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ВСТУП
Відповідно до Закону України "Про основні

засади державної аграрної політики на період до
2015 р." від 18 жовтня 2005 року № 2982�IV, ос�
новні засади державної аграрної політики спря�
мовані на забезпечення стійкого розвитку аграр�
ного сектору національної економіки на період до
2015 року, системності та комплексності під час
здійснення заходів з реалізації державної аграр�
ної політики всіма органами державної влади та
органами місцевого самоврядування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Роль держави полягає у забезпеченні необхід�

них потреб населення в харчових продуктах, у до�
сягненні збалансованого раціону харчування.
Аналіз стану забезпечення населення країни про�
довольством свідчить, що вирішення цієї пробле�
ми неможливе без розробки й впровадження дер�
жавної концепції і програми забезпечення націо�
нальної продовольчої безпеки та відновлення аг�
ропромислового виробництва, які грунтуються на
принципах соціально орієнтованої та державно
регульованої продовольчої політики та економіч�
ної політики в цілому. Головною стратегічною ме�
тою продовольчої політики має стати досягнення
споживання основних продуктів харчування насе�
ленням на рівні 1990 р. з подальшим покращенням
його структури та підвищення якості продукції
вітчизняного виробництва. Таким чином, у су�
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часній економічній науці об'єктивно назріла не�
обхідність розробки альтернативного сценарію
розвитку вітчизняного сільськогосподарського ви�
робництва, реалізація якого дозволила б віднови�
ти продовольчу безпеку країни й максимально
сприяла б вирішенню соціально�економічних про�
блем села.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування критеріїв та

класифікації факторів стабільного розвитку аг�
рарної сфери економіки, а також визначення цілей
соціально�економічного розвитку аграрного ви�
робництва, факторів і механізмів розвитку та ме�
тодів управління ними з урахуванням місцевих
особливостей і особливостей сучасного етапу роз�
витку національної економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для об'єктивної оцінки заходів, які реалізу�

ються, або повинні бути реалізовані необхідні кри�
терії, що визначають стійкість аграрного вироб�
ництва. Як критерії можуть виступати як статичні,
так і динамічні результати. Критерій — це голов�
на ознака, найбільш точно характеризує сутність
стійкості виробництва.

Розрізняють дві основні групи критеріїв. Пер�
ша пов'язана із забезпеченням продовольчої без�
пеки і включає рівень доходів населення, валют�
них резервів, перехідних запасів продовольства,
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імпортних продуктів у структурі споживання і т.д.
Друга група об'єднує в собі специфічні критерії:
структурні показники аграрного виробництва,
показники стану меліорації, забезпеченості на�
сіннєвим фондом та ін. [4].

Для організації ефективного моніторингу про�
цесу переходу до стійкого розвитку і процесу ви�
конання відповідних програм, необхідна наявність
сукупності критеріїв, здатних всебічно відобража�
ти динаміку факторів стійкості і ступінь їхнього
впливу на траєкторію розвитку аграрного сектора.

Виходячи з визначення стійкого розвитку як
динамічної рівноваги аграрного виробництва, що
постійно зазнає якісну трансформацію, можна
зробити висновок, що на шляху до стійкості аграр�
ного сектора необхідно, насамперед, досягнення
зазначеної рівноваги, стабілізації виробництва
продовольства. В агарному секторі критерієм заз�
наченої рівноваги виступає, на наш погляд, досяг�
нення стабільного зростання аграрного виробниц�
тва за роками і, в кінцевому рахунку, вирішення
проблеми продовольчої безпеки. На нашу думку,
при реалізації концепції стійкого розвитку, ре�
зультати якісної трансформації аграрної сфери
регіону повинні відповідати таким критеріям, у по�
рядку зменшення їх значимості:

— економічний — забезпечення послідовного
нарощування обсягів виробництва сіль�
ськогосподарської продукції за рахунок подолан�
ня впливу несприятливих зовнішніх і, перш за все,
природних чинників, зростання інвестиційної ак�
тивності та маси прибутку в усіх категоріях гос�
подарств;

— соціальний — зростання доходів і розвиток
соціально�культурного обслуговування на селі,
підвищення загального рівня життя сільського на�
селення;

— екологічний — підвищення родючості
грантів, охорона земельних ресурсів та природних
екосистем, запобігання в процесі виробництва і
переробки сільськогосподарської продукції заб�
руднень місць поселення, праці та відпочинку лю�
дей.

