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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ
АГРОБІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ

У статті проаналізовано основні проблеми існуючої інституціональної
структури аграрної сфери країни. Обґрунтовано перспективні напрями
здійснення інституціональних перетворень, направлених на забезпе-
чення збалансованого сталого розвитку агробізнесу в регіонах України.
Ключові слова: інституціональне середовище, аграрна сфера, агробізнес,
підприємництво, інституціональні перетворення, ринкові відносини.

В статье проанализировано основные проблемы существующей инс-
титуциональной структуры аграрной сферы страны. Обосновано пер-
спективные направления осуществления институциональных измене-
ний, нацеленных на обеспечение сбалансированного стабильного
развития агробизнеса в регионах Украины.
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предпринимательство, институциональные изменения, рыночные отно-
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The main problems of current institutional structure of agrarian sphere of the
state were analyzed. Perspective directions of realization of institutional
transformations, directed on providing of the balanced steady development of
agribusiness in the regions of Ukraine were grounded.
Key words: institutional environment, agrarian sphere, agribusiness,
entrepreneurship, institutional change, market relations.

Постановка проблеми. Поглиблення ринкових перетворень і
регулятивні перекоси в реалізації пріоритетів соціально-
економічного розвитку країни обумовлюють потребу подальшого
проведення інституціональних змін і відповідно ґрунтовного до-
слідження формування інституціонального середовища ведення
агробізнесу. Значна диференціація у рівні розвитку регіонів
України, зокрема їх аграрної сфери, обумовлює необхідність по-
шуку шляхів інтеграції економіки усіх територій у єдину систе-
му, оскільки саме збалансування просторового розвитку є осно-
вою для узгодження критеріїв соціальної рівності та економічної
ефективності у реалізації державної політики. Підприємництво є
визначальним інститутом, життєзабез-печувальним чинником
функціонування аграрної економіки. Тому дослідження характе-
рних рис та сутнісних установок інституціональних змін у регіо-
нальному розвитку підприєм-ницьких структур аграрної сфери є
важливою науковою проблемою, що потребує поглибленого ви-
вчення.

Аналіз існуючих досліджень. Питання теорії, методології та
практики функціонування підприємств в аграрній економіці до-
сліджуються змістовно такими науковцями, як В. Андрійчук,
М. Дем’яненко, Ю. Коваленко, Ю. Лупенко, П. Макаренко, О. Мо-
гильний, В. Месель-Веселяк, П. Саблук, В. Юрчишин та ін. Про-
блематика інституціональних трансформацій в національній еко-
номіці і зокрема в її базисній ланці — сільському господарстві
широко відображається у працях провідних вітчизняних вчених,
таких як З. Варналій, В. Геєць, З. Герасимчук, В. Голіков,
В. Голян, Н. Гончарова, А. Гриценко, М. Долішній, С. Дорогун-
цов, В. Зимовець, Б. Кваснюк, С. Кірєєв, І. Лукінов, Н. Новиць-
кий, Ю. Пахомов, С. Пирожков, О. Степанов, М. Хвесик, А. Чух-
но, О. Шпикуляк, В. Якубенко та ін. Однак, у науковій літературі
відсутній комплексний підхід щодо аналізу інституціональних
змін та проблем існуючого інституціонального середовища роз-
витку аграрної сфери країни. Поряд з цим, аграрна орієнтація
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економіки ряду регіонів вимагає зосередження уваги саме на
проблемі формування інституційних механізмів розвитку агробі-
знесу, що обумовлює актуальність та потребу подальшого дослі-
дження в цьому напрямку.

