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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Цивілізаційних рух суспільства характери�

зується послідовним переходом від первинно�
го сектора до вторинного, а згодом і до тре�
тинного. Теоретична трьохсекторна модель
К. Кларка, яка згодом була доповнена Д. Бел�
лом (четвертинним й п'ятиртинним сектором)
визначає механізм еволюції структури еконо�
міки та виокремлює роль секторів на певному
етапі розвитку. Характеризуючи постіндустр�
іальне суспільство, Д. Белл підкреслював, що
воно "не замінює індустріального так само, як
індустріальне не ліквідує аграрного сектора"
[1], тобто поряд із домінуючим сектором існу�
ють і інші.
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На сучасному етапі в постіндустріальних
країнах третинний сектор в структурі націо�
нальної економіки є домінуючим і сягає від 70
до 80%. У країнах із трансформаційною еконо�
мікою, в тому числі і в Україні, частка первин�
ного сектора в секторальній структурі змен�
шується, а третинний сектор стає домінуючим.

До глобальної кризи 2007—2008 років біль�
шість вчених як зарубіжних, так і вітчизняних
доводили, що зменшення частки первинного й
вторинного сектору у загальній структурі ВВП
та зайнятості являється прогресивною тенден�
цією, і веде до формування постіндустріально�
го суспільства. Але реалії економічного буття
в посткризовий період (падіння темпів вироб�
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ництва, зменшення реального сектора в націо�
нальній економіці, високий рівень безробіття,
боргова криза та інше) свідчать про необхід�
ність більш глибокого дослідження сектораль�
них пропорцій та їх ролі в національній еко�
номіці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасними вітчизняними вченими, такими
як: П. Гайдуцький, В. Геєць, М. Дем'яненко,
С. Кваша, Л. Молдаван, Б. Пасхавер, П. Саб�
лук — виокремлюється провідна роль аграр�
ного сектора у відродженні національної еко�
номіки, а особливо в посткризовий період [2—
6].

Про необхідність державної підтримки аг�
ропромислового комплексу в національній еко�
номіці свідчать дослідження таких вчених: М.
Булат, Л. Дайнеко, М. Зубець, М. Присяжнюк,
В. Юрчишин [7—9] Значна увага проблемам
розвитку агропромисловому комплексу в
трансформаційній економіці та необхідність
державного регулювання цієї сфери приді�

ляється в роботах російських вчених: А. Ару�
тюнов, В. Володін, В. Добринін, А. Папцов,
А. Петриков [10—12].

Проте залишається невисвітленими пи�
тання щодо співвідношення секторів націо�
нальної економіки та ролі сільського госпо�
дарства як складової первинного сектора.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення ролі сільсько�

го господарства в секторальній структурі
національної економіки і на основі фор�
мальної логіки та статистичних даних дове�
дення, що сільське господарство є базовою
складовою первинного сектора економіки
України для забезпечення сталого розвит�
ку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження структурних параметрів на�

ціональної економіки здійснюється на базі
КВЕД 2010 р., який є похідною від Міжнарод�
ної стандартної галузевої класифікації видів
економічної діяльності (ISIC). Світовий банк
агрегує види економічної діяльності на базі те�
оретичної моделі К. Кларка, відповідно ви�
діляючи сектори: аграрний, індустріальний та
сектор послуг. Згідно з цією класифікацією
первинний сектор (agriculture) включає: сіль�
ське господарство, мисливство, рибальство;
вторинний — промисловість та будівництво
(industry); третинний сектор (services) — послу�
ги.

Аналізуючи дані таблиці 1, слід відмітити,
що за період 1991—2011 рр. в розвинених краї�
нах (Німеччина, Об'єднане Королівство, Япо�
нія, США) пропорції між секторами відобра�
жали тенденції формування постіндустріаль�
ного суспільства: зменшення первинного і вто�
ринного сектора та збільшення третинного сек�
тора. В Україні, як у країні з трансформацій�
ною економікою, за цей період відбулося сут�
тєве зменшення первинного сектора майже в 3

рази; вторинного — в 2,3 рази; а третин�
ний сектор збільшився в 2,5 рази (табл.
1). Статистичні дані свідчать про рух до
постіндустріального суспільства, але по�
казники якісного розвитку національної
економіки не відповідають викликам су�
часності.

