
Результатом реструктуризації КСП за участю інвестора є створення життєздатної 
сільськогосподарської структури, міцної фінансово і забезпеченої необхідними виробничими ресурсами. 
Члени господарства як орендодавці додатково отримують досить суттєві доходи у вигляді орендної плати. 
Як правило, інвестор у великій мірі або повністю контролює нову сільськогосподарську структуру (від 51% 
до 90% статутного фонду у випадку створення юридичної особи). Найважливіше, що інвестор приносить в 
сільське господарство сьогодні, - це ефективний менеджмент, який розглядає сільське господарство як 
сферу бізнесу, а не просто виробництво продуктів харчування.
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АГРАРНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ АНАЛІЗУ ТА 
ПРОГНОЗУВАННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ

У доповіді розкривається важливість аграрної сфери для економіки України та робиться наголос на 
необхідність передбачення наслідків реформування сільського господарства.

Аграрна сфера має особливе значення в економіці України. По-перше, її відносять до числа базових 
комплексів, які визначають умови підтримки життєдіяльності суспільства. По-друге, витрати в аграрній 
сфері і обсяг виробництва в ній через систему міжгалузевих взаємодій прямо впливають на ефективність 
всього національного виробництва та можливості його зростання. По-третє, в аграрній сфері задіяна значна 
частина ресурсів.

Складовою життєдіяльності суспільства є забезпечення продовольчої безпеки. Тобто, національне 
сільське господарство повинно продукувати необхідні обсяги продовольчих товарів. В останні роки 
проблема продовольчої безпеки в Україні різко загострилася, з однієї сторони, через безпрецедентний спад 
виробництва в агропромисловій сфері, з іншої сторони, через значне зниження реальних доходів населення і 
доступності для нього продуктів харчування. Зменшення споживання останніх створює загрозу погіршення 
здоров’я, здатності до праці та демографічного відтворення населення.

Виробничо-продуктивна стійкість агропродовольчого комплексу порушилась внаслідок загострення 
кризових явищ: зменшення обсягів валової продукції сільського господарства, погіршення стану 
використання природних ресурсів, посилення деградації грунтів, зниження їх родючості, поглиблення 
дисбалансу розвитку рослинницької та тваринницької галузей тощо. Результатом цього стало погіршення 
умов виробництва в харчовій, м’ясо-молочній, борошномельно-круп’яній, комбікормовій, мікробіологічній 
промисловості, ряду обслуговуючих підрозділів машинобудування, виробництві мінеральних добрив і 
хімікатів, сільському будівництві та допоміжних галузях, що забезпечують транспортування, зберігання і 
реалізацію сільськогосподарської продукції.

Вирішення проблеми ефективного використання ресурсів обумовлюється вичерпуванням 
екстенсивних методів розвитку сільського господарства. Тобто, в майбутньому його розвиток має 
забезпечуватися за рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій, а також недопущення імпортної 
експансії товарів, виробництво яких може забезпечити національний агропромисловий комплекс.

Зростання виробництва в аграрній сфері забезпечується двома групами засобів: інвестиціями 
безпосередньо в розвиток АПК та реформами, які б поєднували ринкові та неринкові механізми 
регулювання.

В умовах поглиблення кризи інвестиційні ресурси вкрай обмежені. Тому необхідно повністю 
використати можливості реформ в АПК. І саме зараз перед економічною наукою постало завдання як 
об’єктивного аналізу результативності перетворень в аграрній сфері, так і передбачення наслідків 
здійснюваних перетворень з метою виявлення можливостей економічного зростання в АПК та економіці 
країни. Крім того, економічна наука, яка лежить в основі економічної політики, має забезпечити основу дія
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прийняття владними структурами обґрунтованих управлінських рішень з реорганізації аграрної сфери. Це 
передбачає створення досконалої нормативної бази, земельного законодавства, розв’язання питань щодо 
майнової власності, форм господарювання тощо.

В період трансформації аграрної сфери разом із створенням підприємницького середовища слід дати 
можливість вижити ефективним господарствам, зберегти від подальшої руйнації їх виробничий потенціал, 
структурно реорганізувати його і адаптувати до ринкових умов. Водночас раціонально врахувати досвід 
інших країн щодо методів господарювання, застосування тих чи інших форм державної підтримки тощо. 
Крім того, нагальним стало завдання підвищення зацікавленості владних структур в результатах і наслідках 
аграрної реформи.

Отже, реформування аграрної сфери охоплює широке коло завдань, розв’язання яких повинно 
забезпечити продовольчу безпеку країни, сприяти перетворенню АПК в ефективний, експортоспроможний 
сектор економіки. Крім того, АПК має стати лідером реформ.
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