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мами), а також в цілому позитивне ставлення спожи-
вачів до магазинів самообслуговування.

Висновки. таким чином, проведене дослідження 
показало, що основні передумови, які заклали підва-
лини для формування корпоративних торговельних 
мереж у роздрібній торгівлі продовольчими товарами, 
можна розподілити на три основні групи за ієрархіч-
ним рівнем їх прояву: наднаціонального рівня, що 
мають прояв на глобальному світовому рівні; націо-
нального рівня, що проявляються на рівні розвитку 
національної економіки, визначаються її соціально-
економічним становищем та тенденціями розвитку; 
передумови, які закладені у сутності торговельних 
мереж та стратегії їх формування. прояв зазначених 
груп передумов мав комплексний характер і в ціло-
му виявив спонукальний вплив на структурні зміни у 
роздрібній торгівлі україни.
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АннотАция
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Постановка проблеми. Суспільно-економічні пе-
ретворення, які відбуваються в україні, заставляють 
критично осмислити сучасну економічну теорію, в 
тому числі закони суспільного відтворення, що відо-
бражають взаємозв’язки та залежності між різними 
елементами ринкової економічної системи. на дер-
жавному рівні взаємодіють у тій чи іншій мірі окремі 
галузі та регіони, виробники та споживачі, ресурси, су-
купний попит та сукупна пропозиція товарів і послуг. 
на думку фахівців, глибока криза агропромислового 
виробництва зумовлена як минулою командно-адміні-
стративною системою, так і сучасними прорахунками 
в стратегії і тактиці реформування перш за все самої 
аграрної сфери [1, c. 27].

Мета статті: визначити місце регіонального Апк, 
його розвиток, що допоможе знайти можливості залу-
чення інвестицій на дану територію, комплексно ви-
рішувати економічні та соціальні проблеми регіону.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. про-

блеми відтворення в умовах реформування Апк дослі-
джували відомі вітчизняні вчені п. п. Борщевський, 
С. В. мочерний, м. м. павлишенко.

у науково-практичному опрацюванні макрострук-
турних аспектів у відтворювальних процесах аграр-
ної економіки та ресурсного потенціалу Апк провід-
не місце належить науковцям В. Г. Андрійчуку, м. 
я. Дем’яненку, м. А. лендєлу, м. п. Сахацькому, В. 
п. Ситнику, А. е. Юзефовичу, В. В. Юрчишину та ін-
шим.

Виклад основного матеріалу. Специфіка аграрних 
відносин пов’язана не тільки з різноманітністю соці-
ально-економічної структури, але й з особливостями 
розвитку продуктивних сил, що суттєво впливає на 
сам процес відтворення в агропромисловому секторі. 
у сільськогосподарському виробництві діє багато чин-
ників (людина, земля, тварини, рослинні організми, 
технічні засоби), які охоплюють природно-біологічні, 
техніко-технологічні та соціально-економічні аспек-
ти. Більш конкретно ці особливості виражаються, 
по-перше, у взаємодії природних (ґрунтово-кліматич-
них, біологічних) і економічних процесів, у результаті 
чого маємо різні рівні продуктивності праці залежно 
від кадастрової оцінки землі і природних умов (дощ, 
заморозки, стихійні лиха тощо) [2, с. 19].

на рис. 1 показана схема відтворення у сільському 
господарстві регіону, яка поєднує як відтворення ви-
робництва, так і відтворення сільського населення, у 
тому числі робочої сили.

За розрахунками фахівців інституту аграрної еко-
номіки, аграрна сфера щорічно недоотримує прибутку 
в межах 8 млрд. грн. За розрахунками фахівців Сот, 
сільське господарство україни потребує підтримки в 
розмірі 1 млрд. 260 млн. дол. [3, с. 18].

Вінниччина – один з найважливіших аграрних ре-
гіонів україни, де виробляється 6,1% валової продук-
ції сільського господарства держави, у тому числі про-
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Рис. 1. Схема відтворення у сільському господарстві регіону
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дукції рослинництва – 7,0%, тваринництва – 4,6%. 
За рівнем виробництва продукції сільського господар-
ства Вінницька область у 2011 році зайняла четверте 
місце в країні, у тому числі по рослинництву – перше 
та тваринництву – сьоме місце [4].

Сільськогосподарську діяльність у 2011 році здій-
снювали 496 сільгосппідприємств (без урахування 
малих), що більше на 8 підприємств проти минулого 
року.

Аграрними підприємствами Вінниччини від ре-
алізації сільськогосподарської продукції та послуг 
за 2011 рік було отримано 5689,4 млн. грн. чистого 
доходу, рівень рентабельності склав 24,4% (в 2010 
році – 19,4%). З прибутками 2011 рік завершили 
430 сільськогосподарських підприємств, що скла-
дає 86,7% від їх загальної кількості, сума прибут-
ків становить 1181,4 млн. грн., зі збитками – 66 
підприємств (13,3%), сума збитків – 64,6 млн. грн. 
у розрахунку на 1 сільгосппідприємство сума при-
бутків склала 2,7 млн. грн., тоді як збитків майже 
1,0 млн. грн.

