати чітку картину майбутE
нього. Але, на нашу думку, за песимістичним
фіналом прогнозу обсяги виробництва зросE
туть на 2,4%, а за оптимістичним складуть
262 млн грн та зростуть на 5,6% порівняно з
2017 роком (рис. 3). Проте темпи зросту дедалі
залишаться повільними.

Крім цього, прогнозується загострення
конкуренції на міжнародних ринках сільсьE
когосподарської продукції. В найближчі 5—
10 років світовий обсяг виробництва аграрної
продукції прогнозовано збільшиться, зокрема,
що експортується з України, переважно зерна
на 355—365 млн т та олійних культур — на 100—
105 млн т [12]. Тому вітчизняним експортерам
буде складніше утримувати свої позиції на
світових ринках.

Реформування потребує система управлінE
ня аграрним виробництвом і сільськими териE
торіями в умовах децентралізації владних поE
вноважень, розвитку місцевого самоврядуванE
ня на селі, міжгосподарського та громадськоE
го самоуправління в галузі. Необхідно за станE
дартами ЄС змінити принципи діяльності сисE
теми стратегічного управління комплексним
розвитком, функції та організаційну структуE
ру органів державного та громадського управE

ління; змінити інститути рентE
них та орендних відносин; розE
вивати інститут підприємництE
ва, саморегулювання та самоупE
равління в аграрному секторі
економіки. Зрештою, значний
ступінь невизначеності є бар'єE
ром для укладання довгостроE
кових договорів учасниками
інституційного середовища та
лишає їх інвестиційної зацікавE
леності.

Зокрема перенацілювання
системи оподаткування від стиE
мулюючої до фіскальної та поE
силення втручання контролююE
чих органів у діяльність підприE
ємств значно гальмують залуE
чення інвестицій в аграрну гаE

лузь економіки країни та не стимулює підE
приємців до активних заходів щодо розвитку
свого бізнесу, що веде до зменшення виробницE
тва продукції. Для забезпечення оптимістичноE
го сценарію розвитку аграрного сектору екоE
номіки країни необхідно проаналізувати стан
галузі в цілому і обгрунтувати оптимальні варE
іанти формування інституційного середовища
в майбутньому.

ВИСНОВКИ
В Україні практично підійшло до свого заE

вершення формування структури виробництва
та системи його організації в процесі аграрної
реформи та зміни інституційного середовища.
Потребує нагальності вирішення проблеми неE
визначеності сільськогосподарської політики
та затвердження програми дій щодо розвитку
аграрного сектору економіки України, де заE
значаються пріоритети, методи, напрями та
рівень державної підтримки підприємців, виE
робників сільськогосподарської продукції, заE
сади фінансовоEподаткової й інвестиційної
політики тощо.

Моделювання свідчить про необхідність
підвищення уваги до аграрного сектора еконоE
міки країни, оскільки вплив фінансової кризи,
військових дій, погіршення рівня життя насеE
лення поряд з намірами зміни аграрної політиE
ки держави ведуть до невизначеності розвитку
аграрного сектору економіки в умовах інстиE
туційних змін. Без негайного втручання немає
високої ймовірності на поліпшення ситуації та
збільшення обсягів виробництва. Саме тому
питання розвитку аграрного сектору економіE
ки України в умовах інституційних змін є наE
стільки важливими для нашої держави.
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Рис. 3. Прогноз обсягів виробництва сільського господарства
у постійних цінах 2010 року, млрд грн
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