На наш погляд, дискусійним є питан�
ня щодо частки секторів у структурі на�
ціонального господарства, особливо в
посткризовий період, оскільки зменшен�
ня реального сектора економіки призве�
ло до негативних явищ як на світовому

Таблиця 1. 3"секторна модель за ВДВ

   
 

 
 

 
 

 
1991 22,4 50 27,6 
2001 16,1 34,2 49,7 
2011 7,7 21,8 68,5 

 
1991 6,6 41,1 52,3 
2001 3,8 31,3 64,9 
2011 4,3 31,8 63,9

 
1991 1,4 36,3 62,3
2001 1,2 29,3 69,5 
2011 1,1 29,1 69,8 

'  
 

( ) 

1991 1,8 32,1 66,1 
2001 0,9 25,9 73,2 
2011 0,9 24,7 74,4 

 
1991 2,2 38,8 59 
2001 1,3 30 68,7 
2011 4 24 71 

 
1991 1,9 26,8 71,3 
2001 1,6 22,9 75,5 
2011 1,3 31,9 66,8 

Складено автором на основі даних [13].

 

  

Рис. 1. Структура агросфери за Б. Пасхавером
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рівні, так і на національному. На�
слідком цього є продовольча кри�
за, збільшення рівня безробіття,
зубожіння населення та інше. У
Доповіді Світового банку "Agri�
culture for development" (2008 р.)
підкреслюється, що сільське гос�
подарство є унікальним інстру�
ментом розвитку завдяки своїй
багатофункціональності й сприяє
розвитку, як: вид економічної
діяльності; джерело доходів; по�
стачальник екологічних ресурсів
[14, c. 3]. Український вчений Б.
Пасхавер підкреслює, що, "вра�
ховуючи сучасні структурні макроекономічні
зміни в постіндустріальних економіках, а саме:
зменшення частки сільського господарства у
загальному обсязі випуску і зайнятості, роль
цієї сфери діяльності у суспільному розвитку
не лише не знижується, а й набуває особливо�
го значення. Все очевиднішою стає його не�
замінність, багатофункціональність і важ�
ливість як для національного, так і цивілізац�
ійного розвитку" [15, c. 279].

Сільське господарство є основною складо�
вою первинного сектора економіки. Його роль
полягає як у виробництві сировини, так і гото�
вого продукту. Б. Пасхавер, структуруючи аг�
росферу через принципи сталості, виділяє такі
складові: економічну, соціальну, екологічну
(рис. 1) [15, c. 280].

Економічна складова являє собою аграрне
виробництво як вид економічної діяльності.
Роль соціальної складової полягає у форму�
ванні людського потенціалу як рушійної сили
розвитку. Екологічна складова розглядається
через агроландшафти як територіальні соціаль�
но природні комплекси. На наш погляд, такий
підхід до структурування та ролі сільського
господарства в структурі національної еконо�
міки відображає не тільки кількісний підхід, а і
характеризує його з точки зору якісного роз�
витку.

Для визначення ролі сільського господар�
ства в національній економіці доцільно здійсни�
ти аналіз статистичних даних та порівняти із
країнами світу (табл. 2).

Базуючись на міжнародні розрахунки, слід
відмітити, що частка виробництва с/г продукції
в Україні скоротилася у 2011 у порівнянні з 2000 р.
на 5,8 відсоткових пункта. Порівнюючи Украї�
ну з такою високорозвиненою країною, яка має
постіндустріальний напрямок, як США, ця ча�
стка більша на 0,5 відсоткових пункти. Таке
збільшення, можна пояснити тим, що в США

прийнята антикризова програма розвитку ре�
ального сектора економіки, де значна частина
заходів спрямована на розвиток сільськогоспо�
дарського виробництва. Але крім відносних по�
казників, варто співставити і абсолютні показ�
ники між Україною та США. Зокрема, в 2011
році в США вироблено с/г продукції 318,8 млрд
дол. (частка 2,2%), що в 2,3 раза перевищує об�
сяг ВВП України, який складає 136,4 млрд дол.
Тобто частка показує загальну структуру, але
не відображає реального обсягу виробництва.
Отже, 20,6 % виробленої с/г продукції в Україні
— це набагато менше, ніж 2,2 % вироблено в
США.

Визначальним чинником секторальної
структури постіндустріального суспільства є
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 31,3 8,2 26,4 136,4 28,2 20,6
 636,7 27,7 4,3 1031,1 42,8 4,2 

 9898, 8 169,8 1,7 14419,4 318,8 2,2 
 1192,8 305,5 25,6 5951,5 837,8 14,1

4731,2 89,1 1,9 5488, 4 97,8 1,8
 27 8477,8 244,0 2,9 16270,8 393,0 2,4 

 259,4 24,2 9,3 1487,5 6,9 0,5 
 1326,3 44,9 3,4 2565,8 68,8 2,7 

1886,4 28,3 1,5 3306,0 52,4 1,6

Таблиця 2. Частка сільського господарства у загальному
обсязі виробництва країн світу та України, %