Мета дослідження. Метою роботи є аналіз основних про-
блем існуючої інституціональної структури аграрної сфери та об-
ґрунтування перспективних напрямів здійснення інституціональ-
них перетворень, направлених на забезпечення збалансованого
сталого розвитку агробізнесу в регіонах України.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення комплексного
підходу щодо формування стратегії інституціональних змін в
аграрній сфері потребує першочергового обґрунтування механі-
змів, не тільки щодо вмонтування окремих інститутів у систему
регіональних економічних відносин, а й щодо вдосконалення
інституціонального середовища ведення бізнесу. В цьому аспе-
кті важливою є оцінка ролі інституціональних перетворень в аг-
рарній сфері економіки, характеристика її інституціональної
структури, обґрунтування шляхів інтенсифікації інституціона-
льних змін, спрямованих на ефективне ведення агробізнесу. При
цьому особливо важливою виступає необхідність стимулювання
розширення мережі міжособистих та інституційних зв’язків на
певній території, врахування місцевої культури і традицій,
культури підприємництва та управління [3, с. 19].

Існуюча інституціональна структура аграрної економіки не
відповідає повною мірою новим викликам економічних пере-
творень через наявність значного потенціалу системних супе-
речностей у рівнях регіонального розвитку, що виникають че-
рез низьку адаптованість до сучасних ринкових реалій інсти-
тутів, які залишились у спадок від командно-адміністративної
системи централізованого управління, та через слабку здат-
ність активно вливатись у відтворювальний процес інститутів,
породжених трансформаційними змінами. Зокрема, наслідком
неефективних інституційних відносин між власниками капіта-
лу-землі та підприємцями-орендарями є нераціональне вико-
ристання даного активу. Це спричинено існуючими інституці-
ями, які спонукають орендаря до безвідповідальності, та
байдужого ставлення до землі як джерела доходу. Причина у
відсутності ефективного інституту підприємництва, а головне
— відчутті тимчасовості бізнесу, який переважно заснований і
функціонує не на власних (засновників підприємств), а на за-
позичених активах землі та майна. На думку вчених, це той го-
ловний інституціональний парадокс, який стримує утверджен-
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ня ефективного, конкурентоспроможного аграрного підприєм-
ництва — економічно відповідального перед суспільством і
державою [4, с. 135].

У сільському господарстві крім змін, що відбулися в землеко-
ристуванні різних організаційно-правових форм господарювання
мають місце інституціональні особливості ефективності функці-
онування цих підприємств (табл. 1).

Таблиця 1
РОЗВИТОК ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ

ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ *

Площа с.-г. угідь
Виробництво

валової продукції,
всього

Виробництво валової
продукції на 100 га

с.-г. угідьФорми господарювання

млн га % млн грн % грн

1990 р.

Усі господарські форму-
вання 41,5 100,0 145,9 100,0 351,6

у т. ч. с.-г. підприємства 38,9 93,7 101,3 69,4 260,4

фермерські господарства — — — — —

особисті селянські госпо-
дарства 2,6 6,3 44,6 30,6 1715,38

1999 р.

Усі господарські форму-
вання 40,4 100,0 71,0 100,0 175,7

у т. ч. с.-г. підприємства 33,2 82,2 27,2 38,3 81,9

фермерські господарства 1,1 2,7 0,7 1,0 63,6

особисті селянські госпо-
дарства 6,1 15,1 43,1 60,7 706,6

2009 р.

Усі господарські форму-
вання 37,3 100,0 114,0 100,0 286,4

у т. ч. с.-г. підприємства 16,6 44,5 42,1 36,9 225,8

фермерські господарства 4,8 12,8 7,9 6,9 158,5

особисті селянські госпо-
дарства 15,9 42,6 64,0 56,1 389,6

* Розраховано за даними Державного комітету статистики України (Ф 50-сг).



