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ВСТУП
Аграрний сектор є особливою, специфіч�

ною галуззю економіки України, тому що його
розвиток безпосередньо пов'язаний з процесом
суспільного відтворення та рівнем життя наро�
ду. У ньому працюють близько 16 % зайнятого
населення й виробляється 16—18 % валового
внутрішнього продукту країни. Він формує
близько 65 % фонду споживання населення, за�
безпечує національну продовольчу безпеку та
продовольчу незалежність країни.

Проблему державного регулювання роз�
витку аграрного сектора без перебільшення
можна віднести до пріоритетних в економічній
діяльності держави. Нестабільний стан аграр�
ного сектора вимагає переосмислення ролі дер�
жави у цій сфері та пошуку шляхів виходу із
ситуації, що склалася. Актуальними є питання
впливу цінової політики держави на продоволь�
чий ринок, які виявились досить складними і
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суперечливими. Потрібна розробка нового ме�
ханізму державного регулювання сільського
господарства, що надав би можливість успіш�
но вирішувати поставлені перед ним завдання
забезпечення стабільного розвитку аграрного
сектора економіки.

Основні положення сучасних теорій дер�
жавного регулювання та необхідності їх
здійснення в аграрному секторі викладені в
працях відомих вітчизняних та закордонних
вчених: В.Г. Андрійчук [1], Г.О. Андрусенко [2],
М.В. Зубець [1], М. Х. Корецький [4], П.Т. Саб�
лук [5, 6], В.В. Юрчишин [1] та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Оцінюючи сучасний стан вітчизняної аг�

рарної галузі, можна зробити висновок, що
результати впроваджуваної сьогодні аграр�
ної політики, розміри, форми, методи та ме�
ханізми державного регулювання аграрного
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сектора з метою його підтримки та стійкого
розвитку не забезпечують стабілізації,
збільшення виробництва та зростання конку�
рентоспроможності аграрної продукції, не
створюють передумов для виведення галузі з
кризи, підвищення соціальної та економічної
ефективності аграрного виробництва, не доз�
воляють домогтися високих результатів у
продовольчому забезпеченні населення та
підвищити рівень самозабезпеченості держа�
ви аграрною продукцією. У зв'язку з цим ряд
суттєвих прикладних аспектів теоретико�ме�
тодологічного, методичного та практичного
характеру державного регулювання аграрно�
го сектора потребують подальшого дослід�
ження та розв'язання. Це, насамперед, роз�
робка наукових засад підвищення ефектив�
ності державного регулювання аграрного
сектора з урахуванням впливу об'єктивних
внутрішніх та зовнішніх чинників з метою за�
безпечення реалізації стратегічних цілей дер�
жавної аграрної політики.

РЕЗУЛЬТАТИ
Стержневим завданням вдосконалення уп�

равління сільськогосподарським виробницт�
вом є посилення узгодженості виробничо�збу�
тових та управлінських процесів всередині
підприємства з факторами його зовнішнього
середовища, у першу чергу, взаємодії з систе�
мою галузевого управління. Важливе місце в
умовах висококонкурентного ринку повинні
займати, на наш погляд, питання організації
галузевого управління, що обумовлено декіль�
кома чинниками. Передусім, це пов'язано з
надбудовним характером формування тієї ча�
стини виробничого апарату, який здійснює
регулятивно�настановну та виконавчо�розпо�
рядчу діяльність.

Інший чинник, що висуває проблему управ�
ління в коло першорядних, пов'язаний з орга�
нізаційними перебудовами, які несуть соціаль�
не, політичне, економічне, юридична та навіть
психологічне навантаження. Привести їх до
єдиного знаменника також нелегко, як нелег�
ко вичленувати той організаційний ефект, який
створює кожна з цих складових у процесах уп�
равління [2].

Ще один чинник, що вказує на користь пріо�
ритетності проблем управління, випливає із
структурно�функціональних характеристик
управлінських процесів. Основними функція�
ми управління є планування, організація, коор�
динація, облік та контроль.