За 2011 рік внаслідок збільшення реалізаційної 
ціни на сільськогосподарську продукцію в галузі рос-
линництва збільшився її рівень рентабельності з 26% 
до 29%, зерна – з 20% до 30%, цукрових буряків – з 
9% до 25%. Хоча порівняно з 2010 р. відмічається 
зниження рентабельності картоплі – з 63% до мінус 
5%, соняшнику – з 62% до 43% та овочів відкритого 
ґрунту – з 34% до 22%.

За рахунок зростання рівня рентабельності реалі-
зації птиці з мінус 7% до 5% та яєць – з мінус 14% 
до 4%, а також зниження збитковості реалізації осно-
вних видів продукції тваринництва зросла рентабель-
ність всієї галузі тваринництва з мінус 5% до 3%.

За 2011 рік сільськогосподарськими підприємства-
ми Вінниччини було отримано кошти державної під-
тримки за рахунок бюджетних дотацій 67,7 млн. грн. 
та податку на додану вартість – 34,3 млн. грн. у розра-
хунку на 1 сільгосппідприємство надійшло з бюджет-
них дотацій 136,47 грн. та податку на додану вартість 
– 69,22 грн. [5].

В циклі відтворення регіонального Апк беруть 
участь суб’єкти різних форм власності. Здійснення 
регіонального відтворювального процесу в будь-якій 
сфері ієрархічної організації внутрішньорегіональ-
них та міжрегіональних природних, матеріальних, 
фінансово-кредитних, трудових та інформаційних 
зв’язків, що забезпечують послідовний процес ви-
робництва, розподілу, обміну та споживання. осо-

бливості регіонального відтворювального 
процесу у сфері Апк проявляються завдя-
ки специфіці ієрархічної організації вну-
трішньорегіональних і міжрегіональних, 
вертикальних та горизонтальних зв’язків. 
так, внутрішньорегіональні зв’язки ін-
тегрують одиничні процеси відтворення 
на рівні аграрних підприємств, особистих 
підсобних господарств, переробних під-
приємств, необхідні для розвитку підпри-
ємств та організацій, що розташовані в 
регіоні. міжрегіональні зв’язки забезпечу-
ють взаємодію відтворювальних регіональ-
них процесів та формування національно-
го Апк. Вертикальні зв’язки виконують 
регулюючі функції, скеровуючи в цілому 
агропромисловий комплекс на його розви-
ток із врахуванням економічних інтересів 
держави. Горизонтальні зв’язки необхідні 
для того, щоб суб’єкти підприємницької 
діяльності вирішували не тільки галузе-
ві, але й регіональні проблеми, оскільки 
вони є не тільки частинами галузі Апк, а 
й частинами єдиної регіональної системи. 

оскільки суб’єкти Апк користуються регіональними 
ресурсами та послугами інфраструктурних галузей, 
вони повинні бути зацікавленими в комплексному та 
ефективному використанні цих ресурсів і розвитку 
надійної та збалансованої інфраструктурної бази.

локалізація економічних та соціальних зв’язків 
всередині регіону передбачає специфічні особливості 
регіонального відтворення і сукупність формування 
пропорцій [6, с. 176].

на сьогодні загострилися проблеми розвитку всіх 
сфер Апк, оскільки реформування Апк у 90-х ро-
ках ХХ ст. призвело до порушення міжрегіональних 
зв’язків, що зумовило скорочення вітчизняного ви-
робництва і зростання імпорту продовольства, а в ре-
зультаті зумовило постановку питання про безпеку 
україни.

не меншої уваги потребує й розподіл у відтво-
рювальній системі між виробництвом, обміном та 
споживанням, який представляє собою динамічну 
систему в локальних відтворювальних циклах. на 
регіональному рівні це взаємозв’язки у сфері Апк, 
де перетинаються інтереси як місцевих, так і держав-
них органів управління. розподіл суттєво впливає на 
структуру в регіональному процесі відтворення, як і 
структура Апк регіону впливає на характер розподі-
лу виробленої продукції в регіоні. роль системи регі-
ональних розподільних відносин полягає в наступно-
му: забезпечити процес розширеного регіонального 
відтворення; регулювати пропорції між суб’єктами, 
які беруть участь у цьому процесі, і забезпечити 
збалансування; стимулювати ефективну взаємодію 
підкомплексів регіонального Апк на основі гори-
зонтальних зв’язків; регулювати цінову політику 
щодо виробленої продукції, ресурси матеріально-
технічного постачання, агросервісного обслуговуван-
ня відповідно до ринкових відносин. Для регіональ-
ного Апк у відтворювальній системі виділяють два 
взаємозв’язані аспекти розподільних відносин: роз-
поділ виробленої продукції та розподіл ресурсів наці-
онального доходу, що спрямовується в той чи інший 
регіон [7, с. 118].

