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У статті проаналізовано концептуальні аспекти стратегії трансформації аграрного сектору економіA

ки з обгрунтуванням дій та механізму її реалізації, які у вигляді фрагмента дерева цілей першого ряду

представлені комбінацією п'яти "М": модернізація виробничого потенціалу (передбачає створення конA

курентоспроможного інноваційноAсамодостатнього, експортноAорієнтованого аграрного сектору еконоA

міки, здатного забезпечити продовольчу безпеку й диверсифікацію економіки за рахунок придбання нової

техніки та технологій, розвитку племінного тваринництва, елітного насінництва, створення системи дерA

жавноAприватного інформаційного забезпечення), меліорація сільськогосподарських земель (збереженA

ня та розвиток зрошувального землеробства для створення міцної й стабільної кормової бази тваринA

ництва на основі довгострокового поліпшення компонентів природного середовища, збереження та підвиA

щення родючості грунтів, а також забезпечення надійної експлуатації гідромеліоративних систем), маA

лий агробізнес: підтримка та розвиток (створення умов, що стимулюють сільське населення до здійсненA

ня самостійної підприємницької діяльності та забезпечення якісного та кількісного зростання ефективA

них малих та середніх підприємств в аграрному секторі), мотивація праці працівників аграрного сектору

(для більш повного використання трудового потенціалу, застосування знань й умінь працівника, необхідна

сильна та стійка мотивація праці, що передбачає поєднання стимулів матеріального, морального й псиA

хологічного характерів), маркетингова інформаційна система (розвиток маркетингу сільськогосподарсьA

кої продукції сприятиме вирішенню однієї з головних проблем аграрного сектору формування ефективA

ної збутової системи). Визначено, що у розвитку аграрного сектору нашої країни застосовуються різноA

манітні економічні інструменти участі держави щодо створення сприятливого інноваційного клімату,

стимулювання малих інноваційних підприємств, впровадження нових технологій виробництва, індикаA

тивне ціноутворення, підтримка кредитування та страхування, пільги з оподаткування, субсидіювання,

програмноAцільове управління, але їх спрямованість вимагає коригування.

There were conceptual aspects of agrarian economy sector transformation strategy analyzed with actions

reasoning and mechanisms of its implementation, which being described as fragments of goals tree of the first

row were represented by the combination of five "M": modernization of production potential (it foresees creation

of competitive innovative selfAreliant export oriented agrarian economy sector, that will be able to ensure food

security and diversification of economy on account of new vehicles and new technologies purchase, development

of livestock farming, elite seed production, creation of publicAprivate information support system), agricultural

land reclamation (conservation and development irrigation agriculture for creation of solid and stable livestock

breeding feed supplies on the base of long term improvement of environment components, preservation and soil

enrichment, as well as irrigation systems reliable work), small sized agricultural business: support and

development, (creating such conditions that will stimulate rural population to carry out independent business
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стратегія трансформації аграрного сектору еконо$

міки в ринкових умовах характеризується її можливістю
забезпечувати позитивну динаміку підвищення рівня
життя сільського населення, використовуючи умови та
чинники джерел нової якості економічного розвитку, в
тому числі збалансованого відтворення соціального,
природно$ресурсного, інвестиційного й інфраструктур$
ного потенціалів, локалізованих на території країни. У
загальному вигляді під стратегією розуміють співвідно$
шення цілей та засобів економічного розвитку в довго$
строковому аспекті її політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у дослідження теоретичних основ

та практичних питань щодо стратегії трансформації
аграрного сектору економіки внесли ряд вітчизняних
вчених$економістів: Васільєва Л.М., Малік М.Й., Мо$
гильний О.М., Пугачов М.І., Шпикуляк О.Г. та інші. У
наукових працях даних авторів розглянуто різні аспек$
ти цього питання, але потребують подальшого дослід$
ження концептуальні аспекти стратегії трансформації
аграрного сектору економіки з обгрунтуванням дій та
механізму її реалізації.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка концептуальних аспектів

стратегії трансформації аграрного сектору економіки
з обгрунтуванням дій та механізму її реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до Стратегії розвитку аграрного секто$

ру економіки України на період до 2020 року "…метою
Стратегії є створення організаційно$економічних умов
з метою ефективного розвитку аграрного сектору шля$
хом забезпечення єдності економічних, соціальних та
екологічних інтересів суспільства для стабільного забез$
печення населення якісною, безпечною, доступною
вітчизняною сільськогосподарською продукцією та
промисловості сільськогосподарською сировиною" [5].

