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ВСТУП
Аналіз ефективності функціонування

сільськогосподарської галузі зумовлюється ви�
нятковою значущістю та незамінністю вироб�
ництва продукції сільського господарства в
життєдіяльності людини і суспільства. Крім
того, згідно із Законом України "Про основні за�
сади державної аграрної політики на період до
2015 року" першочерговою метою державної
аграрної політики є гарантування продовольчої
безпеки України [5]. Необхідний механізм уз�
годженості політики сільського господарства та
розвитку сільських районів, що здійснюється у
співпраці з територіальними Департаментами з
питань політики розвитку агропромислового
комплексу України. Галузь сільського господар�
ства вважається складним механізмом для ре�
гулювання та реформування з боку держави.

Таким чином, державна підтримка аграрно�
го сектора економіки, будучи невід'ємною части�
ною державного регулювання, являє собою су�
купність різних інструментів і форм економічного
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впливу на розвиток сільського господарства з
метою формування стабільності й конкурентоз�
датності всіх категорій господарств, створення
можливостей для насичення ринку якісним про�
довольством, розвитку сільських територій і
досягнення продовольчої безпеки країни. На сьо�
годнішній день Україна перебуває на етапі подо�
лання наслідків соціально�економічної кризи, яка
ускладнила умови функціонування усіх секторів
економіки. Подальший розвиток економіки краї�
ни об'єктивно потребує ефективного механізму
державної підтримки, особлива роль в якому
відводиться аграрному сектору, тому що саме ця
галузь повинна стати флагманом у розвитку че�
рез достатню сировинну базу та пристосованість
до цього виду виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Багато відомих іноземних та вітчизняних
науковців присвячують власні праці досліджен�
ню питання державної підтримки аграрного
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сектору та його покращенню. Серед закордон�
них дослідників слід окремо виділити Е. Вай�
нінга, Д. Веймера, Д. Кейнса, Ф. Кене, К. Марк�
са, А. Маршала, Д. Рикардо, П. Самуельсона,
А. Сміта, М. Фрідмана, П. Хейне, Ф. Хайєка,
Й. Шумпетера, а також інших відомих еко�
номістів. На думку багатьох вітчизняних уче�
них, серед яких А. Зоря, К. Звягіна, В.М. Єрмо�
ленко, Ю. Кернасюк, О. Павленко, О.В. Собке�
вич, В.М. Русан, А.Д. Юрченко та ін. [1—7],
незважаючи на тривалий період реформ в аграр�
ному секторі економіки України, застосовані
інструменти державної підтримки розвитку аг�
рарного сектора виявилися неефективними, при�
чому як внутрішні, у вигляді різноманітних спо�
собів державного регулювання, так і зовнішні, які
використовувалися в межах торговельно�еконо�
мічних відносин із зарубіжними країнами. Не�
обхідність державної підтримки сільського гос�
подарства обумовлена низкою обставин, серед
яких не тільки більша залежність цієї галузі від
погодних умов, що в значній мірі впливають на
величину і якість урожаю, а отже, і результа�
тивність усього аграрного виробництва, але й
уповільнений в порівнянні з іншими галузями еко�
номіки оборот грошей. Як правило, у сільському
господарстві виробничий цикл триває не менше
року, у той час як у торгівлі й у банківському се�
редовищі — лічені дні. Усе це диктує нагальну
потребу надання більш істотної допомоги
сільському господарству з боку держави [2]. Су�
часний вплив держави на сільське господарство
характеризується недосконалістю, необгрунто�
ваністю та хронічною недостатністю фінансуван�
ня галузі, що потребує перегляду форм і методів
державної підтримки АПК.

Незважаючи на досить грунтовний аналіз,
здійснений у працях наведених авторів, пробле�
ма ефективного розвитку сільського господар�
ства потребує подальших теоретико�методоло�
гічних досліджень та практичних розробок.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є аналіз державних програм

та стратегій розвитку сільськогосподарської
галузі, підтримки агарного сектора економіки
України і розгляд ролі аграрної політики в
сільській місцевості, розвиток та вплив політи�
ки сільського розвитку на ефективність сіль�
ського господарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У рамках дослідження розглянемо мате�
ріал, що стосується основних питань взаємодії
сільського господарства та розвитку сільських

районів, політику проектування і практику та
завдання на майбутнє. Це сприятиме поліпшен�
ню продуктивності сільського господарства та
політики розвитку сільських районів в Україні.

