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В статті виділено основні відмінні ознаки механізму трансформації аграрного сектору 
економіки в ринкових умовах. Це ведення аграрного господарства інноваційно-
підприємницького типу, що забезпечує динамізм суспільного виробництва та його соціальну 
спрямованість на основі обґрунтованої системи економічних й організаційних форм, 
методів, важелів та законів з метою ефективного розвитку при плюралізмі форм власності 
й господарювання в раціональному поєднанні ринкового та державного регулювання 
аграрного сектору економіки. 
 
In the article we distinguish the main distinctive features of the mechanism of transformation of the 
agrarian sector of the economy in market conditions and determine their purpose. This is the 
management of the agrarian economy of innovation-entrepreneurial type, which ensures the 
dynamism of social production and its social orientation on the basis of a sound system of economic 
and organizational forms, methods, levers and laws for the purpose of effective development under 
pluralism of forms of ownership and management in a rational combination of market and state 
regulation of agrarian the economy sector. 
Summarizing the above, it should be noted that the effective social-market mechanism of 
transformation of the agrarian sector of the economy is characterized by such distinctive features: 
its evolution is based on the development of categories and laws of market economy, the evolution 
of objects and subjects, the central place in which belongs to the relations of ownership and the 
forms of its movement - competition and monopoly; the multidisciplinarity of agroeconomics 
requires a differentiated approach to the nature of economic relations between enterprises of 
different forms of ownership; the transformation mechanism is intended to take into account the 
interconnection and dependence of the conditions of reproduction on the natural factor; complexity 
of functioning of the mechanism of transformation of the agrarian economy and combining 
elements of economic, informational and sociological units within it; ¾ the basis of the formation of 
sustainable development of entrepreneurship in the agrarian sector of the economy is an effective 
state policy; the central place in improving the efficiency of agrarian production is to improve the 
methods of business management, practical implementation of strategic planning, modern 
alternative calculations of long-term investment programs, etc. 
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Постановка проблеми. Трансформація аграрного сектору України, виведення його з глибокої 

системної кризи на шлях динамічного, прогресивного розвитку пов’язана зі становленням високоефективного 
ринкового господарства. Україна змушена в швидкому темпі пройти шлях, досконалою світовою економічною 
історією, спираючись на якісні зміни сучасної теорії та практики ринку. Якісні зміни аграрних економічних і 
соціальних відносин, що відбувалися в другій третині ХХ століття, не залишилися непоміченими в суспільній 
науці. Розгортання нового етапу науково-технічної революції направило домінанту західної аграрної науки на 
техногенні та інформаційні фактори дослідження загальнометодологічних проблем розвитку механізму 
трансформації аграрного сектору економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження теоретичних основ та 
практичних питань щодо механізму трансформації аграрного сектору внесли ряд вітчизняних вчених-
економістів: Васільєва Л.М., Володін С.А., Зіновьєв Ф.В., Ігнатенко М.М., Саблук П.Т., Шевчук Г. В. та інші. У 
наукових працях даних авторів розглянуто різні аспекти даного питання, але потребують подальшого 
дослідження відмінних ознак механізму трансформації аграрного сектору економіки в ринкових умовах. 

Метою статті є виділення основних відмінних ознак механізму трансформації аграрного сектору 
економіки в ринкових умовах. 

Виклад основного матеріалу. На етапі переходу до ринкових відносин в агроекономічних 
дослідженнях все частіше замість терміна «механізм господарювання» вживається термін «ринковий механізм 
господарювання», який узагальнено розглядається як сукупність взаємопов’язаних методів і важелів 
економічного впливу на виробництво, розподіл, обмін та споживання в системі товарно-грошових відносин й 
законів ринку.  

У підручнику великих американських економістів Самуельсона П. та Нордхауза В. «Економікс» 
поняття ринкового механізму визначається як форма організації господарства, при якій індивідуальні споживачі 
та виробники взаємодіють за допомогою ринку з метою вирішення проблем економіки [8]. При цьому 
елементами ринкового механізму господарювання визнаються ціна, попит і пропозиція, конкуренція.  

Зіновьєв Ф. В. дає таке визначення ринкового механізму «механізм взаємозв’язку та взаємодії трьох 
основних елементів ринку: пропозиції, попиту, ціни» [3]. 