Але як зазначає Пугачов М.І., "…реалізація Стра$
тегії має розпочатися після розробки й затвердження
програми розвитку аграрного сектору на період до
2020 року, Стратегія є баченням майбутнього розвитку
агарного сектору економіки країни, так за участю
співробітників Національного наукового центру Інсти$
тут аграрної економіки проект Державної цільової про$
грами розвитку аграрного сектору економіки на період
до 2020 року розроблено, проте до цього часу не розг$
лянуто Урядом" [4].

activity and ensure the qualitative and quantitative growth of efficient small and mediumAsized enterprises in

the agrarian sector), agrarian sector workers motivation (a strong and stable motivation is required for full

employment of working potential, knowledge usage and workers skills, that involves incentives of material,

moral and psychological nature) marketing information system )marketing improvement and development of

agricultural products will encourage solving one of the main agrarian sector problems that is formation of effective

distribution network). It has been determined that there are various economic instruments used for our country

agrarian sector development that the state is involved, which concern creation of favorable innovative climate,

stimulation of new small sized innovative enterprises, implementation of new production technologies, indicative

price determination, credit and insurance support, tax benefits, subsidy assistance, management by objectives,

but their orientation requires correction.

Ключові слова: аграрний сектор, концепція, механізм, стратегія, трансформація.
Key words: agrarian sector, concept, mechanism, strategy, transformation.

Голова Громадської спілки "Аграрний союз Украї$
ни" Геннадій Новіков наголосив "…сьогодні на розгляд
широкої громадськості пропонується концепція Стра$
тегії розвитку аграрного сектору України, яка має охо$
пити період з 2020 до 2030, фактично — це перший про$
грамний документ, який був написаний безпосередніми
учасниками аграрного сектору; вони вклали в концеп$
цію реальне бачення стану справ на селі та потреб пред$
ставників бізнесу" [6].

Проведене дослідження дало можливість обгрунту$
вати концептуальні аспекти стратегії трансформації аг$
рарного сектору економіки та механізм їх реалізації, які
є точками зростання якісного розвитку інституційних
параметрів. Досягнення головної мети передбачає реа$
лізацію підцілей, визначених ресурсним потенціалом
країни (регіону), здатним забезпечити розвиток аграр$
ного сектору в майбутньому. З сформульованої голов$
ної мети визначено цілі, які у вигляді фрагмента дерева
цілей першого порядку представлені комбінацією п'яти
"М". Елементи фрагмента дерева цілей мають такий
зміст.

1. Модернізація виробничого потенціалу.
Передбачає створення конкурентоспроможного

інноваційно$самодостатнього, експортно$орієнтовано$
го аграрного сектору економіки, здатного забезпечити
продовольчу безпеку й диверсифікацію економіки за ра$
хунок придбання нової техніки та технологій, розвитку
племінного тваринництва, елітного насінництва, ство$
рення системи державно$приватного інформаційного
забезпечення.

Дії:
— здійснити реконструкцію матеріально$технічної

бази аграрного сектору, розширити систему лізингу
сільськогосподарської техніки;

— розширити експортне фінансування поставок
вітчизняної сільськогосподарської техніки на експорт
через надання пільгових кредитів та лізингових пла$
тежів;

— освоїти випуск високопродуктивної сільськогос$
подарської техніки та запасних частин до неї на про$
мислових підприємствах;

— забезпечити перехід на енерго— та ресурсозбе$
рігаючі технології виробництва сільськогосподарських
культур з використанням техніки нового покоління;

— визначити перелік першочергових галузевих інно$
ваційних проектів на основі маркетингового вивчення
затребуваності результатів їх реалізації;