Розраховано автором на основі даних FAOSTAT та UNSTATS [16—17].
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1991 20,1 54,6 25,3 
2001 24,9 32,7 42,4 
2008 15,7 23,4 60,8 
2011 15,8 19,2 65 

 

1991 25 35,5 33,5 
2001 19 29 51,5 
2008 14 30,5 55,5 
2011 13 29 68 

 

1991 4 38 60 
2001 6 31,5 66 
2008 2 28 70,5
2011 2 27 71 

'  
 

( ) 

1991 2 29,5 61,5 
2001 1 18,5 75 
2008 1 21 78 
2011 1 18 81 

 

1991 7 32 51,5 
2001 5 29 65 
2008 4 25 69 
2011 4 24 71 

 

1991 3 25 59,5 
2001 2 22 76 
2008 2 19,5 79 
2011 1,2 22,1 82 

Таблиця 3. Зайнятість за 3"секторною
моделлю для різних країн, 1991—2011 рр.

Розроблено автором на основі даних [13].
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зайнятість населення (табл. 3). У країнах з роз�
виненою економікою (США, Німеччина, Об�
'єднане Королівство (Великобританія), Японія)
зайнятість в первинному секторі в 2011 р. скла�
дала 1—4 %, тоді як в Україні (країна з транс�
формаційною економікою) — 15,8 %. У висо�
корозвинених країнах зайнятість у третинно�
му секторі сягає 70—80 %.

За загальними закономірностями, для країн
з розвиненою економікою характерним є пере�
міщення робочої сили (яке відбувалося за ра�
хунок підвищення продуктивності праці) із пер�
винного сектора до вторинного, а згодом і до
третинного. Для країн, які розвиваються, а та�
кож для країн з трансформаційною економі�
кою ці тенденції мають свої особливості. Зок�
рема, дуалістична модель А.�В. Льюїса,
найбільш прийнятна для країн, в яких: "густо�
та населення висока, капітал дефіцитний, а при�
родні ресурси обмежені" [18, c. 402]. В основі
такого дуального підходу для країн, що розви�
ваються, лежать закони розподілу. Визначаль�
ним фактором у промисловому секторі є ринок
де діють закони граничної продуктивності, які

прирівнюють реальну заробітну плату до гра�
ничного продукту. В аграрному секторі визна�
чальним фактором є місцеві інститути, які ре�
гулюють незмінну інституціональну заробітну
плату, яка визначається середнім продуктом
праці. Сутність теорії А. В. Льюїса полягає в
тому, щоб показати, що для модернізації еко�
номіки є процес перерозподілу ресурсів із аг�
рарного сектора в промисловий. Головним ре�
гулятором виступає міжсекторний ринок. За
надлишок робочої сили в промисловості вико�
ристовується переважно працеінтенсивні тех�
нології та трудомісткі види ресурсів. Отже, по�
силюється відтік робочої сили із сільського гос�
подарства в промисловість і в кінцевому рахун�
ку ліквідується надлишок трудових ресурсів.
Доповненням до теорії А. В. Льюїса є модель
внутрішньої імміграції М. Тодаро, який вбачає
можливість подолання дуалізму лише за умов
здійснення глибоких аграрних перетворень та
збільшення асигнувань у сільське господар�
ство, що дозволить скоротити розрив у рівнях
доходів у місті та на селі [19]. Тоді як А. В. Льюїс
вважав, що основною умовою подолання дуа�

лізму повинна бути прискорена індустрі�
алізація та урбанізація. Модель М. Тода�
ро, на наш погляд, найбільш сприятлива
для економіки України, але потребує до�
повнення, оскільки в національній еко�
номіці є сформований третинний сектор.
Тому міграція робочої сили відбувається
не тільки між двома секторами, а і між
третинним сектором економіки (рис. 2).

У національній економіці переміщен�
ня робочої сили відбувалося як за загаль�
но цивілізаційними принципами (І секто�
р=>ІІ=>сектор=>ІІІ сектор), так і під
впливом національних особливостей, які
пов'язані із переходом від однієї економ�
ічної системи до іншої, а також зміною та
вибором вектору міжнародної інтеграції
та глобальною кризою. Отже, в Україні
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Рис. 2. Міграційна модель зайнятості в трансформаційній економіці України
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 48,9 22,8 3,3 14,4 45,4 23,3 2,4 10,3
 99,9 40,3 8,7 21,5 113,4 48,8 7,9 16,2

 282,5 148,0 3,1 2,1 310,4 161,1 2,5 1,6 
 1298,3 757,6 504,8 66,6 1372,1 823,3 500,9 60,9
 125,7 67,0 2,7 4,0 126,5 63,8 1,4 2,2 