332

Якщо у 1990 р. сільськогосподарські підприємства використо-
вували 93,7 % сільськогосподарських угідь, особисті селянські
господарства — 6,3 %, у 1999 р. — відповідно 82,2; та 15,1 % і
фермерські — 2,7%, то у 2009 р. — 44,5; 42,6 і 12,8 %. Сільсько-
господарські підприємства у 1990р. виробили 69,4 % продукції,
господарства населення — 30,6 %; то у 1999 р. співвідношення
кардинально змінилося — 38,3; 60,7 і фермерські — 1,0 %; у
2009 р. показники становили відповідно 36,9; 56,1 і 6,9 %. Разом з
тим, слід зазначити, що показник виробництва валової продукції
на 100 га сільськогосподарських угідь має негативну тенденцію
до зниження — у 1990 р. з 351,6 грн до 286,4 грн у 2009 році.

Дослідження свідчать, що властиві сучасній системі агробіз-
несу інститути не виконують своєї основної функції, тобто не за-
безпечують справедливих правил гри між основними суб’єктами
економічних відносин, не послаблюють численних антагонізмів
регіонального розвитку, що викликані майновим розшаруванням
населення та структурною розбалансованістю агропромислового
комплексу. Окрім цього, існуючий інституціональний каркас не
сприяє формуванню нової моделі суспільних відносин, що мали б
базуватися на принципах інноваційності та демократизму. Цей
чинник значною мірою гальмує просування нашої країни в на-
прямі інтеграції у міжнародні та регіональні фінансово-кредитні і
торговельні організації [1, с. 11].

Таким чином, враховуючи сучасні реалії розвитку аграрної
сфери економіки, слід наголосити на необхідності структуруван-
ня основних блоків інституціональних перетворень, що забезпе-
чують правову та організаційну основу для ефективного ведення
агробізнесу на регіональному рівні (рис. 1)

Варто також сформувати інституціональні передумови для ре-
алізації тих економічних пріоритетів, що є характерними для
окремих локальних територій. На думку вчених, це можна зроби-
ти через інституціоналізацію додаткових прав і повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування в питаннях фіскального, митного
та кредитного регулювання [8, с. 11]. У процесі інституціоналіза-
ції розвитку аграрної сфери роль місцевих органів влади, відпо-
відальних за розвиток відповідної території зростає. Це обумов-
лює необхідність пошуку нових інструментів стимулювання
економічного розвитку, зокрема, шляхом об’єднання зусиль міс-
цевих суб’єктів господарювання, самоврядування та державних
структур. Передумовами для такого об’єднання, на думку вчених,
є взаємна довіра та рівноправність, колегіальне визначення стра-
тегії діяльності, дотримання учасниками партнерства узгодженої
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стратегії, чіткий прозорий механізм керівництва партнерством,
адекватні до ролі та можливостей фінансові внески для забезпе-
чення діяльності партнерства [7, с. 250].

Основні блоки інституціональних
перетворень у сфері агробізнесу

Системні
перетворення

Перетворення
системи

фіскального
регулювання

Реформування
відносин
власності

Формування нової управлінської вертикалі
регулювання соціально-економічних процесів
в аграрній сфері з урахуванням особливостей
її регіонального розвитку.
Подальша диференціація державної підтримки
пріоритетів ведення агробізнесу в регіонах.
Ліквідація галузевого підходу при формуван-
ні системи макроекономічного регулювання
аграрної сфери.

Перегляд окремих аспектів міжбюджетних
відносин у напрямку підтримки розвитку
ефективних регіональних підприємницьких
структур в аграрній сфері.
Подальша трансформація податкової системи
в напрямку зниження податкового тиску на
суб’єкти агробізнесу.
Податкові канікули для стратегічних інвесторів.
Перехід на рентне регулювання природоко-
ристування.

Законодавче оформлення інституту власності
територіальних громад.
Розмежування власницьких відносин між різ-
ними рівнями владної ієрархії в регіонах.
Збереження державної форми власності на за-
соби виробництва стратегічно важливих
об’єктів.

