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ВСТУП
Усі сучасні моделі аграрної еко�

номіки в країнах з ринковою еконо�
мікою формувалися спонтанно, ево�
люційним шляхом. Форми власності
і господарювання функціонували та
розвивалися відповідно до дії за�
конів ринку, тобто через механізм
цін і конкуренцію здійснювався при�
родний відбір більш ефективних
форм господарювання і окремих гос�
подарств. Ті, що не відповідали та�
ким вимогам, банкрутували. І лише
з 30�х років ХХ ст. держава почала
активно втручатися в аграрну сферу
економіки, через що остання була
повністю одержавлена.

На початку корінних перетво�
рень національної економіки, у т.ч.
її аграрного сектора, практично за�
гальновизнаною була теза, відпові�
дно до якої "альтернативи переходу
до ринку в Україні немає", що й довів
досвід неринкового функціонування
державно�планової економіки ра�
дянського зразка. Однак така стра�
тегічна установка має надто загаль�
ний характер з урахуванням розмаї�
тості сучасних моделей економіки
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У статті з позицій економічної теорії і багатовікової практики фун/
кціонування ринкової економіки досліджено проблеми приватної
власності як основної детермінанти ринкової системи господарюван/
ня. Виходячи із змісту понять "роздержавлення" і "приватизація", до/
ведено, що становлення ринково/підприємницького середовища не
вимагає різноманіття форм власності й господарювання. Неодмінною
і достатньою умовою цього процесу є забезпечення всім суб'єктам
економіки економічного і юридичного статусу товаровиробника й ха/
зяїна виробництва.

At the article from positions of economic theory and centuries/old
practice of functioning of market economy problems are investigational
private propert as basic determinants of the market system of menage. It is
well/proven that becoming of market/enterprise environment, does not
require the variety of patterns of ownership and menage. Providing is the
necessary and sufficient condition of this process to all subjects of economy
of economic and legal status of commodity producer and owner of
production.

ринкового типу і систем аграрних
відносин, щоправда, як вихідний мо�
мент загальної стратегії переходу на
принципи ринкової системи госпо�
дарства вона цілком прийнятна.

Теоретичні й практичні питання
реформування інституту власності в
сільському господарстві України
розглядалися в наукових працях В.Г.
Андрійчука, В.І. Бойка, В.І. Власова,
І.І.Лукінова, П.Т.Саблука, С.В. Сав�
ченка та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Узагальнити досвід формування

інституту власності в сільському гос�
подарстві України з метою забезпе�
чення подальшого наукового об�
грунтування напрямів удосконален�
ня механізму державного управлін�
ня соціально�економічними проце�
сами в галузі.

РЕЗУЛЬТАТИ
Товарне господарство, чи як те�

пер прийнято його називати — "рин�
кова економіка", формувалося ево�
люційним шляхом не одне сторіччя.
"Ніхто не видумав цю систему, вона

сама "проросла" і розвивалася з ча�
сом" [2, с. 70]. У загальному ро�
зумінні поняття ринкової економіки
означає таку систему господарства,
коли індивідуальні виробники і спо�
живачі взаємодіють за допомогою
ринку з метою вирішення загальних
проблем економіки: що, скільки, як і
для кого виробляти?

Тому економічна історія не зна�
ла якогось перехідного етапу до рин�
ку. Протягом тривалого часу ринкові
(товарно�грошові) відносини мирно
співіснували з натуральним госпо�
дарством, поступово витісняючи їх.
І лише з XVII ст. можна говорити
про ринкову систему господарства в
ряді країн Заходу (Нідерланди, Ан�
глія) як "упорядковану анархію", са�
морегульовану систему господар�
ства, засновану на економічній сво�
боді виробників. Дійсно, в умовах
ринку можна робити що хочеш, але
"якщо хтось діє так, що ринок цього
не приймає, то ціною індивідуальної
свободи стає економічне банкрут�
ство" [45].

Економіка України в складі
СРСР двічі протягом 80 років зазна�
вала "революційних" перетворень:
спочатку відбувся перехід від ринко�
вих до централізовано�планових
відносин (20—30�ті роки), а тепер на�
впаки —від переважно командно�ад�
міністративних до ринкових. При�
родно, що нині нам доводиться звер�
татися до теорії товарного господар�
ства не з абстрактних міркувань, а з
погляду її застосування на практиці.

