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РЕФОРМУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В 

ПЕРІОД ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

Сучасна світова фінансово-економічна криза загострила фінансову 

ситуацію в Україні, яка негативно вплинула на соціально- економічний 

розвиток загалом. В першу чергу цей процес паралізував розвиток гірничо-

металургійного комплексу, хімічної промисловості та агропромислового 

виробництва (АПВ). Для урегулювання цієї проблеми держава впроваджує 

ринкові механізми щодо стабілізації розвитку народногосподарського 

комплексу і мінімізації впливу фінансової кризи на АПВ. Експерти аграрного 

сектору вважають, що фінансово-економічна криза суттєво обмежила 

експорт вітчизняного врожаю за кордон, а надлишок його в країні заблокував 

внутрішній ринок. АПВ знаходиться в досить складному стані реформування 

через недосконалість фінансової підтримки з боку держави, а також через 

слабку матеріально-технічну та організаційно-управлінську базу. Тому ці 

внутрішні проблеми стримують функціонування та відновлення деяких 

галузей і виробництв сільськогосподарського виробництва в будь-якому 

регіоні. Багато агроформувань вже модернізували свої виробництва 

(придбали нові машини, комбайни, сільськогосподарську техніку, добрива, 

насіння, відновлюють об‘єкти соціальної інфраструктури, використовують 

новітні технології в рослинництві та тваринництві). Такі агроформування 

зможуть більш доступно використовувати високі технології як вітчизняні, 

так і світові, досягаючи високих показників. Такий підхід господарювання в 

системі АПВ сприяє сільськогосподарським виробникам виробляти 

конкурентоспроможну продукцію та поступово розвивати співробітництво із 

СОТ. 

Необхідно підкреслити, що є спільні чинники, які суттєво впливають 

на ефективність виробничої діяльності як конкурентноздатних, так і 

неконкурентоздатних агроформувань. Перш за все, це стосується елементів 

соціальної інфраструктури, не збудовано достатньої кількості сучасних 



елеваторів, зоотехнічних служб, складських приміщень, холодильних споруд, 

зерносховищ, автомобільних шляхів, дитячих дошкільних та медичних 

закладів. Все це гальмує розвиток і реформування АПВ. Тому Кабінет 

Міністрів розробляє і впроваджує нові економічні механізми аграрного 

сектору (механізм державної підтримки, інвестиційного забезпечення, 

страховий, податковий, кредитний). 

Так, механізми пільгового кредитування будуть адресовані тим 

агроформуванням і підприємствам, які зводитимуть зерносховища, сучасні 

елеватори. На думку міністра аграрної політики України Ю.Мельника 

ефективнішим буде створення зернових пуль за зразком канадських 

фермерів. Зернові пулі планується сформувати в Дніпропетровській та 

Запорізькій областях. Кабмін Постановою № 705 «Про запровадження 

режиму державних заставних закупівель зерна» дозволив Аграрному фонду 

надавати бюджетні позики сільгоспвиробникам під заставу збіжжя. Цей 

механізм дає змогу ефективно використовувати кошти з державної казни, 

коли банки припинили надавати кредити агроформуванням, Аграрний фонд 

надає дешеві кредити - 8,7% річних. 

Безперечно, від того наскільки розвинута соціальна інфраструктура 

АПВ залежить: 

- ефективність, створення привабливих умов для зміцнення і 

вдосконалення аграрного бізнесу та надходження інвестицій; 

- системне забезпечення пріоритетного розвитку сільських 

територій; 

- розвиток підприємницької діяльності, підвищення дохідності 

сільгоспвиробництва, що сприяє зміцненню соціальної інфраструктури як 

бази для поліпшення місцевих бюджетів, залучення інвестицій у сільську 

місцевість. 

 

 


