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Стабілізація і пожвавлення сільськогосподарського виробництва, створення сприятливих 
умов усіх форм господарювання та розроблення механізмів їх ефективного державного регу-
лювання – це не тільки важлива економічна задача, але й складна економічна проблема. І 
оскільки за роки реформування агропромислового комплексу з’явилися різні типи підпри-
ємств: приватні, державні, унітарні державні, муніципальні, колективні, кооперативи та сою-
зи кооператорів, акціонерні товариства різного типу, селянські фермерські, підсобні госпо-
дарства та ін. – потрібно визначити, які із організаційно-правових форм 
сільськогосподарських підприємств є найжиттєздатніший у сучасних економічних умовах і 
встановити, чи потрібним наразі є державне регулювання підприємств агропромислового 
комплексу України. 

У сучасних умовах, коли процес реформування агропромислового комплексу в основно-
му завершився, проявилися тенденції розвитку та характерні риси зовнішніх і внутрішніх 
економічних відносин різних організаційно-правових форм господарювання та рівень їх ефе-
ктивності. Тому важливим науковим завданням на сьогодні є комплексне вивчення нових 
форм сільськогосподарських підприємств, господарств та обґрунтування напрямків їх вдос-
коналення. 

У Конституції України, прийнятій Верховною Радою України (1996 р.), передбачено фу-
нкціонування державної, комунальної і приватної власності. Відповідно до основного зако-
ну, залежно від форм власності Господарським кодексом України передбачено функціону-
вання підприємств таких видів: приватне підприємство, що діє на основі приватної власності 
громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи); підприємство, що діє на основі 
колективної власності (підприємство колективної власності); комунальне підприємство, що 
діє на основі комунальної власності територіальної громади; державне підприємство, що діє 
на основі державної власності; підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі 
об’єднання майна різних форм власності). Отже, у галузі сільського господарства можуть 
створюватись та діяти підприємницькі структури усіх перерахованих видів. В Україні сільсь-
когосподарські структури можуть створюватись в організаційно-правових формах: приват-
ного сільськогосподарського підприємства; державного сільськогосподарського підприємст-
ва; комунального сільськогосподарського підприємства; сільськогосподарських підприємств 
змішаних форм власності; дочірнього сільськогосподарського підприємства; іноземного 
сільськогосподарського підприємства; сільськогосподарського акціонерного товариства; 
сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю; фермерського господарс-
тва, об’єднання сільськогосподарських підприємств (сільськогосподарської асоціації, корпо-
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рації, консорціуму, концерну, холдингової компанії). Можна стверджувати, що у вітчизня-
ному агропромисловому комплексі активно функціонують такі підприємницькі структури: 
сільськогосподарські підприємства – економічно самостійні господарські ланки з правами 
юридичних осіб, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції із метою її 
реалізації і функціонують на засадах підприємництва, що передбачені Господарським кодек-
сом України; господарства населення (особисті селянські господарства, домогосподарства) – 
сукупність осіб (чи одна особа), що спільно проживають в одному житловому приміщенні 
(або його частині), ведуть спільне господарство, мають спільні витрати на утримання житла, 
харчування тощо і здійснюють сільськогосподарську діяльність як з метою самозабезпечення 
продуктами харчування, так і з метою виробництва товарної сільськогосподарської продук-
ції. До цієї категорії виробників віднесено також фізичні особи і фермерські господарства. 

Поняття державного регулювання агропромислового виробництва можна діяльність підп-
риємств сільського господарства, перероблення, торгівлі сільськогосподарською продукцією 
і продовольчими товарами, а також сфери обслуговування та матеріально-технічного забез-
печення підприємств агропромислового комплексу. Вважаємо, що з метою підвищення ефе-
ктивності державного регулювання різних організаційно-правових форм сільськогосподар-
ських підприємств потрібно законодавчо закріпити основоположні принципи державної 
підтримки сільськогосподарських товаровиробників, такі як системність і стабільність. 

Основоположний принцип державної підтримки – це стабільність. Кошти державної під-
тримки є для сільськогосподарського виробника одним із каналів надходження грошових 
коштів. Основний ресурс підвищення прибутковості організації – це планування господарсь-
кої діяльності. Від того, наскільки точною інформацією буде володіти керівник підприємст-
ва, від того наскільки точно буде складено прогноз умов господарської діяльності та фінан-
сово-господарський план, – від усього цього безпосередньо залежить прибутковість 
конкретного підприємства і перспективи його розвитку та здатність вижити у конкурентній 
боротьбі.  

Другий принцип правового регулювання державної підтримки – це системність. Дійсно, 
різні заходи регулювання, за їх взаємодії, розкривають такі якості, які не були їм раніше вла-
стиві окремо. Однак законодавець, на жаль, розглядає кожен напрямок як окремий та індиві-
дуальний, що сприяє підтримці агропромислового комплексу суто в рамках свого власного 
механізму регулювання, і рідко враховує можливість ефекту їх сумісної дії. 

Державне регулювання структур агропромислового комплексу потрібно здійснювати із 
дотриманням принципів стабільності та системності. Для цього потрібен чітко визначений 
план дій, програма, за якою і відбуватиметься надання різних видів державної підтримки 
сільськогосподарським підприємствам. Наразі не прийнятою є Програма розвитку аграрного 
сектору економіки на період до 2020 р., а Державна цільова програма розвитку українського 
села на період до 2015 р. завершила свою дію. Отже, нині немає чинного документа, відпо-
відно до якого можна було б планувати подальший розвиток агропромислового сектору на 
тактичному та стратегічному рівнях. Тому очевидною є потреба подальшого дослідження 
питань державного регулювання сільськогосподарських структур в Україні. 
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