Матеріальною передумовою і
загальною умовою виникнення рин�
кового господарства, як відомо, є
суспільний поділ праці, що досяг пев�
ного ступеня зрілості. Тому поділ
праці — неодмінний атрибут товар�
ного господарства. Однак сам по
собі він не породжує ринкових
відносин. У економічній літературі
все ще немає єдності поглядів щодо
безпосередньої причини, яка зумов�
лює появу товарно�грошових відно�
син, ринкового господарства. Такою
причиною одні називають приватну
власність, інші — господарську са�
мостійність виробників, що виготов�
ляють якийсь продукт. З приводу
основного ресурсу в сільському гос�
подарстві — землі, деякі вчені ствер�
джують, що "неможливо організува�
ти підприємництво, бізнес (що є ви�
значальним у ринкових відносинах)
на землі не будучи її власником" [6,
с. 20]. Правильне, науково обгрунто�
ване вирішення цієї проблеми має
принципове значення не тільки для
теорії, але й практики перехідної
економіки.

У ряді постсоціалістичних країн
зараз триває ринкова трансформація
державно�планової економіки, для
якої, зауважимо, був характерним
досить розвинутий суспільний поділ
праці. І якщо стати на позицію тих,
хто вважає, що приватна власність —
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це неодмінна умова (безпосередня
причина) становлення та функціону�
вання ринкових відносин, то вихо�
дить, що всю державну і колгоспно�
кооперативну власність слід пере�
творити в приватну. Але це супере�
чить і економічній теорії, і практиці
функціонування ринкової системи
господарювання в т.зв. капіталістич�
них країнах. Там у ринковому ре�
жимі функціонують багато держав�
них, комунальних, народних й інших
типів господарств, що базують свою
діяльність на спільних формах влас�
ності.

Тому з позицій економічної
теорії і багатовікової практики фун�
кціонування ринкової економіки
принциповою помилкою є погляд на
приватну власність як основну де�
термінанту ринкової системи госпо�
дарювання. Приватна власність існу�
вала й при натуральному госпо�
дарстві, але вона не породжувала
виробництво товарів (наприклад, у
рабовласницькому і товарному гос�
подарстві). Виходить, що сама по
собі приватна власність ще не поро�
джує ринкових відносин. Безпосе�
редньою їхньою причиною слід вва�
жати економічний суверенітет і зас�
новану на ньому господарську са�
мостійність виробників. Лише за цих
умов та існування поділу праці вини�
кають і функціонують особливі рин�
ково�підприємницькі відносини, сут�
тю яких є те, що кожен суб'єкт гос�
подарювання має потребу в різнома�
нітних благах, необхідних для задо�
волення складної гами його інте�
ресів, при цьому він сам спеціалі�
зується на виготовленні одного чи
декількох продуктів. Будь�який
поділ праці, починаючи з внутріш�
ньовиробничого і закінчуючи міжна�
родним, є істотним чинником зрос�
тання продуктивності праці, зни�
ження витрат виробництва, підви�
щення якості продукції, а тому спе�
ціалізація відома людству з найдав�
ніших часів.

Якщо всі інші виробники знахо�
дяться в такому ж становищі, то вони
об'єктивно змушені обмінюватися
продуктами своєї праці і тим самим
мають можливість задовольняти свої
численні потреби. Такий обмін
здійснюється стихійно через ринок,
шляхом купівлі�продажу продуктів,
що стають таким чином товарами на
ринку. Зрозуміло, що ринковий
обмін може нормально функціонува�
ти за умови еквівалентності, інакше
товаровиробник не зможе відшкодо�
вувати витрати на виготовлення то�
вару, а тим більше, вести розширене
виробництво.

Ринок, таким чином, опосеред�
ковує проміжну стадію відносин між
виробництвом, що завершилося, і
споживанням, що ще не почалося.
Іншими словами, він забезпечує
органічний зв'язок між виробницт�
вом і споживанням. На ринку відбу�

вається або суспільне визнання ви�
робленого суверенним виробником
продукту (якщо він буде реалізова�
ний, то набере форми товару), або ж
невизнання (коли продукт не мати�
ме попиту і залишиться просто про�
дуктом праці). Отже, ринок — це
анонімний замовник на виробництво
того чи іншого продукту. Це не
тільки сфера обміну, але і найбільш
важливий механізм, що регулює го�
ризонтальні зв'язки між економічно
самостійними товаровиробниками,
тобто ринкові відносини.

Приватна власність є важливим
атрибутом ринкової економіки,
особливо епохи вільної конкуренції.
Саме вона забезпечує найбільший
економічний суверенітет суб'єктам
ринкової економіки, високу мотива�
цію до ефективної господарської
діяльності і відповідальність за її ре�
зультати. Ми лише підкреслюємо той
факт, що між приватною власністю і
товарно�грошовими відносинами
немає причиново�наслідкового
зв'язку, тобто невірно стверджува�
ти, що приватна власність неодмін�
но і завжди породжує товарне ви�
робництво. Останнє може функціо�
нувати і при інших формах власності.

