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У статті досліджено проблему державного регулювання розвитку аграрного сектора та доведено, що її без пере
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ВСТУП

Необхідність встановлення єдиних право
вих основ підприємницької й іншої діяльності
для всіх господарюючих суб'єктів шляхом
прийняття й контролю за дотриманням відпо
відного законодавства є обов'язковою умо
вою функціонування цивілізованого ринку.
Необхідність формування єдиного економі
чного, ринкового простору для вільного руху
товарів, капіталу, робочої сили в інтересах
раціонального розміщення виробництва й до
сягнення високої його ефективності, розвит
ку різних форм кооперації, забезпечення дос
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тупності капіталу для малого й середнього
бізнесу на всій території країни. Якщо не
здійснювати протекціоністських мір, то руй
нування селянських господарств у цих краї
нах стане неминучим через імпорт дешевої
продукції. Отже, ця проблема не тільки й не
стільки економічна, скільки соціальна й по
літична.
Питанню державного регулювання аграр
ного сектора економіки приділяли увагу такі
науковці, як Гринькова В.М., Зинченко А.П.,
Михасюк І., Назаренко В.И., Петриков А.В.,
Чорна Н.П. та ін.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Запобігання виникненню або зростанню
впливу монополій, монополістичних об
'єднань, контроль держави за діяльністю при
родних монополій на основі ефективного ан
тимонопольного законодавства, стимулюван
ня розвитку конкурентного середовища, кон
куренції — без державного впливу не обійти
ся, оскільки ринкові механізми не повною
мірою виконують свої функції. Проблему дер
жавного регулювання розвитку аграрного
сектора, без перебільшення, можна віднести
до пріоритетних в економічній діяльності дер
жави. Нестабільний стан аграрного сектора
вимагає переосмислення ролі держави у цій
сфері та пошуку шляхів виходу із ситуації, що
склалася. Аграрне виробництво в Україні
вкрай потребує всебічної модернізації. По
трібна розробка нового підходу державного
регулювання аграрного сектора, що надав би
можливість успішно вирішувати поставлені
перед ним завдання забезпечення стабільно
го його розвитку.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є розробка моделі державно
го регулювання аграрного сектора. Таким чи
ном у роботі ставиться завдання довести сучас
ну концепцію державного регулювання аграр
ного сектора економіки.
РЕЗУЛЬТАТИ

Сам факт, що ринок може нормально фун
кціонувати в рамках законів, що регулюють
підприємницьку діяльність, означає об'єктив
ну основу державного регулювання в рамках
будьякої моделі ринкової економіки (амери
канської, німецької, японської, аргентинської
й т.д.). Крім того, у ринкові відносини вступа
ють суб'єкти бізнесу різних форм власності й
господарювання, великі й дрібні виробники й
покупці, імпортери й експортери, товаровироб
ники різних галузей, що мають специфічні
особливості (тривалість виробничого циклу,
швидкість обороту капіталу, сезонність вироб
ництва й т.д.). Держава встановлює єдині "пра
вила гри" у бізнесі для всіх господарюючих
суб'єктів. В.М. Гриньова та М.М. Новикова вва
жають, що "підтримка держави повинна поля
гати не в гарантіях і привілеях для вибраних, а
в створенні оптимальних правових і економіч
них умов для всіх господарюючих суб'єктів без
якихнебудь виключень" [1].
У процесі нагромадження капіталу об'єк
тивно відбувається його концентрація, а через
злиття, поглинання фірм — його централізація.
Але ефективна концентрація не відтворює сама
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себе, цьому протидіють великі монополістичні
об'єднання. Так підривається основна сила, що
рухається, ринкового господарства — конку
ренція. Держава змушена вводити антимоно
польні обмеження в інтересах боротьби зі зло
вживаннями економічною владою. О. Мо
гильний відзначає, що "механізм конкуренції
функціонує не настільки надійно, щоб виклю
чити випадки неспроможності ринку..." [4, с.
65]. Тому важливою функцією держави в сфері
економіки є огородження ринку від впливу
монополій.