Рис. 1. Основні блоки інституціональних перетворень
у сфері агробізнесу та їх змістова характеристика

Окрема роль у стимулюванні розвитку економіки регіонів, зо-
крема її аграрної сфери, відводиться мережі місцевих організацій
розвитку, зокрема: торговельним та промисловим палатам; агро-
технопаркам; кластерам; бізнесовим та інноваційним центрам;
регіональним фінансовим компаніям; приватним консультантам
та експертам; профспілкам; організаціям, які займаються праце-
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влаштуванням населення; бізнес-інкубаторам; благодійним фон-
дам; закладам вищої освіти та регіональним науковим центрам;
агентствам регіонального розвитку.

Аналіз наукової літератури свідчить, що особливе місце в
інституційному механізмі регіонального розвитку відводиться
агентствам регіонального розвитку, які здатні координувати
свою діяльність з державними та самоврядними структурами і
при цьому зберігати автономію у прийнятті рішень [3, 2, 6, 7].
Для реалізації цих функцій вони повинні мати: розроблену
стратегію місцевого чи регіонального розвитку, яка узгоджу-
ється з державними структурами та органами самоврядування;
володіти достатніми фінансовими ресурсами для реалізації
пріоритетних проектів регіонального розвитку; бути забезпе-
ченими кваліфікованим професійним персоналом. Основною
функцією агентств регіонального розвитку має бути не посере-
дництво між владою та підприємствами, а забезпечення конку-
рентоспроможності місцевих агропідприємств, пошук інтегро-
ваного підходу до розвитку території із активізацією
соціального капіталу.

Одним із перспективних напрямів інституційних зрушень та
спрямування регіональної аграрної економіки в інноваційне рус-
ло розвитку є створення кластерів. В умовах загострення конку-
ренції між національними товаровиробниками та продовольчими
ТНК саме кластери можуть стати найбільш ефективною формою
захисту підприємств агробізнесу. Їх розвиток сприятиме розши-
ренню доступу суб’єктів аграрної ринку до інформації, підви-
щенню ступеня їх інтеграції у внутрішню та світову економіку.

Досвід ряду країн, у яких концепція кластерного розвитку набу-
ла широкого практичного втілення, показує, що у процесі вибору,
формування та розвитку кластерів пріоритетне місце належить дер-
жаві та її регіональним органам. Їхні зусилля мають концентрувати-
ся, насамперед на розвитку взаємовідносин між виробниками та
споживачами, владними структурами, що сприятиме активному об-
міну інформацією, налагодженню тісних взаємозв’язків та, як на-
слідок, стимулюватиме продуктивність та конкурентоспроможність
кластерного утворення [7, с. 251]. Особливо цінним є ефект класте-
рів щодо скорочення трансакційних витрат аграрних підприємств та
стимулювання інноваційної діяльності галузі.

Вивчення наукової літератури та інформаційних ресурсів з
даної проблематики дає підстави визначити найбільш пріоритетні
напрями здійснення інституціональних перетворень в напрямку
стимулювання розвитку регіонального агробізнесу, а саме:
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— корекція принципів формування нової управлінської верти-
калі, регулювання соціально-економічних процесів, яке повинне
здійснюватися у напрямі лібералізації та децентралізації при ви-
значенні пріоритетів розвитку окремих регіональних аграрних
утворень;

— забезпечення реалізації чинника перманентного сприяння
інноваційному оновленню як матеріально-технічної бази аграрної
сфери, так і методів організації управління, виробництва та праці
в агропромислових формуваннях;

— активізація процесу створення відповідних інституціональ-
них ланок підприємницької діяльності в аграрній сфері, які дава-
тимуть можливість розвиватись приватній ініціативі і при цьому
лобіюватимуть інтереси держави та регіонів;

— забезпечення правових засад щодо розвитку вітчизняної
фінансово-банківської та грошово-кредитної сфери в напрямі
створення більш гнучкішої та доступнішої системи кредитування
аграрної сфери, а також мобільнішої системи взаємодії з підпри-
ємницькими структурами агробізнесу;

— зниження податкового тиску та розширення податкової ба-
зи через легалізацію та детінізацію окремих сфер агробізнесу;