Багатоукладність економіки теж
не є обов'язковим атрибутом ринко�
вої економіки. Теоретично вона
цілком може бути одноукладною, а
багатоукладна — неринковою. За ра�
дянських часів, наприклад, аграрний
сектор був трьохукладним, а по�
вноцінні ринкові відносини так і не
склалися.

Різноманіття форм власності й
господарювання зумовлене іншими
причинами й у свою чергу породжує
за певних умов "ефект різноманіття".
Мова йде про той випадок, коли
кожна форма власності й господа�
рювання знаходить свою "нішу" в
системі аграрних відносин, коли
найбільш повно виявляються її дос�
тоїнства та пом'якшуються недоліки.

Вищесказане стосується відомих
положень економічної теорії. Ми їх
нагадали лише тому, щоб показати,
які умови необхідні для формування
ринкової моделі аграрних відносин і
чи були вони властиві усуспільнено�
му сектору аграрного виробництва
до початку його реформування.

Загальна умова товарного госпо�
дарства — суспільний поділ праці,
безсумнівно, була притаманна кол�
госпно�радгоспному сектору. Але
сама по собі вона не породжує по�
вноцінного ринкового обміну. Інший
неодмінний атрибут останнього —
економічна самостійність вироб�
ників — практично був тоді відсут�
ній. Рівень оперативно�господарсь�
кої самостійності, яку мали радгос�
пи й у дещо більшій мірі колгоспи,
був недостатнім для ринкових зв'яз�
ків. У державному секторі і юридич�
но, і фактично ринкові відносини при
відсутності комерціалізації держпі�

дприємств узагалі неможливі. Ринок
передбачає існування відносин між
різними суверенними суб'єктами, а
якщо суб'єкт власності і господарю�
вання один і той же, то ринкові
відносини не виникають. Усередині
держсектора ринкові відносини мо�
жуть виникнути тільки між комерці�
алізованими держпідприємствами —
по горизонталі — або між ними й
іншими недержавними підприєм�
ствами. Тут очевидна певна аналогія
із взаємозв'язками між фірмами і
підприємствами усередині великих
корпорацій, що мають виробничо�
фінансову автономію, або внутріш�
німи зв'язками нинішніх об'єднань
фермерів, кооперативів і т.п.

Отже, початковим моментом і
неодмінною загальною умовою фор�
мування ринково�підприємницького
середовища повинне було стати роз�
державлення суспільного сектора в
сільськогосподарському вироб�
ництві. Оскільки даний процес тор�
кається безпосередньо суб'єкта
власності і управління (радгоспи)
держави і суб'єкта державного уп�
равління (колгоспи), то роздержав�
лення в найбільш загальному зна�
ченні цього поняття означає позбав�
лення держави функцій суб'єкта гос�
подарювання, верховного розпоряд�
ника (менеджера) виробництва, який
керує вертикальними і горизонталь�
ними зв'язками. Але в умовах су�
спільного поділу праці зберігається
необхідність координації горизон�
тальних взаємозв'язків між еконо�
мічно суверенними спеціалізованими
підприємствами. Поки що людству
відомі лише два механізми їх регулю�
вання: державний і ринковий. А тому
відмова від першого і другого озна�
чала б абсолютний економічний
хаос. А ринковий і державний меха�
нізми забезпечують порядок — у
першому випадку спонтанно, у дру�
гому — свідомо. Але ринковий ме�
ханізм передбачає юридичну й еко�
номічну самостійність усіх суб'єктів
господарювання, і процес роздер�
жавлення покликаний її забезпечи�
ти.

В економічній літературі майже
аксіоматичним стало положення про
те, що обов'язковою умовою перехо�
ду до ринку є приватизація, яку час�
то розуміють лише як перетворення
державної власності в інші форми,
що обов'язково супроводжується
зміною власника і появою нового —
приватної особи, колективу, сімей�
ного господарства, акціонерного то�
вариства тощо. В основі такого пе�
ретворення лежить правове визнан�
ня кожного суб'єкта власником ка�
піталу — реальної цінності, якою він
володіє і використовує [4].

Приватизація являє собою один
з напрямів роздержавлення, образ�
но кажучи, найбільш кардинальний
в тому сенсі, що забезпечує еконо�
мічну самостійність новому власни�
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ку, який стає і власником виробни�
чих ресурсів, і результатів їхнього
використання, і хазяїном виробниц�
тва.

Іншим способом роздержавлен�
ня є комерціалізація підприємств, що
належать державі. Тут роздержав�
лення не супроводжується привати�
зацією, а відбувається комерціаліза�
ція державних підприємств, перехід
їх у ринково�підприємницький ре�
жим господарювання (дотримання
правил ринкової поведінки).