 27 481,7 225,9 14,9 6,6 500,7 241,1 10,7 4,4 
 146,8 72,6 7,6 10,5 142,9 77,6 6,3 8,1 

 59,0 26,2 0,9 3,3 61,8 28,3 0,6 2,0 
 82,3 40,5 1,0 2,5 82,3 42,0 0,7 1,6 

Таблиця 4. Частка зайнятих у сільському
господарстві країн світу та України, %

Розраховано автором на основі даних FAOSTAT [16] .
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може відбуватися переміщення і в зворотному
напрямку, але на новій якісній основі. Зокрема,
підвищення цін на сільськогосподарську про�
дукцію, зростання обсягів внутрішнього спо�
живання сільськогосподарської продукції та її
експорту, заміщення імпорту власним сільсько�
господарським виробництвом все це потенцій�
но сприяє міграції робочої сили із вторинного
і третинного сектор до первинного (рис. 2). Це
переміщення, на нашу думку, можна описати за
допомогою мікроекономічного аналізу форму�
вання доходів у сільському господарстві. Осо�
бистий дохід (Private income — PI) сільськогос�
подарського виробника складається із заробі�
тної плати (W), ренти (R), доходу від ведення
власного підсобного господарства (Income
Household — IH), відсотку (i), трансферти (Tr)
(1):

PI = W + R + IH + i + Tr (1).
На сучасному етапі розвитку національної

економіки міграція "місто�село" є не тільки те�
оретичним баченням, а і економічно доцільною,
про що свідчить формалізована залежність (1),
яка визначає особистий дохід сільськогоспо�
дарського виробника.

Якщо порівнювати Україну із провідними
країнами світу, то слід відмітити, що вона має
значну частку зайнятих у с/г (10,3 % у 2011 р.),
тоді як високорозвинені країни (США, Японія,
Німеччина, Франція) — 1,6—2,2 % (табл. 4). Ви�

сокий відсоток зайнятих у с/г пов'язаний, на
наш погляд, не так із відставанням від високо�
розвинених країн, як із особливостями вико�
ристання ресурсного потенціалу національної
економіки.

Зайнятість у сільському господарстві
може бути значною, але, як було зазначено
нами вище, формування постіндустріального
суспільства — це не тільки кількісні показни�
ки, але і якісний розвиток. Зокрема, необхід�
ним є впровадження досягнень науково�тех�
нічного прогресу в первинний сектор еко�
номік з метою формування агропромислово�
го комплексу, який включає галузі первинно�
го, вторинного та третинного секторів еко�
номіки. Диверсифікацію галузей промисло�
вості та сільського господарства наглядно
демонструє рис. 3.

Досліджуючи структуру агропромисло�
вого комплексу розвинених країн та Украї�
ни, слід відмітити, що її елементи однакові у
національних економік. А що стосується
рівня розвитку, з точки зору кількісного та
якісного аналізу, існують значні відмінності,
які потребують подальшого дослідження.
Розвиток інфраструктурних галузей (торгі�
вля, транспорт, освіта, охорона здоров'я,
побутові послуги та інше) дозволить забез�
печити належний рівень життя на селі та
сприятиме підвищенню зайнятості в націо�
нальній економіці.

Рис. 3. Структура АПК України та США
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Шлях до нового постіндустріального сус�
пільства передбачає скорочення частки пер�
винного сектора у структурі ВВП, а також
зайнятості. Але особливості посткризового
розвитку національної економіки змушують
переглянути пропорції секторальної струк�
тури національної економіки. Оскільки єди�
ний підхід до формування високорозвинено�
го суспільства не може бути визначений на
століття і окремо для кожної країни. Тому,
доцільно розробляти теоретичні та практичні
рекомендації для національної економіки
щодо співвідношень між секторами залежно
від часу та простору. Сучасний етап розвит�
ку економіки України вимагає використову�
вати переваги ресурсного потенціалу на базі
високотехнологічних галузей та інноваційно�
го розвитку. Сільське господарство, як скла�
дова первинного сектора економіки, є локо�
мотивом розвитку, який здатен вивести Ук�
раїну у сучасному глобалізованому світі на
передові позиції. Роль сільськогосподарсько�
го виробництва не зменшується, а, навпаки,
посилюється, що виявляється у збільшенні
його частки у структурі загального обсягу
виробництва, а також збільшення зайнятості.
Основне завдання для національної економ�
іки на сучасному етапі — реальний продукт
та максимальна зайнятість, може бути реалі�
зовано лише за умови комплексного розвит�
ку галузей сільського господарства та про�
мисловості.
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