— передбачити для вітчизняних виробників сіль$
ськогосподарської техніки субсидії на розвиток еко$
логічності виробництва та продукції, що випускається;
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— створити систему моніторингу вивчення потреби
в інноваційних продуктах та технологіях й маркетинго$
вої підтримки просування сільськогосподарської про$
дукції;

— удосконалювати структуру посівних площ за ра$
хунок збільшення питомої ваги посівів озимих та зер$
нобобових культур, оптимізації площ кормових куль$
тур та соняшнику; ефективного використання селек$
ційних досягнень та системи насінництва сільськогос$
подарських культур;

— забезпечити заходи щодо реалізації відтворення
родючості грунтів, досягнень біологізації землеробства
за рахунок збільшення посівів багаторічних трав та си$
деральних культур;

— підвищити ефективність заходів захисту рослин
від бур'янів, хвороб та шкідників;

— забезпечити підвищення продуктивності всіх
видів тварин й птиці, стабілізувати зростання чисель$
ності худоби та птиці шляхом поліпшення селекційно$
племінної роботи, вдосконалення технології утриман$
ня та годування, раціонального розміщення худоби за
мікрозонами.

2. Меліорація сільськогосподарських земель.
Відповідно до "Стратегії розвитку аграрного секто$

ру економіки України на період до 2020 року" одним із
пріоритетних напрямів досягнення стратегічних цілей є
"…відновлення зрошувальних та меліоративних систем;
стимулювання користувача (власника) землі до раціо$
нального використання і охорони земель сільськогос$
подарського призначення" [5].

Збереження та розвиток зрошувального земле$
робства для створення міцної й стабільної кормової
бази тваринництва на основі довгострокового по$
ліпшення компонентів природного середовища, збе$
реження та підвищення родючості грунтів, а також за$
безпечення надійної експлуатації гідромеліоративних
систем.

Дії:
— зберегти та забезпечити працездатність існуючо$

го меліоративного фонду;
— привести в порядок зрошувальні системи, оснас$

тити їх поливною технікою та сучасними технічними за$
собами;

— виконати програму робіт, спрямовану на вдоско$
налення способів та технологій поливу сільськогоспо$
дарських культур, збереження родючості грунтів та за$
побігання негативних екологічних наслідків зрошення
(підвищення рівня залягання грунтових вод, підтоплен$
ня територій тощо);

— здійснити реконструкцію зрошуваних ділянок для
використання малогабаритної дощувальної техніки
фронтальної дії;

— запобігти продовольчу залежність країни від
імпорту та постійного дефіциту продуктів харчування
вітчизняного виробництва.

3. Малий агробізнес: підтримка та розвиток.
Створення умов, що стимулюють сільське населен$

ня до здійснення самостійної підприємницької діяль$
ності та забезпечення якісного та кількісного зростан$
ня ефективних малих та середніх підприємств в аграр$
ному секторі. Істотно посилити роль малого та серед$
нього агробізнесу в соціально$економічному розвитку
можливо за рахунок підвищення їх продуктивності
праці.

Дії:
— сприяти розбудові правового, організаційного та

аналітичного забезпечення діяльності суб'єктів підприє$
мницької діяльності;

— стимулювати фінансову підтримку пріоритетних
напрямів розвитку малого та середнього агробізнесу;

— сприяти підвищенню якості життя сільського на$
селення, що включає розвиток особистих підсобних
господарств населення, системи заготівель сільськогос$
подарської продукції, виробленої в особистих підсоб$

них господарствах населення, підсобних промислів та
виробництв, соціальний розвиток села;

— забезпечити доступ дрібнотоварних господарств
до фінансових ресурсів через розвиток системи мікрок$
редитування суб'єктів малого бізнесу;

— сприяти створенню спільних умов, що забезпе$
чують захист прав власності та виконання зобов'язань
за контрактами;

— забезпечити створення найбільш сприятливих
умов для горизонтальної та вертикальної інтеграції для
досягнення синергетичного ефекту й ефекту економії
від масштабів;

— сприяти якнайшвидшому формуванню якісної
ринкової інфраструктури.