Для здійснення комерціалізації
державних підприємств достатньо
прийняття нормативних актів — уря�
дового чи президентського рівня, які
б їх наділяли статусом юридичної
особи з одночасним забезпеченням
господарської самостійності. Інши�
ми словами, комерціалізація озна�
чає, що на державне підприємство
поширюється дія правових норм, які
регулюють діяльність недержавних
підприємств.

У цьому зв'язку важливо з'ясу�
вати питання щодо форм і меж ко�
мерціалізації державних підпри�
ємств. У загальній постановці мова
йде про ступінь відділення права
власника від права господарювання,
тобто про те, якою мірою власник
(держава) передоручає свої об'єкти
іншому суб'єкту (в особі адмініст�
рації підприємств, трудового колек�
тиву чи навіть приватної особи) для
їх подальшого використання в гос�
подарській діяльності. Економічна
роль держави тут може бути різною,
і, відповідно, різним є ступінь госпо�
дарського суверенітету підприєм�
ства, що знаходиться в межах дер�
жавного сектора.

Умовно тут можна виділити ниж�
чу (мінімальну) і вищу межі, коли
держава залишається в системі
відносин власності й господарюван�
ня, а державному підприємству за�
безпечується економічний і юридич�
ний статус підприємця.

На наш погляд, мінімальна межа
комерціалізації держпідприємства
повинна забезпечити йому режим са�
мофінансування, виробничо�органі�
заційну автономію, самостійність у
розподілі доходу (прибутку), відпо�
відальність за результати госпо�
дарської діяльності.

Повна економічна самостійність
держпідприємства має місце в тому
випадку, коли держава залишається
тільки власником умов виробництва,
але не втручається в сферу господа�
рювання. Держава стає звичайним
власником, який розраховує одер�
жати доход від об'єктів власності,
передавши їх у володіння і користу�
вання іншому суб'єкту. Прикладом
тут може бути оренда в держави
майна, лізинг, організований дер�
жавними структурами, передача в
оренду держпідприємства в цілому.

У діапазоні максимальної і
мінімальної меж комерціалізації

державних підприємств в аграрному
секторі можливі проміжні варіанти.
Вони визначаються державою, вихо�
дячи з тих завдань, що ставляться
перед даним підприємством (з ураху�
ванням сфери діяльності). Адекват�
но виникають різні варіанти управ�
ління державними підприємствами.
При повній приватизації суб'єкт гос�
подарювання самостійно вибирає
форму управління, при частковій —
держава може брати участь у цьому
процесі як спостерігач, контролер
або як учасник колективного управ�
ління [5, с.190].

З огляду на нинішній кризовий
стан аграрного виробництва варто
вочевидь не тільки зберегти ряд дер�
жавних підприємств, при цьому ко�
мерціалізувавши їх, але й створити
державні кредитні та сервісні струк�
тури, лізингові, прокатні й консуль�
таційні пункти, ветслужби. Зараз це
вкрай необхідно. Власне в державних
підприємствах доцільно виробляти
сортові насіння, племінну худобу й
ряд інших видів продукції.

ВИСНОВКИ
Становлення ринково�підприєм�

ницького (комерційного) середови�
ща не вимагає різноманіття форм
власності й господарювання. Неод�
мінною і достатньою умовою цього
процесу (при наявності спеціалізації)
є забезпечення всім суб'єктам еконо�
міки економічного і юридичного ста�
тусу товаровиробника й хазяїна ви�
робництва. А останній не обов'язко�
во має бути власником виробни�
чих ресурсів. Він може їх одер�
жати в тимчасове користування
на умовах оренди, лізингу і т.п.

Підсумком аграрної рефор�
ми є розбудова нової для Украї�
ни моделі аграрної економіки
ринкового типу. За такими озна�
ками, як форми власності і гос�
подарювання, механізми, що її
регулюють, вона аналогічна "за�
хідним" моделям. У виробництві
валової продукції сільського
господарства в Україні пріори�
тетне місце займають приватні
господарства. Майже 70% в еко�
номічному та соціальному аспек�
тах результати реформ виявили�
ся негативними. В останні роки
дещо покращилися економічні
показники роботи аграрних
підприємств, що вказує на поча�
ток позитивної дії реформуван�
ня. Але ще потрібні роки, щоб у
економічному і соціальному ас�
пектах сільське господарство
досягло рівня 1990 р. Глибока
аграрна криза обумовлена дією
багатьох об'єктивних і суб'єк�
тивних чинників. Серед останніх
головним є низька дієздатність
аграрної політики держави.
Вона потребує якісної перебудо�
ви і насамперед визначення пріо�
ритетів, якими є: сприяння дер�

жавного техніко�технічному забез�
печенню сільського господарства,
регулювання аграрного ринку, інно�
ваційних процесів і земельних відно�
син.
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