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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реформування сільського господарства

розпочалося ще до часів, коли Україна набула
незалежність. Дефініція поняття "реформа" —
це поліпшення попереднього стану речей або
явищ. До цього часу на селі не тільки погіршив%
ся стан сільського господарства, а проявилися
такі катастрофічні явища, як безробіття, від%
сутність робочих місць, бідність, безнадійність
і зникнення з країни мапи сільських поселень.
Виявлення реальних проблем та їх логічний
аналіз розглядається як шлях до розробки
стратегії відродження села.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дискусія щодо проблем реформування аг%
рарного сектору ведеться до цього часу, а його
результати для майбутнього села та країни є
неприйнятними. Основна проблема вбачається
в механізмах застосування ринку землі. Запро%
вадження ринку землі не може вирішити всі
нагальні питання, що стосуються кожного
сільського жителя. Хоча на початку реформу%
вання всі очікували на це після проведення па%
ювання земель, а потім — після приватизації
елеваторів, молокозаводів тощо. Мабуть, що в
ролі реформаторів виступали й виступає прак%
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тично все населення України. Через таку ма%
совість у консультуванні або порадах у виборі
шляхів проведення земельної реформи Мініс%
терство аграрної політики та продовольства
України у своєму складі має високопосадовців,
які до цього часу брали участь у купівлі%про%
дажу земель за відсутності законодавства щодо
ринку землі. Щодо науковців, то швидше мож%
на перерахувати тих, хто не робив спроб зро%
бити свій вклад у вирішення або ж ускладнен%
ня проблем земельних відносин. Дійсно пози%
тивних результатів реформування з метою
підвищення добробуту сільського населення не
досягнуто. Тому пізнавальним моментом є роз%
гляд реформування в часовому аспекті з нау%
ковим визначенням категорії "реформа".

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — з'ясувати реальні проблеми

в аграрному секторі економіки, що виникли за
роки незалежності України, й показати, що
основна причина негативів реформування
криється в спотвореному розумінні дефініції
"реформа". Заходи реформування мають роз%
роблятися на грунті виявлених проблем та їх
наукової інтерпретації з кінцевою метою —
досягнення добробуту всіма верствами насе%
лення країни.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ І ОБГРУНТУВАННЯ

ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Термін "реформа" походить від латинського

reformo — перетворюю, поліпшую [1]. Тобто ре%
форма будь%якої галузі або в цілому економіки
країни передбачає зміни, за яких не знищуються
основи існуючої структури економіки і, головне,
при цьому поліпшується добробут населення.
Існують координати, які вказують на процес по%
кращення або погіршення добробуту населення
країни. Наприклад, у США щомісяця в умовах
великої секретності бізнес%оглядачі агентств но%
вин всього світу в закритій кімнаті прес%служби
Міністерства праці готуються висвітлити найваж%
ливіші економічні показники країни — щомісяч%
ний звіт про зайнятість населення. Інвестиційні
менеджери і трейдери в Нью%Йорку, Токіо, Гон%
конгу, Лондоні, Парижі та Франкфурті%на%Майні
прикуті до екранів своїх моніторів в очікуванні
релізу важливих даних про безробіття. Причина
такої уваги до показників безробіття або зрос%
тання зайнятості в США криється в тому, що, на%
приклад, багато іноземних інвесторів володіють
акціями і облігаціями США, а міжнародна еко%
номіка сьогодні настільки тісно переплетена, що
масові звільнення і наймання робітників у США
можуть безпосередньо вплинути на стан ділової
активності в інших країнах [2, с. 2—3]. Якщо без%
робіття зростає на 0,01—0,5 %, то це є тривож%
ним сигналом ослаблення економіки.

Яке ж поліпшення сталося в аграрному секторі
економіки Україні згідно із тлумаченням дефініції
"реформа"? Навпаки, не так як у США, в Україні
ніхто і нічого не контролює. Зайнятість населення
в сільському господарстві нашої країни скороти%
лася від 4,9 млн осіб (1990 р.) до 0,5 млн осіб, або у
10 разів. На кожний додатковий мільйон експор%
ту зерна, за розрахунками, безробіття на селі зро%
стає на 70 тис. осіб. Тобто, чим більше безробіт%
них, тим на вищому щаблі безглуздя знаходиться
Україна з експорту зернових й олійних культур.
Попередні міністри аграрної політики та продо%
вольства України давали обіцянки, що нагодують
від 150 до 800 млн осіб країн світу. Нинішній оч%
ільник профільного міністерства Т. Кутовий пла%
нує збільшити на півдні України площі зрошуваль%
них земель на 550 тис. га й за рахунок цього дове%
сти обсяги виробництва зерна довести до 100 млн
т та нагодувати 500 млн осіб світу [3]. Хоча слід
взяти до уваги, що виробництво лише екстенсив%
них (зернових) культур на зрошенні є збитковим.
Так, якщо у 2015 р. витрати на 1 га посівів пшениці
озимої становили 7339 грн, а витрати на зрошення
1 га посівів, наприклад, досягають 5 тис. грн, то за
рахунок цього загальні технологічні витрати зро%