4. Мотивація праці працівників аграрного сектору.
Як зазначають Малік М.Й. та Шпикуляк О.Г. "у час

соціально$економічної кризи зростає необхідність по$
кращення якісних параметрів працівників села, проте в
значній мірі кадри для аграрної галузі готуються без
врахування здібностей та творчих можливостей молоді
до обраної професії, без обгрунтування мотиваційного
вибору саме сільськогосподарської діяльності [2].

Сільськогосподарська праця продовжує залишати$
ся малопривабливою, слабо механізованою та низько$
оплачуваною. Для більш повного використання трудо$
вого потенціалу, застосування знань й умінь працівни$
ка, необхідна сильна та стійка мотивація праці, що пе$
редбачає поєднання стимулів матеріального, морально$
го й психологічного характерів.

Дії:
— розробити та затвердити Державну цільову про$

граму "Розвиток кадрового потенціалу", оперативно
налагодити роботу з навчання та підвищення кваліфі$
кації управлінських кадрів й фахівців безпосередньо для
роботи в умовах СОТ;

— здійснити комплекс заходів щодо скорочення
сільського безробіття збільшення кількості зайнятих в
несільськогосподарських видах діяльності на селі;

— налагоджувати партнерські відносини між основ$
ними соціальними групами на селі в сфері вирішення
конкретних соціальних проблем розвиток взаємодії між
державою, суспільством та бізнесом;

— створити умови, що сприяють удосконаленню
розвитку відтворення "людського капіталу";

— створити умови для розвитку інтелектуального
капіталу та сприяти в отриманні якісної освіти;

— зміцнювати інститут сільській сім'ї як центр тру$
дового й морального виховання;

— розвивати соціальну, інженерну й архітектурну
інфраструктуру.

5. Маркетинг аграрної продукції.
Радикальні зміни в аграрному секторі зумовили ак$

туальність пошуку нових форм організації взаємодії між
учасниками відтворювального процесу в АПК. Розви$
ток маркетингу сільськогосподарської продукції сприя$
тиме вирішенню однієї з головних проблем аграрного
сектору формування ефективної збутової системи.

Дії:
— надання підтримки аграрним товаровиробникам

через стимулювання попиту й пропозиції за допомогою
створення Агентства з просування вітчизняної аграр$
ної продукції на зовнішні ринки, наділивши його повно$
важеннями щодо оперативного прийняття рішень у разі
недобросовісної конкуренції з боку учасників СОТ;

— надання допомоги щодо фінансування заходів,
пов'язаних з просуванням продукції виставки, семіна$
ри, допомога в отриманні сертифікатів;

— здійснювати закупівлі для державних та регіо$
нальних потреб у виключно вітчизняних товаровироб$
ників через державну контрактну систему;

— здійснювати реалізацію програм підтримки купі$
вельного попиту малозабезпеченого населення за до$
помогою розробки механізму видачі соціальних карт,
грантів органам соціального забезпечення та некомер$
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ційним організаціям через проекти "Безкоштовна їдаль$
ня", "Продуктові набори" тощо;

— стимулювати внутрішній попит на вітчизняні про$
дукти харчування за рахунок формування програм оп$
тимального раціону харчування в установах загально$
освітньої сфери, в збройних силах, правоохоронній си$
стемі;

— створити інформаційну базу використовуючи всі
засоби та види доведення інформації для забезпечення
потреб аграрних товаровиробників, переробних й об$
слуговуючих структур АПК та інших партнерів з агро$
бізнесу всіх форм господарювання;

— на основі існуючих загальноосвітніх та адмініст$
ративних структур АПК створити систему консульта$
ційної діяльності, нормативної та правової бази функ$
ціонування цієї системи;

— забезпечити ефективну роботу системи поширен$
ня оперативної інформації про інновації в аграрній еко$
номіці;

— прискорити адаптацію суб'єктів агробізнесу до
ринкових відносин за рахунок підвищення їх професій$
ної компетентності та інформованості.