На нашу думку, дія економічних законів проявляється у вигляді функціонування механізму 
господарювання, природа якого об’єктивно-суб’єктивна. Господарювання є те, що відноситься до 
господарської організації та безпосередньо її виражає. Пристосовуючись до умов, що змінюються та 
стимулюючи їх розвиток, господарський механізм зумовлює необхідність перетворення власності й відповідно 
створює головну умову якісного перетворення самого себе. Господарський механізм за своєю суттю висловлює 
товарно-грошові, ринкові відносини, еволюція яких породжує появу нових понять та категорій при одночасній 
еволюції його об’єктів та суб’єктів. 

Традиційно в структурі господарського механізму виділяють три блоки: організаційний, економічний 
та нормативно-правовий. Однак сучасні дослідники пропонують розширити встановлені рамки й доповнити 
його блоками інформаційного та соціального механізмів. М. Ф. Мізінцева вважає, що інформаційний механізм є 
специфічною формою прояву загального господарського механізму і, одночасно невід’ємною його частиною 
[5].  

Як відмічає Шевчук Г. В. «Інформаційний блок включає забезпечення різного роду управлінською 
інформацією, наявність надійної ділової інформації дає можливість швидко приймати фінансові та комерційні 
рішення, які забезпечують максимізацію прибутку» [7]. 

Між цими механізмами існує принципова відповідність за суб’єктами та об’єктами, цілями й 
масштабами, структурою та функціями, економічному простору та часу дії. Інформаційний механізм має 
потенційною можливістю відображати, трансформувати умови, процеси і результати відтворення 
господарських суб’єктів різних рівнів і параметрів в єдності та цілісності. В умовах трансформації аграрного 
сектору економіки роль комерційної, ринкової інформації різко зростає при визначенні обсягу та структури 
попиту, ціни, курсі валют, нормі відсотка, кон’юнктури ринку, а інформаційні технології дозволяють вибрати 
оптимальний шлях в конкурентній боротьбі. 

Поряд з економічним блоком до обґрунтування ефективного ринкового механізму трансформації 
аграрного сектору економіки в перехідний період багато економістів виділяють також соціальний блок, який 
представляє собою стійку систему економічної поведінки соціальних груп, а також їх взаємодію один з одним 
та з державою щодо виробництва, розподілу, обміну та споживанні благ й послуг. Ця система регулюється з 
одного боку соціальними інститутами країни та регіонів, з іншого – соціально-економічним становищем й 
свідомістю самих груп. Економічний блок ідентифікує механізм функціонування аграрного сектору економіки з 
господарським механізмом, який регулює відносини економічних інститутів та організацій. Цей підхід носить 
внутрішньо-економічний характер і не охоплює соціальних відносин з іншими сферами національної 
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економіки. 
Під соціальним механізмом трансформаційного процесу Ігнатенко М.М. розуміє стійку систему 

взаємодій соціальних суб’єктів (індивідів, організацій та груп), яка регулюється базовими інститутами 
суспільства, а також інтересами й можливостями гравців. У аналітичну схему соціального механізму вводиться 
нове поняття – трансформаційна структура суспільства - система соціальних суб’єктів макро-, мезо- і 
мікрорівня, взаємодія яких служить рушійною силою трансформації суспільства [4]. 

Соціологічний блок ширше трактує механізм розвитку, включаючи в нього взаємодію економічних й 
соціальних інститутів та організацій. Він розглядається як механізм зв’язку економічної підсистеми з іншими 
підсистемами держави, вбираючи в себе поведінку та взаємодію суспільних груп, які виступають 
рівноправними учасниками діалогу з економічними, соціальними й політичними організаціями. 

В рамках даного підходу людину сприймають як суб’єкта економічних та соціальних процесів, що 
враховують наявність у нього власної системи цінностей, особистих потреб та інтересів, що направляють його 
на задоволення цих потреб. На нашу думку, підхід до механізму трансформації аграрного сектору економіки в 
розвитку АПК повинен бути комплексним, тобто поєднувати в собі елементи економічного та соціологічного 
підходу. Майбутнє світового господарства треба пов’язувати з більш складним соціально-економічним 
механізмом, ніж власне механізм ринку в нинішній його інтерпретації. У цьому механізмі зростаюча роль буде 
належати, поряд з відносинами ринкового обміну, різноманітним, більш тонким механізмам, який передбачає 
досягнення соціальної злагоди між множинами суб’єктів суспільно-економічних відносин. 