Певна самостійність суб'єктів країни не по
винна створювати будьякі перешкоди, обме
ження для єдиного агропродовольчого ринку.
Територіальний поділ праці, розміщення ви
робничих сил по регіонах складалися протягом
тривалого часу під впливом різних, у тому числі
економічних, національноісторичних, демог
рафічних, стратегічних та інших факторів.
Принципи ринкового господарювання в умовах
єдиного економічного простору будуть вноси
ти корективи в міжрегіональні зв'язки, форму
вання підкомплексів національної економіки на
основі вільного перетікання капіталу й робо
чої сили в інтересах досягнення максимальної
економічної й соціальної ефективності вироб
ництва.
Усунення "збоїв" у функціонуванні ринко
вих механізмів регулювання виробництва й
агропродовольчого ринку для досягнення
економічної стабільності й економічної
рівноваги. Механізм функціонування ринко
вого господарства допускає істотні відхилен
ня від економічної рівноваги, які автоматич
но не самоусуваються, а якщо й самоусува
ються, то з величезними втратами для госпо
дарюючих суб'єктів і суспільства або для цьо
го потрібно тривалий час. Необхідна держав
на стабілізаційна політика для усунення не
гативного впливу коливань економічного
циклу або спаду виробництва на доходи на
селення й товаровиробників. І. Михасюк вва
жає, що держава "повинна стати посередни
ком, який регулює ринок, що корегує мож
ливі кон'юнктурні спади й підйоми економі
ки" [3].
Необхідність здійснення протекціонізму
стосовно вітчизняних аграрних товаровироб
ників для досягнення продовольчої безпеки
країни, гарантованого продовольчого забезпе
чення населення в різних ситуаціях. На світо
вому продовольчому ринку домінує невелика
група країн з високорозвиненим аграрним сек
тором, які мають найкращі економічні й при
родні умови.
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Ринковий механізм не зачіпає проблем
села, і він не може бути використаний для їх
рішення. Соціальна політика не має ринкових
принципів здійснення, але вона безпосередньо
впливає на функціонування ринкової еконо
міки. На нашу думку, область, де загальноп
рийнята мораль вступає в найгостріший
конфлікт із ринковими принципами — це ри
нок праці.
У вільному суспільстві люди діють по
різному, мають різні здібності, професіо
налізм, мають неоднакові результати своєї
діяльності. Тому, соціальна рівність недо
сяжна. Це створює відому соціальну напру
женість, що зм'якшується введенням держа
вою соціального врівноважування як комп
ромісу різних інтересів. Отже, саморегулю
вання не дозволяє конструктивно вирішува
ти проблеми безробіття, бідності, вирівню
вання доходів населення, нерівномірності
соціального розвитку сільських територій,
вс тано вле ння про жит ково го мін імум у,
мінімальної заробітної плати, гарантованої
системи пенсійного й соціального забезпе
чення. Соціальна стабільність і забезпе
ченість, соціальний захист дітей, пенсіо
нерів, хворих не можуть бути включені в си
стему ринкових відносин.
Ця проблема в багатьох розвинених країнах
вирішується на основі концепції соціально ор
ієнтованої ринкової економіки, що виступає
об'єднуючою платформою для різних політич
них сил, ідеологій і конфесій. У теорії соціаль
ного ринкового господарства ідея врівноважу
вання, компенсацій є центральною в трьох об
ластях: в області доступності капіталу для се
редніх і малих підприємств; при компенсації
неспроможності ринку в області екології й охо
рони навколишнього середовища; при реалі
зації соціальної політики, що компенсує ризи
ки індустріального виробництва й страхує від
непередбачених обставин.
Необхідність державного регулювання аг
рарного сектора економіки визначається спе
цифікою самого аграрного сектора й агропро
довольчого ринку:
— в аграрному секторі повільніше відбу
вається оборот капіталу;
— немонопольному аграрному ринку про
тистоять олігопольні структури першої сфери
АПК (сільськогосподарське машинобудування,
виробництво добрив і хімічних засобів, промис
лове кормовиробництво), які встановлюють так
звані адміністративні, або прейскурантні ціни.