У сучасних умовах вимагається принципо�
во нова концепція державного регулювання аг�

рарного сектора, що враховує глобальний ха�
рактер світової економіки та останні перетво�
рення в агропромисловому комплексі країни.

Об'єктивні складнощі адаптації аграрного
виробництва до механізмів функціонування
вільного ринку висувають перед політиками
питання про особливий статус аграрної галузі.
У зв'язку з цим, державне регулювання та уп�
равління є обов'язковими компонентами сучас�
ної аграрної політики, причому державне ре�
гулювання має вирішальне значення, що визна�
чає економіку аграрного сектора та суміжних
з ним галузей. Крім того, потрібна державна
допомога аграрному сектору через традиційно
низьку рентабельність, капіталовкладення в
нього, для вирішення екологічних проблем і
підтримки родючості грунту, створення сіль�
ської інфраструктури [4].

Як показали дослідження, без державних
дотацій та державного регулювання сільсько�
господарське виробництво не може ефектив�
но функціонувати в сучасних умовах. Оскіль�
ки виробництво, споживання, якість та дос�
тупність продуктів харчування в сукупності
складають одну з фундаментальних основ
життєдіяльності людини та благополуччя сус�
пільства, то досягнення рівня забезпечення на�
селення якісними продуктами харчування за
науково обгрунтованими нормами є, на нашу
думку, основним критерієм успішного функ�
ціонування сільськогосподарського вироб�
ництва та аграрної політики держави, пра�
вильності обраної стратегії розвитку країни та
її регіонів.

Послідовне державне регулювання еконо�
мічних відносин, у тому числі і відтворюваль�
ного процесу в аграрній сфері, дозволяє уни�
кати негативних наслідків деформацій та сти�
хійних процесів в економіці, знижувати нега�
тивні наслідки об'єктивних криз, а також от�
римувати вигоди від взаємодії суб'єктів аграр�
ного ринку різних форм власності та підприє�
мництва [1].

У системі розвитку ринкових відносин, на
наш погляд, необхідно слідувати принципу ор�
ганічного поєднання ринкового саморегулю�
вання та державного, насамперед, макро� та ме�
зоекономічного регулювання, що забезпечує
найбільш ефективне використання наявних об�
межених природних та інших ресурсів і задо�
волення інтересів споживачів, аграрних това�
ровиробників та держави [5]. Таким чином,
комплексний підхід у державному регулюванні
дозволяє, по�перше, відображати інтереси сус�
пільства в цілому, по�друге, координувати роз�
виток різних галузей і виробництв, по�третє,
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збільшувати обсяги виробництва сільськогос�
подарської сировини і продукції відповідно до
потреб і запитів промислових та кінцевих спо�
живачів.

Проте аграрні реформи та перетворення,
що проводяться, ще недостатньо враховують
багатоукладність в економіці аграрного сек�
тора і нову роль держави як суб'єкта управлі�
ння.

Основні положення пропонованої нами
концепції державного регулювання аграрного
сектора полягають в наступному:

— комплексному підході до економічного
регулювання єдиного агропромислового ком�
плексу країни та її регіонів на основі зональ�
ної спеціалізації, кооперації та інтеграції галу�

зевих виробництв з метою за�
безпечення продовольчої без�
пеки країни;

— вдосконаленні антимо�
нопольного законодавства та
політики аграрного протекці�
онізму з урахуванням глобалі�
зації економіки, приєднання
до Світової організації
торгівлі, природних особливо�
стей регіонів;

— зосередженні усіх
функцій державного управлі�
ння аграрним сектором в єди�
ному органі виконавчої влади
по відповідних ієрархічних
рівнях, що відповідають за
розвиток аграрного виробниц�
тва та сільських територій, ви�
ходячи з принципів спів�
підпорядкованості та субсиді�
арної відповідальності;

— розвитку координацій�
них відносин у системі регулю�
вання аграрним виробництвом
(між органами державного уп�
равління та аграрними вироб�
никами);

— чіткому визначенні
організаційно�правових форм
об'єктів регулювання аграр�
ним виробництвом, їх правовій
спроможності у використанні
земельних та інформаційних
ресурсів, бюджетних коштів та
державних пільг;