Механізм реалізації стратегії. Міжнародна практи$
ка управління реалізацією стратегічних завдань розвит$
ку показує, що їх досягнення багато в чому залежить
від здатності органів державної влади вибудувати ефек$
тивний механізм прийняття реалізації рішень, спрямо$
ваних на досягнення стратегічної мети. У розвитку
аграрного сектору нашої країни застосовуються різно$
манітні економічні інструменти участі держави щодо
створення сприятливого інноваційного клімату, стиму$
лювання малих інноваційних підприємств, впроваджен$
ня нових технологій виробництва, індикативне ціно$
утворення, підтримка кредитування та страхування,
пільги з оподаткування, субсидіювання, програмно$
цільове управління, але їх спрямованість вимагає серй$
озного коригування:

— пряма участь держави у вигляді фінансування
певних програм з виробництва окремо значимих видів
продукції і, перш за все, скотарства, рослинного кор$
мового білка, окремих зернобобових культур;

— фінансування елементів інфраструктури (держав$
но$приватне партнерство);

— непряме регулювання бізнесу через оподаткуван$
ня.

А. Пряма фінансова участь держави будується на
сукупності нормативних правових актів, що мають лог$
ічний зв'язок та підпорядкованість й регламентують за$
стосування інструментів державного регулювання кон$
кретними методами. В якості основних повинні бути
обрані такі напрями:

— розробка програми підтримки інноваційного
агробізнесу з виділенням самостійного цільового бло$
ку системи заходів щодо формування та розвитку інно$
ваційного бізнесу переважно на кошти приватних інве$
сторів і перегляду діючого механізму витрачання коштів;

— забезпечення безперервності інноваційного цик$
лу "наука$виробництво", який включає механізми "по$
сівного" фінансування, пайового та венчурного фінан$
сування.

Механізм "посівного" фінансування передбачає ви$
ділення бюджетних коштів на безповоротній основі для
вивчення й обгрунтування комерційної перспективи
інноваційного продукту для діючих програм, розробки
бізнес$плану та виробництва дослідного зразка про$
дукції, а також реалізацію заходів з оформлення та охо$
рони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності.

Механізм часткового фінансування повинен забез$
печувати участь у фінансуванні комерційного впровад$
ження перспективних інноваційних продуктів на пово$
ротній платній основі (у формі бюджетного кредиту).

Бюджетні заклади вищої освіти отримали право
самостійно створювати господарські товариства, діяль$
ність яких полягає в практичному впровадженні резуль$

татів інтелектуальної діяльності, виняткові права на які
належать даними закладам. Цей закон потребує дооп$
рацювання, так серед основних рекомендацій держав$
ної та виконавчої влади можна виділити:

— розробку програм щодо формування "інновацій$
ної культури" в закладах вищої освіти;

— розробку та прийняття положень щодо створен$
ня та функціонування центрів трансферу технологій,
бізнес$інкубаторів та інших аналогічних організацій
інноваційної інфраструктури закладів вищої освіти, що
займаються створенням та супроводом діяльності гос$
подарських товариств;

— розробку програми багаторівневої системи підго$
товки кадрів для інноваційної сфери;

— сприяння створенню молодіжної інноваційної
інфраструктури в рамках закладу вищої освіти з надан$
ням організаційної, матеріально$технічної та інформа$
ційної підтримки.

Запропоновані заходи підтримки малого інновацій$
ного підприємництва дозволять сформувати так званий
"інноваційний пояс" навколо закладів вищої освіти, що
в кінцевому підсумку стане помітним внеском в іннова$
ційну інфраструктуру країни.

Б. Фінансування елементів інфраструктури (держав$
но$приватне партнерство). Основним предметом управ$
лінської діяльності органів виконавчої влади в страте$
гічному плані є інфраструктурні проекти. Успішність їх
реалізації багато в чому залежить від формування інсти$
туту державно$приватного партнерства. Під час реалі$
зації таких проектів держава бере відповідальність за
інфраструктурні об'єкти, а зоною відповідальності
бізнесу стає будівництво виробничих об'єктів, іннова$
ційних підприємств тощо.