У зв'язку з цим особливо актуальною є пробле
ма цінового паритету;
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— високий ступінь підприємницького ри
зику, пов'язаного з погодними умовами,
фітосанітарною обстановкою, значними ко
ливаннями кон'юнктури агропродовольчого
ринку;
— неможливо швидко реагувати на зміну
попиту на продовольство через велику три
валість часу виробництва, необхідності знач
них інвестицій на реконструкцію виробницт
ва;
— інтенсивне використання і якісне по
гіршення земельних ресурсів викликає не
обхідність здійснення державних великомасш
табних заходів для корінного поліпшення зе
мель, підвищення їхньої родючості, що вима
гає значних інвестицій;
— підтримка розвитку аграрного сектора
й сільських територій у регіонах з гіршими
природними й економічними умовами, соці
ального контролю над сільськими територія
ми.
Аграрний сектор за своєю природою зу
мовлений біологічним характером, є віднос
но консервативною галуззю і не може негай
но перебудувати структуру і технологію ви
робництва. Існує значний розрив у часі, на
приклад, між істотним зростанням попиту
або цін і адекватною реакцією аграрного
сектора. Так, у скотарстві для пристосуван
ня до нового, більш високого рівня цін або
попиту, потрібно 5—7 років, у рільництві —
2—3 роки. Таким чином, тривалість вироб
ничого циклу в більшості сільськогоспо
дарських галузей означає, що незалежно від
ринкової ситуації обсяг пропозицій не може
бути скорочений або збільшений за корот
кий період часу.
Попит на продовольчу продукцію є мало
еластичний. Попит визначається не тільки та
кими економічними факторами, як рівень до
ходів споживача і ціни на продовольство, але і
фізіологічними потребами, які мають жорсткі
межі. При зростанні роздрібних цін населення
знижує потреби на високоякісні продукти хар
чування (наприклад, кращі види м'яса і риби),
фрукти, ранні овочі, марочні вина і т. д., а та
кож на товари тривалого користування, со
ціальні послуги. Однак попит на переважну
більшість продовольчих товарів мало залежить
від рівня доходів споживачів і цін. Теорія про
довольчого ринку з двома малоеластічними
компонентами — попитом та пропозицією на
продовольство — і вкрай еластичними цінами
стала загальновизнаною.
Аграрний сектор є одночасно і галуззю ви
робництва, і сферою життєдіяльності людей.
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Рис. 1. Модель державного регулювання аграрного сектора

Ліквідація сільськогосподарського виробниц
тва означає зміну місця проживання або навіть
способу життя. Обмежена конкурентоспро
можність сільських жителів на ринку праці зму
шує селян і громадськість активно відстоюва
ти програми державної підтримки аграрного
сектора.
Неспроможність дії ринкових сил відносно
аграрного виробництва проявляється в тому,
що не враховується необхідність формування
аграрним сектором суспільних благ. Незважа
ючи на те, що серед деяких економістів поши
рена думка проте, що аграрний сектор немає
будьяких особливостей, які б виділяли цю га
лузь від інших, далеко не всі галузі економіки
можуть зрівнятися із ним щодо його внеску в
розвиток сільських територій, стан довкілля та
продовольчу безпеку [2, с. 80].
У ринковий обіг надходить тільки частина
результатів діяльності аграрних підприємств,
яка отримує ринкові оцінки. Ринок як інсти
тут, що пов'язує виробників і споживачів про
дукції, є однією із необхідних умов сільсько
господарської діяльності. Проте послуги то
варовиробників щодо відтворення соціально
демографічного і трудового потенціалу сус
пільства і відновлення екологічного балансу
природних систем (наприклад, збереження
ландшафту сільської місцевості) через свою
споживчу специфіку, як правило, не стає пред
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метом ринкових угод. Тому у селян існують
обмежені можливості через інститут ринку
компенсувати витрати на виконання цих
функцій, тим більше отримати від цих видів
діяльності прибуток. Оскільки не всі резуль
тати сільськогосподарської діяльності отри
мують ринкові оцінки, можна зробити висно
вок, що ринкові закони діють в аграрній еко
номіці з відповідними обмеженнями, і перш за
все, в соціальній та екологічній сфері [7, с. 66—
67].