Висновки. Дослідження процесів відтворення в 
регіональному агропромисловому комплексі дають 
підставу для висновків щодо джерел відтворення 
основних фондів у сільському господарстві: розра-
хунки вітчизняних та зарубіжних вчених показу-
ють, що для проведення розширеного відтворення 
необхідно вийти на показник рентабельності в роз-
мірі 30-40%. Амортизаційний фонд на сьогодніш-
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ній день, який створюється як джерело відтворення 
основних фондів, не забезпечує оновлення основних 
фондів, у тому числі й покращання родючості землі. 
Сума амортизації не покриває вибуття основних фон-
дів і знецінюється в результаті інфляції, заниженої 
оцінки існуючих основних фондів, які знецінюва-
лись внаслідок інфляції, а переоцінка, якщо й про-
ходила, то часто із запізненням. існуючі неплатежі 
(середина 90-х років ХХ ст.) з боку існуючих на той 
час переробних підприємств призвели до перетворен-
ня амортизаційних відрахувань із грошової форми в 
дебіторську заборгованість [8, с. 20].

Для відновлення процесу розширеного відтворен-
ня основних фондів необхідно перш за все відновити 
інвестиційний потенціал сільськогосподарських під-
приємств, підвищивши роль власних джерел фінансу-
вання капітальних вкладень, прибутку і амортизації 
у цьому процесі, а також створити сприятливий інвес-
тиційний клімат в аграрному секторі економіки для 
залучення зовнішніх інвестицій. ці завдання мож-
ливо вирішити лише за усунення диспаритету цін на 
аграрну та продукцію промисловості, спрощення сис-
теми оподаткування, вдосконалення амортизаційної 
та кредитної політики, підвищення економічної заці-
кавленості працівників в агроструктурах різних форм 
власності.
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АнотАція
У статті розглянуто практичні проблеми та удосконалено про-

цес інституційного забезпечення розвитку соціальної інфраструк-
тури регіону. Запропоновано механізм підвищення державних та 
регіональних органів влади щодо надання якісних соціальних по-
слуг населенню.

Ключові слова: інфраструктура, соціальна інфраструктура, 
регіон, соціальні послуги, інституційне забезпечення.

АннотАция
В статье рассмотрены практические проблемы и усовер-

шенствован процесс институционального обеспечения разви-
тия социальной инфраструктуры региона. Предложен механизм 
повышения государственных и региональных органов власти по 
предоставлению качественных социальных услуг населению.

Ключевые слова: инфраструктура, социальная инфраструк-
тура, регион, социальные услуги, институциональное обеспече-
ние. 

AnnotAtion
In the article the practical problems and improved the process of 

institutional support forming and development social infrastructure of 
the region. The mechanism of increasing state and regional authorities 
to provide quality public services.

Key words: infrastructure, social infrastructure, region, social 
services and institutional support.

Постановка проблеми. однією з передумов роз-
витку соціальної інфраструктури регіонів держави, 
формування її оптимальної територіальної організа-
ції, надання високої якості соціальних послуг висту-
пає виважене інституційне забезпечення. неефектив-
на система інституційного забезпечення призводить 
до нездатності об’єктів соціальної інфраструктури в 

повній мірі задовольнити соціальні потреби населен-
ня, формує нераціональну територіальну організацію 
об’єктів соціальної інфраструктури, що призводить 
до порушення соціальної безпеки регіонів держави. 
В зв’язку з цим слід розробити процес інституційно-
го забезпечення розвитку соціальної інфраструктури 
регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. протя-
гом певного періоду вирішенням питання інституцій-
ного забезпечення розвитку соціальної інфраструкту-
ри займалися ряд вчених. окремі питання розглядали 
такі дослідники, як А. Бернвальд, В. канторович, Б. 
краснопольський, В. орєшин, л. меркушева, н. і. Бє-
лоусова, успенський, і. В. Вишнякова [3; 4; 5]. однак 
у більшості науковців спостерігаються ряд недоліків, 
щодо даної тематики, які на сучасному етапі залиша-
ються невирішеними, що зумовлює необхідність по-
дальших поглиблених досліджень усе це свідчить про 
актуальність теми.

Постановка завдання. метою дослідження є удо-
сконалення процесу інституційного забезпечення 
розвитку соціальної інфраструктури регіону, що до-
зволить більш комплексно задовольняти соціальні по-
треби населення .

Виклад основного матеріалу дослідження. процес 
інституційного забезпечення розвитку соціальної інф-
раструктури регіону складається з п’яти етапів.

на першому етапі визначаються мета та цілі ін-
ституційного забезпечення розвитку соціальної інф-
раструктури регіону. метою є задоволення потреб 
населення регіону у доступних та якісних соціальних 