Активний інтерес до цієї теми цілком зро�
зуміло, враховуючи, що сільськогосподарська
політика і значення політики розвитку
сільських районів зростає. За даними держав�
ного комітету статистики України, майже 50%
населення живе переважно у сільських райо�
нах, які становлять майже 60% нашого ланд�
шафту [5]. Це в наших інтересах підтримувати
врегулювання цих областей, щоб підтримати
життєздатну діяльність та культурно та еколо�
гічно збалансований ландшафт. Тому ми вва�
жаємо, що місцевість повинна бути підтрима�
на за рахунок державних коштів, за допомогою
сільського господарства або політики розвит�
ку сільських районів. Україна зацікавлена у
вирішенні проблеми ефективної підтримки
сільського господарства і розвитку сільських
районів. Необхідно домогтися ефективного
використання обмежених державних коштів на
реальне покращення життя в сільській місце�
вості на основі здійснення моніторингу і оцін�
ки розвитку сільського господарства [1; 3].

Особливу увагу приділено впливу політич�
них заходів на сільськогосподарське виробниц�
тво, торгівлю, дохід від сільського господар�
ства, землекористування та охорони навколиш�
нього середовища. Дослідження доводить, що,
як і раніше, існують області, в яких могли б при�
ділити більше уваги, більш систематично від�
слідковувати та аналізувати розвиток сільської
політики в галузі розвитку сільськогосподарсь�
кої галузі. Це допомогло б уряду у вирішенні
таких питань:

— Як ця політика вплине на доходи фермерів
і сільського населення, і які їх наслідки для зай�
нятості та рівня життя в сільській місцевості?

— Як ця політика впливає на сільський пей�
заж і який їх вплив на навколишнє середови�
ще?

— Зрештою, що таке взаємна узгодженість
політики сільськогосподарського і сільського
розвитку? Вони рухаються в одному напрямі
або їх наслідки суперечливі?

У цій публікації пропонуються цікаві, але
тільки часткові, відповіді на ці питання.

Сільське господарство розвивається в Ук�
раїні, з втратою роботи і меншою часткою
сільських доходів, що надходять від сільського
господарства. Крім того, значну частку сільсько�
господарського виробництва, зокрема з висо�
кою вартістю і спеціальних продуктів, прохо�
дить у приміських районах. Ще необхідно вне�
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сти ясність у сільські заходи в галузі розвитку,
спрямовані на "розвиток" і ті, які спрямовані на
"менеджмент". Це було також визнано, що мета
сільськогосподарської і сільської політики бу�
вають різними, але ступінь перекриття, особли�
во сільського господарства є домінуючим для
користувачів і користувачів землі, це означає, що
послідовність має важливе значення. В цілому,
прийшли до висновку, що сільська політика в
області розвитку повинна бути більше, ніж про�
сто підтримкою сільського господарства; аграр�
на політика повинна відображати більш широ�
кий внесок у розвиток сільських районів, що
сільське господарство може зробити.

На практиці розвитку сільських районів,
також необхідно прийняти інші галузеві полі�
тики такі, як транспорт, освіту та професійну
підготовку та регіональну політику. Розвиток
сільських районів повинен бути, насамперед,
про стимулювання життєздатності сільських
територій, підвищення добробуту місцевого
населення та ефективне управління землею, в
якій сільське господарство відіграє ключову
роль. Важливим питанням є виявлення умов, за
яких політика втручання може сприяти підви�
щенню динамічної конкурентоспроможності
сільської місцевості.

Необхідно вивчити концепцію сільськогос�
подарського виробництва як підприємництва.
Знання сільськогосподарської бізнес�стратегії
має вирішальне значення в розуміння актив�
ності та її ролі у розвитку сільських районів.
Політика розвитку сільських районів також
повинна краще відображати ринок праці вплив
виробництва різних видів продукції, деякі з
яких можуть генерувати значну місцеву дода�
ну вартість для бізнес можливостей, в той час
як інші можуть бути в основному вантажі, які
отримують дохід на віддалених ринках. Одна�
ково, там може бути різниця у впливі інвестицій
фермерів у різних сільськогосподарських сис�
темах, з великими фермерськими господар�
ствами, які прагнуть купити продукти і маши�
ни у більш віддалених місцях, це означає, що
менше їх витрачання циркулює в сільському
господарстві на місцевому рівні.

Політика повинна бути більшою мірою орієн�
тованою на досягнення цілей. Уряд повинен ясно
формулювати свої цілі і керувати програмами з
чітким уявленням про результати, які будуть до�
сягнуті шляхом втручання — регулювання, вит�
рати і оподаткування. Уряд стурбований май�
бутнім сільськогосподарської галузі та май�
бутнім сільських територій (через свій економіч�
ний, екологічний і культурний внесок у сільські
громади), з точки зору розвитку сільських рай�

онів, горизонтальна координація також важли�
ва в забезпеченні найбільш ефективного викори�
стання державних коштів. Незважаючи на
зміщення цілей політики від виробництва сиро�
винних товарів до схем доходів домашніх госпо�
дарств і сільського соціального благополуччя, як
і раніше, існують значні субсидії, платежі, в ос�
новному, перебувають у віданні міністерства,
хоча часто під назвою "розвиток села".