Ринкової механізм перехідного періоду не є єдиною формою гнучкого реагування та пристосування 
суб’єктів господарювання до зовнішніх змін його складових. Економічна поведінка суб’єктів аграрного 
виробництва мала б підпорядковуватися також закономірностям інноваційного розвитку, горизонтальній та 
вертикальній інтеграції, в зв’язку з технологічною залежністю, сезонністю виробництва, а також традиційною 
координацією (локальні інститути, родинні зв’язки, традиції, норми ділової етики тощо). 

Не менш перспективною можна вважати теорію кластерів – концентрації взаємопов’язаних фірм та 
галузей на певній території. Стосовно до умов України це агрофірми, переробні підприємства, сервісні, 
транспортні, інформаційні підприємства, навчально-наукові установи тощо. 

Подальший розвиток повинна отримати теорія розміщення підприємств галузевих сфер АПК, яка 
представляє собою систему різних, але взаємопов’язаних теорій: природничо-історичного розвитку, 
агрокліматичного районування, спеціалізації районів та господарств на основі поділу суспільної праці, 
розміщення продуктивних сил, організації, управління. 

Проблема пошуку компромісу є спільною для всіх економічних агентів, але способи його досягнення 
мають специфіку в кожній країні. В американській моделі фірми переважаючим є ринкова угода, коли мета 
максимізації прибутку диктує параметри виробничого процесу. Для японських фірм ринкові критерії 
ефективності підпорядковані корпоративним інтересам. Для країн з перехідною економікою характерні 
нестійкість та невизначеність механізмів координації, які викликані зміною формальних інститутів. У цей 
період основною стратегією фірм є поведінка, орієнтована на виживання. 

При забезпеченні ефективної трансформації ринкової економіки аграрного сектору необхідно 
враховувати підприємницький ресурс, який органічно входить в сучасну структуру продуктивних сил та є 
найбільш активним фактором їх саморозвитку. Сучасному агробізнесу необхідний інноваційний розвиток. 
Переважне використання сукупності інноваційних факторів трансформаційної економіки відображає сутність 
переведення її на якісно новий тип стабільного розвитку, який характеризується: 

- ¾ інноваційними результатами виробничої та комерційної діяльності; 
- інноваційними засобами досягнення цілей на основі новітньої техніки й технології, нової організації 

та мотивації праці й виробництва; 
- можливостями відтворення інноваційної спрямованості на стійкій економічній основі. 
Щодо інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України Саблук П.Т. відмічає, що 

«утвердження інноваційної моделі розвитку аграрного сектору економіки України надзвичайно важливе для 
функціонування всієї економічної системи держави, саме цей сектор має потенціал потужного локомотива 
національної економіки, роль якого посилюється в умовах збільшення суспільної та економічної цінності 
продовольства, і відповідно має великі перспективи зростання» [6]. Але вчений наголошує на тому, що 
«аграрний сектор вітчизняної економіки поки що розвивається не на основі інноваційної моделі, хоча 
інноваційні процеси в ньому досить помітні, але вони не є всеосяжними, системними і невідворотними. тому 
таку модель розвитку потрібно сформувати та забезпечити необхідні умови для її реалізації в довгостроковому 
періоді» [6]. 

Володін С.А. зазначає, що «одним із завдань реалізації стратегічних напрямів інноваційного розвитку 
АПК є формування інноваційної політики в наукоємній сфері АПК для забезпечення безперервної інноваційної 
діяльності» [2]. 

Васільєва Л.М. наголошує на тому, що «рівноважний стан аграрної економіки означає, що вона почне 
функціонувати переважно на основі ринкових механізмів при державній підтримці формування необхідних 
інститутів розвитку, саме перехід на інноваційний шлях передбачає не тільки модернізацію технологій 
виробництва аграрної продукції, а й зміну галузевої структури, форм організації виробництва та методів 
управління» [1]. 