Суттєвим чинником необхідності держав
ного втручання є зміна самого характеру аграр
ного сектора і сільського життя. Їх відносна
ізольованість від суспільства та єдиної госпо
дарської діяльності зникла. Це визначає не
обхідність формування для села розвиненої
інфраструктури. Проте просторове розташу
вання та відносно низька рентабельність само
го аграрного сектора не дає можливості фор
мувати, розвивати і підтримувати таку інфрас
труктуру за рахунок одних тільки сільських
районів. Тому виникає необхідність вкладення
капіталу ззовні для формування такої інфрас
труктури. Мова насамперед йде про інфраст
руктуру як фізичного, так і інтелектуального
характеру. До першої відносяться дороги, елек
трифікація і телефонізація, комунальні служ
би, матеріальні вкладення в систему освіти. До
другої — сільськогосподарська наука та осві
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та, поширення знань, заходи загальнокультур
ного характеру, система охорони здоров'я на
селі [6, с. 32].
Ринковий механізм не може розглядатися
як повністю ідеальна форма. Тому, на нашу
думку, модель державного регулювання аграр
ного сектора можна представити у вигляді на
ступної схеми (рис. 1). Відповідно до цієї мо
делі держава застосовує широкий арсенал за
собів адміністративного та правового, прямо
го і непрямого економічного впливу на учас
ників ринкових відносин.
Як відмічає Чорна Н.П., структурні перетво
рення в аграрному секторі на сучасному етапі
розвитку пов'язані з реалізацією двох пара
лельних процесів:
1) модернізація аграрного сектора, спрямо
вана на поліпшення аграрної та суспільнопро
фесійної структури, а також зростання конку
рентоспроможності продукції;
2) всебічний розвиток села на основі ефек
тивно діючої технічної та соціальної інфраст
руктури.
Іншими словами, аграрне виробництво в
Україні вкрай потребує всебічної модерні
зації — фінансової, організаційновиробни
чої, технікотехнологічної, кадрової тощо
[8].
Модернізація аграрного сектора України
вимагає вирішення трьох взаємопов'язаних
завдань. Поперше, необхідно створити по
вноцінний ринок сільськогосподарської
землі.
Подруге, необхідно радикально рефор
мувати державну політику підтримки аграр
ного сектора. Така політика має бути стаб
ільною, передбачуваною та узгодженою,
особливо в частині оподаткування, митних
процедур (розмитнення), застосування адмі
ністративних обмежень (наприклад, експор
ту зернових), здійснення державних інтер
венцій на ринках сільськогосподарської про
дукції тощо. Потретє, ефективний розвиток
аграрного сектора неможливий без модерні
зації системи відповідних наукових дослід
жень та освіти, які б відповідали сучасним
ринковим умовам функціонування аграрно
го сектора. Для цього необхідно збільшити
питому вагу державних витрат на розвиток
сільськогосподарських досліджень та освіту,
надання дорадчих та консультативних по
слуг, причому в перспективі надання таких
послуг має фінансуватись у тому числі й при
ватним бізнесом, тоді як держава забезпечу
ватиме лише часткове покриття відповідних
витрат [5].
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Таким чином, сучасна концепція держав
ного регулювання аграрного сектора економ
іки повинна, перш за все, виходити з того, що
в демократичному суспільстві первісним дже
релом влади виступає народ, який делегує свої
повноваження органам законодавчої, вико
навчої та судової влади. На нашу думку, при
обгрунтуванні концепції державного регулю
вання аграрної сфери необхідно брати до ува
ги суспільні цінності. Можна перелічити
безліч можливих суспільних цінностей, але до
таких, що мають безпосереднє значення для
оцінки розвитку аграрного сектора, слід відне
сти: економічну ефективність, соціальну
стабільність, справедливість розподілу ре
сурсів і прибутків.
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