Визначили низку питань і вимог до дослід�
жень, які повинні бути проведені у визначенні
кращих стратегічних підходів, включаючи такі
напрями:

— аналіз більш поглиблено зв'язків між
сільським господарством і розвитком сільської
місцевості в контексті відмінності з точки зору
відстані від ринків, щільності населення і зем�
лекористуванню;

— вивчення тієї чи іншої аграрної політи�
ки, сприяти сільськогосподарському розвитку,
особливо несировинної конкретної і цілеспря�
мованої політики;

— дослідження якою мірою структурна по�
літика в сільському господарстві, через її вплив
на конкурентоспроможність харчового ланцю�
га, може впливати на загальну економічну і со�
ціальну стабільність сільських територій;

— аналіз, якою мірою несільськогоспо�
дарський розвиток в сільських районах поліп�
шення економічного та соціального благопо�
луччя господарств;

— моніторинг та оцінка політики, у тому
числі просторовий розподіл фінансові можли�
вості і чітке визначення цілей політики;

— визначення відповідної ролі політики та
ринкового підходу, і належного управління та
організаційних структур;

— визначення підходів, які можуть сприя�
ти підвищенню узгодженості між сільським
господарством та політикою розвитку сіль�
ських районів.

Обсяг і різноманітність зазначених облас�
тей явно свідчить про необхідність концеп�
туальної бази політики сільськогосподарсько�
го і сільського розвитку, з чітким акцентом на
деякі питання, що мають стратегічне значення
для сільських громад. Як тематичні досліджен�
ня також можуть бути корисні для просування
обміну знаннями і більш глибоке розуміння
способів просування добробуту народу, жит�
тєздатність місцевої економіки і оптимально�
го використання простору в сільських районах.

Розглянемо детально програми та стратегії
розвитку сільськогосподарської галузі, запро�
поновані міністерством аграрної політики та
продовольства України [5]: Стратегія розвитку
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аграрного сектора "3+5", Програма діяльності
Уряду, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України і Коаліційної угоди у 2015 році, Держав�
на цільова програма розвитку українського села
на період до 2015 року, Проект Державної цільо�
вої програми розвитку аграрного сектору еко�
номіки на період до 2020 року, Проекти Законів
стосовно розвитку АПК, Презентації програм
розвитку АПК, Інформація з виконання Про�
грами діяльності КМУ та Стратегії сталого роз�
витку "Україна�2020", Концепція Державної
цільової програми розвитку аграрного сектору
економіки на період до 2020 року [5].

Основні напрями стратегії розвитку аграр�
ного сектора "3+5": земельна реформа; запуск
прозорого обiгу землі; реформа держпідтрим�
ки (акцент на малих та середніх фермерів); ре�
форма держпідприємств (прибутковість та нові
робочі місця); розвиток сільських територій;
розширення ринків збуту; органічне виробниц�
тво та нішеві культури; зрошення; безпечність
та якiсть харчової продукції. Очікувані резуль�
тати земельної реформи — цивілізований та
прозорий обiг землі, поштовх для розвитку
дрібних господарств (розширення прав оренди),
інтенсифікація виробництва на півдні України
(розвиток зрошувальних та меліоративних сис�
тем), підвищення цінності землі та інтелектуаль�
ної спроможності ринку. Очікувані результати
реформи державної підтримки — стимулюван�
ня органічного виробництва, конкурентоспро�
можність та процвітання дрібних фермерів, про�
зорість розподiлу підтримки. Очікувані резуль�
тати реформи державних підприємств — нові
робочі місця, розвиток технологій виробництва
та інвестиції, вихід на міжнародні ринки збуту,
додаткові кошти у держбюджет (якісні дороги,
школи, лікарні) [5].

Розглянемо Проект Державної цільової
програми розвитку аграрного сектору еконо�
міки на період до 2020 року. Метою Програми
є створення організаційно�економічних умов
для ефективного соціально спрямованого роз�
витку аграрного сектору економіки України та
підвищення його конкурентоспроможності
шляхом ефективного використання природних
та людських ресурсів, стимулювання розвитку
малих і середніх виробників, а також сільських
родин до товарного сільськогосподарського
виробництва, просвітництва виробників, забез�
печення рівності всіх товаровиробників у до�
ступі до фінансових ресурсів, удосконалення
форм і методів державної підтримки, її прозо�
рості, прогнозованості та системності.