— розробці стратегії роз�
витку сільського господарства
на рівні країни та її регіонів на
основі прогнозування та інди�

кативного планування з урахуванням місця і
ролі регіонів в економіці країни, розвитку
міжгалузевих, міжрегіональних та міжнарод�
них зв'язків;

— розробці комплексних довгострокових
програм розвитку аграрного виробництва та
сільських територій в кожному регіоні з ура�
хуванням вищеназваної стратегії та відповідної
інвестиційної політики;

— створенні системи державного квоту�
вання виробництва стратегічно важливих
видів сільськогосподарської сировини і про�
дукції;

— вдосконаленні системи підготовки, пере�
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів
для аграрного сектора економіки;

Рис. 1. Основні завдання концепції державного регулювання
аграрного сектора
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— формуванні експортного потенціалу та
внутрішніх запасів стратегічно важливих видів
аграрної сировини в країні на основі держав�
них замовлень, товарних інтервенцій та інших
форм закупівель з метою ведення розширено�
го відтворення в сільському господарстві;

— регулюванні агропродовольчого ринку з
метою більш повного забезпечення населення
якісними вітчизняними продуктами харчуван�
ня тощо.

Концептуальні положення державного ре�
гулювання аграрного сектора вимагають вирі�
шення цілого ряду завдань (рис. 1).

Серед інших рекомендацій щодо вдоскона�
лення державного регулювання аграрного сек�
тора економки виділимо:

— необхідність модернізації сучасної дер�
жавної аграрної політики в умовах подолання
наслідків світової фінансово�економічної кри�
зи, що дозволяє домагатися балансу соціаль�
но�економічних інтересів різних суб'єктів гос�
подарювання і держави, забезпечувати най�
більш раціональне використання землі як го�
ловного засобу виробництва, компоненти при�
родного комплексу та територіального базису;

— обгрунтування потреби поділу функцій
державної аграрної політики (реалізація по�
вноважень публічної влади) і господарського
управління аграрним сектором з боку держа�
ви (реалізація повноважень щодо володіння,
користування і розпорядження нерухомим
майном, що знаходиться у власності держави);

— визначення сучасної маркетингової ролі
держави у сфері землекористування, закупі�
вель сільськогосподарської продукції для дер�
жавних потреб;

— посилення ролі Міністерства аграрної пол�
ітики та продовольства України для забезпечен�
ня паритету в міжгалузевому обміні аграрного
сектора та інших галузей економіки або хоча б
заходи контролю наявного диспаритету, який
дозволяв би сільському господарству країни до�
магатися рентабельності на рівні промисловості,
визначивши в реалізації Державної програми, при
цьому, в якості головного пріоритету виконання
Доктрини продовольчої безпеки України;

— застосування економічних важелів дер�
жавного регулювання економіки аграрного
сектора;

— впровадження моніторингу функціону�
вання найважливіших структур аграрного сек�
тора, на відміну від спостережень за іншими
економічними явищами, який міг би бути не
суцільним, а сконцентруватися на розвитку
негативних процесів, що погіршують стан
сільськогосподарського виробництва; такий

моніторинг носить імпактний характер, в його
основі має бути не порівняння стану об'єкта з
обраним як еталон, а відстеження динаміки
спостережуваного процесу.

ВИСНОВКИ
Сьогодні розвиток сільського господарства

в нашій країні розглядається як один з пріори�
тетних національних проектів. Це вказує на те,
що, з одного боку, в аграрній сфері накопичи�
лося безліч серйозних проблем, що потребують
свого вирішення, в тому числі і на законодавчо�
му рівні, а з іншого — що йде пошук нових
підходів до формування аграрної політики дер�
жави та визначення напрямів його впливу на
економічні процеси. Таким чином, ефективна
реалізація концепції стійкого розвитку аграрно�
го сектора можлива на основі системного підхо�
ду, що дозволяє чітко визначити майбутні зав�
дання, визначити шляхи їх реалізації, розгляну�
ти і вибрати кращі варіанти комплексних рішень.
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