У розвинених країнах де сформована інноваційна
інфраструктура, завдяки чому інноваційний процес про$
ходить досить ефективно. Основними блоками такої
інфраструктури є такі [1]:

— фінансовий блок включає різні венчурні, бюд$
жетні, страхові, інвестиційні фонди та інші фінансові
інститути;

— виробничо$технологічний та матеріальний блок
складається з технопарків та бізнес$інкубаторів, інно$
ваційно$технологічних центрів, центрів трансферу тех$
нологій тощо;

— інформаційний блок акумулює бази даних й
знань, а також різні статистичні, аналітичні, інфор$
маційні центри;

— кадровий блок представлений освітніми заклада$
ми із підготовки та перепідготовки кадрів з інновацій$
ного менеджменту, технологічного аудиту, маркетингу
тощо;

— експертно$консалтинговий блок включає органі$
зації, які займаються наданням послуг у сфері інтелек$
туальної власності, стандартизації, сертифікації.

В. Непряме регулювання бізнесу представляє собою
заходи загального характеру, спрямовані на зміцнення
агроекономіки. Це передусім інституційні рамки веден$
ня господарської діяльності, що відносяться до форму$
вання умов підприємництва. Одним з напрямів у розви$
нених країнах світу є посилення податкового стимулю$
вання інноваційної сфери за одночасного скорочення
прямого державного фінансування. Спеціальними по$
датковими пільгами, які стимулюють інноваційну
діяльність, є:

— повне списання поточних некапітальних витрат
на дослідження розробки при визначенні розміру опо$
датковуваного прибутку;

— перенесення термінів списання витрат на НДДКР
з оподатковуваної бази на найбільш сприятливий для
підприємства період;

— прискорена амортизація обладнання та будівель,
які використовуються для проведення НДДКР;

— податковий кредит, що дозволяє підприємствам
зменшувати нарахований податок на прибуток в розмірі,



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

43www.economy.in.ua

що дорівнює певному відсотку від здійснених витрат на
НДДКР.

У практиці агробізнесу рекомендується встановити
додаткові пільги у разі направлення коштів на модерні$
зацію та освоєння інноваційних технологій, проведен$
ня прикладних наукових розробок, розвиток інфраст$
руктури ринку, здійснення витрат капітального харак$
теру, екологізацію агропромислового виробництва [3].

Одним з елементів стратегічного управління пови$
нен стати моніторинг реалізації стратегії. Моніторинг
та оцінка стратегічного управління проводиться з ме$
тою забезпечення його реалізації та підтримки по$
стійної актуальності. З урахуванням результатів моні$
торингу приймаються рішення про підвищення ефектив$
ності використання ресурсів, коригування цілей та дій
стратегічного плану.

Моніторинг отриманих результатів дозволить за
допомогою системи показників оцінити якісні та
кількісні зміни, проводити координацію виконання за$
ходів та затвердження планів розподілу ресурсів, кори$
гування параметрів стратегічного плану й розробку пла$
ну дій на наступний період, вдосконалення організац$
ійно$управлінських механізмів реалізації стратегічного
плану, структури органів державної влади та місцевого
самоврядування.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало можливість обгрунту$

вати концептуальні аспекти стратегії трансформації
аграрного сектору економіки та механізм їх реалізації,
які є точками зростання якісного розвитку інституцій$
них параметрів. Досягнення головної мети передбачає
реалізацію підцілей, визначених ресурсним потенціалом
країни (регіону), здатним забезпечити розвиток аграр$
ного сектору в майбутньому. Таким чином, високі тем$
пи соціально$економічного розвитку аграрного секто$
ру економіки в довгостроковій перспективі багато в
чому залежатимуть від реалізації запропонованих стра$
тегічних напрямів. Агробізнес повинен бути максималь$
но інтегрований в соціально$економічне середовище, а
за результатами діяльності формувати новий рівень
якості життя населення й не суперечити потребам сус$
пільства. Водночас діяльність державних органів, спо$
соби та форми надання соціальних послуг, податкова й
бюджетна політики повинні створювати умови для роз$
витку аграрного сектору економіки та підвищення ефек$
тивності інвестиційної діяльності.
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