Обґрунтування ринкового механізму трансформації аграрного сектору економіки України має 
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враховувати суттєві особливості аграрного виробництва, в найбільшій мірі залежного від природно-біологічних 
факторів, що впливають на кінцеві результати. Ці особливості безпосередньо впливають, перш за все, на 
організаційно-виробничу структуру аграрного сектору в цілому і його основних виробничо-господарських 
одиниць. Специфіка аграрного виробництва створює важливі відмінності ринку аграрної продукції від багатьох 
ринків промислових товарів, що пов’язано з впливом природно-біологічних факторів на економічні результати 
діяльності підприємств. Різна тривалість робочих періодів й тривалість виробничих циклів ускладнює 
пристосування аграрних підприємств до ринкових умов. 

Відмітимо, що основою формування цивілізованих ринкових відносин та створення дієвого механізму 
трансформації аграрного сектору економіки є ефективне державне регулювання, що спирається на індикативне 
планування та підприємництво. Аграрний сектор є однією з небагатьох галузей національної економіки як в 
розвинених, так і в країнах, що розвиваються, які схильні до посиленого державного регулювання. Це 
пояснюється, по-перше, особливою значущістю для держави стану аграрного ринку, яке визначає рішення 
таких важливих державних завдань, як забезпечення продовольчої безпеки країни та соціальної захищеності 
населення. По-друге, це пов’язано зі специфікою ринкових відносин, які породжують нееквівалентність 
міжгалузевого обміну, що руйнує потенціал аграрного сектору економіки внаслідок відтоку капіталу з нього в 
інші сектори. З ірраціональним характером ринку пов’язані також значні річні та сезонні коливання цін на 
продукцію галузі. Крім того, в аграрному секторі можливості функціонування рівноважних цін обмежені 
монополізмом підприємств, які виробляють засоби і предмети праці та галузей, які переробляють 
сільськогосподарську сировину й реалізують готову продукцію, нижчою в порівнянні з іншими галузями 
еластичністю попиту на його продукцію. Все це дозволяє зробити висновок про те, що система державної 
підтримки та регулювання аграрного виробництва повинна розглядатися як обов’язковий механізм стабілізації 
та розвитку агроекономіки, що функціонує в умовах невизначеності та коливань природно-кліматичних й 
ринкових факторів зовнішнього середовища. 

На нашу думку, ефективність державного регулювання аграрного виробництва полягає у використанні 
наявних ресурсів за допомогою цільових комплексних програм, диференційованої фінансово-кредитної, 
податкової та цінової політики, правового захисту аграрних товаровиробників. 

Досвід розвинених країн показує, що активна стимулююча роль ринкових механізмів реалізується 
більш результативно при їх поєднанні з гнучкою системою державного регулювання. Для аграрного сектору 
ринково-державна взаємодія особливо важлива в зв’язку з надзвичайною залежністю умов та результатів 
виробничої діяльності аграрного сектору економіки не тільки від стихійних ринкових факторів, а й від 
зовнішніх природно-кліматичних впливів. 

Висновки. 
У дослідженні нами виділені основні відмінні ознаки механізму трансформації аграрного сектору 

економіки в ринкових умовах. Це ведення аграрного господарства інноваційно-підприємницького типу, що 
забезпечує динамізм суспільного виробництва та його соціальну спрямованість на основі обґрунтованої 
системи економічних й організаційних форм, методів, важелів та законів з метою ефективного розвитку при 
плюралізмі форм власності й господарювання в раціональному поєднанні ринкового та державного 
регулювання аграрного сектору економіки. 

Резюмуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що ефективному соціально-ринковому механізму 
трансформації аграрного сектору економіки притаманні такі відмінні риси: 

- його еволюція заснована на розвитку категорій та законів ринкового господарювання, еволюції 
об’єктів й суб’єктів, центральне місце в якому, належить відносинам власності та формам її руху – конкуренції 
та монополії; 

- багатоукладність агроекономіки вимагає диференційованого підходу до характеру господарських 
зв’язків підприємств різних форм власності; 

- трансформаційний механізм покликаний враховувати взаємозв’язок та залежність умов відтворення 
від природного фактора; 

- комплексність функціонування механізму трансформації аграрної економіки та поєднання в собі 
елементів економічного, інформаційного та соціологічного блоків; 

- основою формування стійкого розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки є ефективна 
державна політика; 

- центральне місце в підвищенні ефективності аграрного виробництва належить вдосконаленню 
методів управління підприємницької діяльності, практичного здійснення стратегічного планування, сучасних 
альтернативних розрахунків довгострокових інвестиційних програм тощо. 
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