— розширення бази вилучення місцевих податків та зборів з
метою посилення фінансової самодостатності територіальних
громад і створення тим самим сприятливих передумов для під-
вищення маневреності інвестиційних ресурсів, що будуть
спрямовуватися на реалізацію регіональних проектів в аграр-
ній сфері;

— удосконалення міжбюджетних відносини між центром та
регіонами (територіальними громадами) щодо структури розпо-
ділу ресурсних платежів, у частині збільшення частки платежів,
що концентрується на місцях;

— забезпечення подальшої трансформації відносин власності
у бік не тотальної приватизації майна та природних ресурсів, а
ефективнішого використання окремих елементів національного
багатства.

Реалізація окреслених пріоритетних напрямів здійснення ін-
ституціональних перетворень аграрної сфери значною мірою за-
лежить від того, наскільки інституціональні ланки є мобільними,
а також збалансованою їх взаємодія на регіональному рівні.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Форму-
вання підприємницького середовища і становлення підприємств
ринкового типу відбувається в не досить сприятливих умовах, які
мають місце в аграрному секторі економіки. Зокрема в аграрній
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сфері з боку держави недостатня підтримка малого і середнього
бізнесу, загальний кризовий стан сільського господарства, що на
сьогодні є антистимулювальним чинником стосовно розвитку аг-
робізнесу та піднесення сільських територій. Проте не завжди
відсутність економічних ресурсів і достатньої державної підтри-
мки є стримувальним фактором забезпечення конкурентоспро-
можності галузі. Визначальними умовами ефективності ведення
агробізнесу є інституції та інститути ринку. Саме невідповідні
потребам ринку інституціональні умови, які не враховують регі-
ональної специфіки, стримують розбудову ефективної системи
ведення агробізнесу. Тому формування сучасного інституціона-
льного середовища аграрної економіки має створити сприятливу
базу для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, забезпе-
чити подальшу структуризацію господарського комплексу галузі,
скоротити регіональну асиметрію її соціально-економічного роз-
витку. Від того, наскільки повноцінним буде інституціональне
середовище окремих ланок господарської діяльності, й залежить
реалізація економічних і соціальних пріоритетів підприємницької
діяльності. Перспективними слід вважати інститути, що приско-
рюватимуть процеси інтернаціоналізації, комерціалізації, а також
демократизації окремих сфер життєдіяльності. Одне з основних
завдань, що мають виконувати такі інститути — це забезпечення
системи противаг між інтересами держави та підприємницькими
структурами з метою формування сприятливого базису для висо-
коефективного розвитку продуктивних сил.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО
СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Розглянуто проблеми удосконалення державної регуляторної політики
у сільському господарстві. Здійснено аналіз упущень на етапі станов-
лення ринкових відносин. Запропоновано поєднувати сталість аграрної
політики з її гнучкістю, урахуванням особливостей вітчизняного сільсь-
кого господарства, окремих його галузей та вимог міжнародних нор-
мативних актів.
Ключові слова: державна регуляторна політика, ціновий паритет, євро-
пейська інтеграція, державна підтримка, вертикально інтегровані системи

Рассматриваются проблемы совершенствования государственной ре-
гуляторной политики в сельском хозяйстве. Осуществлен анализ упу-
щений на этапе становления рыночных отношений. Предложено сов-
мещать постоянство аграрной политики с ее гибкостью, учетом
особенностей отечественного сельского хозяйства, отдельных его
отраслей и требований международных нормативных актов.
Ключевые слова: государственная регуляторная политика, ценовой пари-
тет, европейская интеграция, государственная поддержка, вертикально
интегрированные системы

The possibilities and ways of improving the state regulatory of agrarian policy
of Ukraine in its WTO membership and European integration have been taken
into consideration. The analysis of omissions has been carried out at the stage
of establishing market relations. It has been proposed to combine the stability
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