Стійкий розвиток аграрного сектора належить
до складних соціально�економічних моделей і в
будь�який момент часу піддається впливу великої
кількості різних обмежуючих факторів, класифі�
кація яких необхідна для визначення перспектив�
них напрямів підвищення стійкості аграрного ви�
робництва.

На думку Буздалова І., в основу класифікації
чинників, що впливають на стійкість аграрного
виробництва, можуть бути покладені такі ознаки:
ставлення до середовища виробництва, ступінь
активності участі в процесі виробництва, характер
впливу на результати господарської діяльності. На
думку даного автора, особливе місце в системі
факторів стійкого розвитку займають фактори
зовнішнього і внутрішнього середовища, крім яких
слід розрізняти погодно�кліматичні, організацій�
но�економічні, екологічні та соціальні фактори [1].

Динаміка розвитку агропромислового комплексу,
в тому числі і аграрного сектора, безпосередньо
пов'язана з макроекономічною ситуацією і міжга�
лузевими пропорціями і їх оптимізацією — най�
важливіший фактор стійкого розвитку АПК [2].

Отже, стійкий розвиток аграрної сфери фор�
мується під впливом комплексу взаємопов'язаних
факторів, класифікація яких, на наш погляд, може
бути здійснена за такими критеріями (рис. 1):

1. Залежно від ступеня керованості (об'єк�
тивності) розрізняють три групи факторів:

1.1. Непідвладні впливу політичні (фінансово�
кредитна та бюджетно�податкова політика держа�
ви, політична стабільність), інституційні (правові
основи ринкових відносин, рівень культури, звич�
ки і норми споживання) і природно�кліматичні
чинники: біологічні (довжина вегетаційного пері�
оду тощо), грунтові (забезпеченість землею тощо),
метеорологічні (кількість опадів і ін.).

1.2. Частково піддаються регулюванню еколо�
го — економічні та соціальні фактори: структура
земельних угідь, грунтова родючість, чисельність
і структура сільського населення і ін.

1.3. Фактори, що формуються під впливом суб�
'єктивних учасників господарських відносин в аг�
рарній сфері: забезпеченість матеріально�техніч�
ними ресурсами, платоспроможність товарови�
робників, функціонування продовольчого ринку,
рівень кваліфікації кадрів, інноваційна активність.

2. Залежно від швидкості зміни:
2.1. Довгострокові — амплітуда змін яких має

крок в 3 і більше років (політичні, соціальні, еко�
логічні фактори).

2.2. Короткострокові — змінюються практич�
но постійно (інформаційно�технологічні та вироб�
ничі фактори).

3. За ступенем прогнозованості:
3.1. Прогнозовані (виробничі та економічні).
3.2. Непрогнозовані (політичні, екологічні,

соціальні, інформаційно�технологічні).
У процесі класифікації факторів стабільного

розвитку, на наш погляд, найбільш доцільно вико�
ристовувати інструментарій територіального марке�
тингу для аналізу системи впливів на стійке функці�
онування аграрної сфери регіону. Як правило, в си�
стемі маркетингових досліджень фактори поділя�
ються за ознакою віднесення до суб'єкта економіки
і розрізняють мікросередовище і макросередовище.

Мікросередовище формує фактори, що мають
безпосереднє відношення до системи агровироб�
ничих зв'язків та її можливостей по задоволенню
потреб населення в продовольстві. У їх числі: орга�
ни державного управління — регіональні і місцеві;
ринки ресурсів, агропродукції і ринкова інфраст�
руктура; сільськогосподарські товаровиробники;
сільське населення; рівні інвестиційної та іннова�
ційної активності; екологізація ведення сільсько�
го господарства [3].

Макросередовище утворюють загальні со�
ціально�економічні та політико�правові чинники,
що створюють умови функціонування мікросере�
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довища: законодавство, міжбюджетні відносини,
курс національної валюти, митні тарифи і мита,
інфляція, податки і т.д. [3]. Управління фактора�
ми розвитку аграрного сектора має багатоступе�
неву структуру, в якій представлені державний,
регіональний та місцевий рівні.

Кожному з них відповідає система заходів з
нарощування потенціалу факторів і посилення їх
впливу на процеси аграрного розвитку.

 Сила впливу того чи іншого фактора поряд з
первинним впливом з боку органів управління або
господарюючих суб'єктів залежить від того, на�
скільки успішними є зусилля щодо використання
сприятливих і послаблення впливу несприятливих
для розвитку умов.