Пропонуються такі способи та шляхи до�
сягнення мети:

1. Пріоритетна підтримка фермерських гос�
подарств та малих сільськогосподарських ви�
робників (малі сільськогосподарські виробни�
ки — це фізичні особи; фізичні особи — підпри�
ємці та фермерські господарства, які здійсню�
ють виробництво сільськогосподарської про�
дукції (за умови, що така продукція вирощуєть�
ся, відгодовується, виловлюється, виробляєть�
ся або збирається (заготовлюється) на землях,
що перебувають у їх власності та/або корис�
туванні), а також обробкою та переробкою
такої продукції на власних або орендованих по�
тужностях).

2. Підтримка сільськогосподарських обслу�
говуючих кооперативів та інших об'єднань ви�
робників.

3. Сприяння прозорості та розширенню ек�
спорту стратегічно визначених груп харчових
продуктів та сировини на світові ринки, у тому
числі на ринок ЄС.

4. Підтримка розвитку пріоритетних галу�
зей рослинництва і тваринництва.

5. Підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарських виробників.

6. Впровадження програми здорового хар�
чування для дітей.

7. Впровадження адресної допомоги на про�
довольство для найбільш вразливих верств на�
селення.

8. Розширення діяльності щодо сільськогос�
подарського дорадництва, навчання, поширен�
ня інноваційних розробок.

9. Широкомасштабні природоохоронні за�
ходи щодо збереження довкілля.

10. Фінансове забезпечення аграрного сек�
тору.

10.1. Удосконалення системи державної
підтримки аграрного сектору.

10.2. Удосконалення системи кредитного
забезпечення та розвиток системи страхуван�
ня аграрних ризиків.

10.3. Удосконалення системи оподаткуван�
ня аграрного сектору [5].

Розглянувши основні програми, концепції,
цілі, стратегії держави стосовно розвитку сіль�
ськогосподарської галузі, необхідно підтвер�
дити прихильність уряду у створенні сприятли�
вих умов для реалізації цілей розвитку сіль�
ського господарства, які передбачаються в но�
вій стратегії. Дійсно, аграрний сектор дуже
важливий для нашої економіки і наших людей
враховуючи, менш високий рівень уваги.

Стратегія розвитку сільськогосподарської
галузі є загальнонаціональною політикою для
галузевих міністерств і всіх зацікавлених сторін
в Україні. Стратегія визначає характеристики,
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проблеми, можливості, бачення, місія, стратегічні
цілі і різних заходів, що Міністерства будуть про�
водити для приведення в майбутнє сільськогос�
подарської галузі. При складанні цієї стратегії,
визначаються проблеми аграрного сектору, вив�
чаються можливі причини проблеми і пропону�
ються можливі шляхи вирішення.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Визнаючи, що неможливо вирішити всі про�

блеми,необхідно вибрати найкращі рішення і
здійснювати їх поетапно. У перегляді стратегії
для пожвавлення сільського господарства ма�
ють бути включені не тільки успіхи, але й уро�
ки, витягнуті з попереднього досвіду, щоб за�
безпечити основою для стимулювання, управ�
ління і спрямування поступального розвитку
сільського господарства і розвитку в найближчі
10 років. У документі повинні пропонуватися
реалістична політика та інституційні зміни, які
необхідні у сучасній Україні для створення ди�
намічного і продуктивного сільського госпо�
дарства. Очікується, що стратегія заохочення
і зміцнення позитивної участі громадянського
суспільства, фермерів, сільськогосподарських
організації і навіть приватного сектора. Захо�
ди і реформи, запропоновані в стратегії повинні
грунтуватися на необхідності забезпечення
прозорості, підзвітності, ефективності у вико�
нанні обов'язків у сільськогосподарській га�
лузі.

Ця стратегія може бути успішною тільки при
повній самовіддачі та рішучості всіх зацікавлених
сторін. Необхідно мобілізувати волю і рішучість
фермерів, переробників, державного і приватно�
го секторів, а також недержавних суб'єктів для
реалізації аграрного потенціалу на якому три�
мається країна. Ця стратегія буде не тільки важ�
ливою віхою і орієнтиром для працівників галу�
зевих міністерств, а буде служити керівництвом
для всіх, хто бере участь у сільському госпо�
дарстві в якості життєво важливої галузі. В разі
успішної реалізації, ця стратегія буде повертати
сільськогосподарську галузь на шлях зростання,
щоб досягти бачення перспективної і процвіта�
ючої нації на основі інноваційного, комерційно
орієнтованого та конкурентоспроможного
сільського господарства.
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