Виявленню зазначених умов сприяє дослід�
ження макросередовища за допомогою системно�
го аналізу можливостей та загроз. За допомогою
кількісного та якісного аналізу економічного, соц�
іального, екологічного та інституційного зовніш�
нього середовища, в якому діють регіональні еко�
номічні агенти, уточнюються і оцінюються
зовнішні ресурси, які можна залучити для еконо�
мічного розвитку аграрного сектора регіону.

Далі необхідне дослідження мікросередовища
з метою виявлення сильних і слабких сторін аграр�
ного сектора, внутрішніх джерел переходу до
стійкого розвитку, в рамках якого:

а) визначаються характеристики підприєм�
ницького клімату в сільській місцевості, який слу�

жить індикатором рівня підтримки ділового сере�
довища з боку регіональних та місцевих органів
державного управління;

б) аналізуються об'єктивні дані про ресурси
регіону: природні, економічні, людські, науково�
технологічні;

в) визначаються результати попередніх про�
грам соціально�економічного розвитку аграрно�
го сектора регіону, виявляються причини успіхів
і провалів. Зіставлення результатів аналізу мак�
ро� і мікросередовища аграрного виробництва
сприяє виявленню як конкурентних переваг, так
і перешкод на шляху до досягнення цілей і зав�
дань економічного розвитку села; дозволяє вра�
хувати загальнонаціональний аспект виявлених
проблем і його вплив на регіональну агроеконо�
міку (рис. 2).

Отримана інформація дозволяє зробити об�
грунтовані висновки про цілі соціально�економі�
чного розвитку аграрного виробництва, фактори
і механізми розвитку, а також про методи управл�
іння ним з урахуванням місцевих особливостей і
особливостей сучасного етапу розвитку націо�
нальної економіки. Завершальним етапом дослід�
ження є формування концепції, що відображає
пріоритетні напрями стійкого розвитку аграрної
сфери, способи їх реалізації, показники моніто�
рингу та критерії оцінки результатів.

Подальше дослідження проблеми дало нам
підстави позначити ще один аспект концепції —

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
 

 

-   ; 
-  -

 ; 

-   
   ; 

-  ; 
-  

-  ; 
-    

 ; 

-    ; 
-   

 ; 
-  

-   
 ; 

-   
 ; 

-    
   

; 
-  

-  ; 
-  ; 
-  /  - 

; 
-  

  

- ; 
-  ; 
- /  

 
  ; 

-  

-  
; 

-   
 ; 

-   
   

; 
-

- ; 
-    

 

- ; 
-    

 ; 
 

 

 
 

’  
 

 

 
 

 

 
  

’  
 
 

-  

 

 

 

 

-  

  
 

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація факторів стійкого розвитку аграрної сфери
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інституціональний. Тільки при
дієвій політико�правовійї та
інформаційній підтримці, чіткій
структурі прав, обов'язків і
відповідальності може бути
створена база для економічного
зростання, піднесення аграрно�
го виробництва, в результаті
якого стане можливим покра�
щення соціальних показників
життя села. А, як відомо з досв�
іду передових країн Європи і
США, із зростанням рівня доб�
робуту в суспільстві відбуваєть�
ся і трансформація світоглядних
установок, формується новий
більш гнучкий спосіб мислення,
орієнтований на довгострокову
перспективу. Люди, впевнені у
завтрашньому дні, з великою
увагою ставляться до питань не�
рівності, культури, екології, тоб�
то, готові повною мірою оціни�
ти необхідність підтримання
стійкого розвитку, зокрема і аг�
рарного сектора.

ВИСНОВКИ
Лише на основі чітко вивіреної загальнонац�

іональної стратегії при активній державній
підтримці можна відновити аграрне виробницт�
во і забезпечити його стійкий розвиток. Безу�
мовно, при цьому слід використовувати досвід
як вітчизняний, так і зарубіжний, при чіткому
розподілі повноважень національного та регіо�
нального регулювання�процесу екологізації аг�
рарної економіки. Крім того, необхідно врахо�
вувати, що аграрний сектор регіону як галузь
матеріального виробництва має свою внутрішню
специфіку, яка визначається природними умо�
вами, і зовнішню, яка виявляється у взаємозв'�
язку з іншими галузями матеріального вироб�
ництва, з національною та світовою ринковою
кон'юнктурою.
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Рис. 2. Алгоритм формування концепції стійкого розвитку
аграрної сфери з використанням інструментарію

маркетингового аналізу
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