стуть на 68 %, а рівень урожайності досягне 60—
80 ц/га. На богарі в умовах Лісостепу врожайність
пшениці озимої досягає такого ж рівня без
збільшення технологічних витрат. Водночас за%
гальні витрати на виробництво овочів відкритого
грунту відповідно зростуть лише на 8,9 % — до 61,5
тис. грн у розрахунку на 1 га. При цьому вро%
жайність овочів підвищиться на більший відсоток,
ніж зростуть витрати на зрошення. Тому в світі
зрошують в основному тільки інтенсивні високоп%
рибуткові культури (бавовник, овочі, плоди, тю%
тюн, ягоди, картопля тощо). У мережі Інтернет
можна знайти інформацію, що на півдні України
селяни і фермери застосовують традиційне або ж
крапельне зрошення при вирощуванні винограду,
персиків, абрикосів, черешень, вишень, кавунів,
люцерни тощо і жодного прикладу, щодо зерно%
вих культур, окрім кукурудзи. Країни світу залеж%
но від природно%кліматичних умов у зрошувану
сівозміну можуть включити незначну частку зер%
нових культур.

Розглянемо вектор реформування сільського
господарства в інших країнах. Його завдання є
добробут власного народу чи безмежна турбота
про чужинців? Знаменитий кодекс Наполеона (Ци%
вільний кодекс Франції 1804 р.), запроваджений у
багатьох країнах світу і до цього часу в ньому
змінено менше 50 % його статей, — це творча інтер%
претація римського права, французьких правових
звичаїв, революційних законів і судової практики
старих парламентів, праць відомих французьких
юристів XVII і XVIII ст., зокрема Роберта Джозе%
фа Потьє (1699—1772) тощо. Потьє разом із виз%
наченням тріади приватної власності: володіти,
користуватися і розпоряджатися землею, нале%
жить упередження щодо власності на неї. Влас%
ник будь%якого майна може з ним зробити що зав%
годно і навіть спалити. Земля ж повинна функціо%
нувати на благо всього суспільства, на якій по%
трібно вирощувати сільськогосподарську продук%
цію для забезпечення населення країни продо%
вольством. Неможливий є той факт, щоб земля не
виконувала суспільної функції — забезпечення
продовольством, щоб її нераціонально викорис%
товували, а тим більше спалювали пасовища та
рослинні рештки на полях сівозмін. І зовсім незро%
зумілою для будь%кого в Україні та за її межами є
тенденція до нарощування експорту сільськогос%
подарської продукції і продуктів її переробки, в
той час, як переважна частина населення країни
не споживає до норми багато продуктів харчуван%
ня, особливо тих, які містять тваринні білки. При
цьому простежується стабільно негативна тенден%
ція — зі збільшенням доходів населення витрати
на харчування залишаються надто високими (55
%). На противагу в інших країнах світу цей показ%
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ник із ростом доходів населення знижується і не
перевищує 40 %.

З подивом сприймаються пропозиції щодо зап%
ровадження ринку землі, а сільське населення
України немає коштів для того, щоб взяти участь
у цій сумнівній справі авантюрі в масштабах дер%
жави. Адже будь%який урядовий захід, який прий%
мається за план дій, має не аморфне або віртуаль%
не, а матеріальне й територіальне завершення. Цей
кінцевий результат можна легко прогнозувати,
обгрунтовувати за допомогою елементарних лог%
ічних міркувань тощо, маючи на увазі кінцеву мету
держави — поліпшення життя всього населення.
За умови, що сільське населення безробітне і без
доходів, прогноз зрозумілий для будь%кого із пе%
ресічних українців — ніхто із селян не купить такі
площі земель, які дозволять їм організувати ефек%
тивне господарювання.

І ще одна проблема, яка стоїть на заваді мож%
ливості селян організувати дрібне господарство
— це відсутність навіть паростків ринкового се%
редовища (справедливого ціноутворення та роз%
поділу цін). Групування сільськогосподарських
підприємств (2005—2015 рр.) за величиною цін на
окремі види сільськогосподарської продукції пе%
реконує, що до 25 % їх реалізують продукцію за
цінами, яка в 2—10 разів нижча, ніж у групі
підприємств із високими цінами. Більше того, до
300—500 сільськогосподарських підприємств (із
7 тис.) реалізовують свою продукцію за мінусо%
вими цінами (доплачують покупцям). Усе це мож%
на розглядати як складові недобросовісних дій в
ланцюгу проходження продукції від виробника
до споживача, в тому числі схем уникнення від
загального оподаткування та переходу до пільго%
вого (6—10 грн. за 1 га землі). Поряд із цим, як
зазначає Іван Томич, у 2016 р. відбулося близько
7 тис. рейдерських захоплень селянських (фер%
мерських) господарств. Більше того, навіть кері%
вника "Нібулону" Олексія Вадатурського (капі%
тал компанії за підсумками 2011 р. оцінено на
суму 1,5 млрд дол. США), у 2010 р. лишили як
мінімум права на експорт зерна [4, с. 32]. Невже
за таких обставин або точніше — відсутності ци%
вілізованих ринкових відносин, хтось із селян
зуміє організувати підприємство, яке з початком
його функціонування не перейде до власності
рейдерів? Тобто із запровадженням ринку землі,
навіть за наявності в селян достатніх коштів, вони
в неструктурованому законами і заходами їх ви%
конання середовищі ніколи не створять фер%
мерського господарства. Більше того, жоден з не
віртуальних (організованих агрохолдингами, як
варіант пристосування до нових можливих ре%
алій, — обмеження землеволодіння і землекори%
стування) фермерів, не залишиться на ринку про%

довольства. У них немає достатньо коштів, щоб
підвищувати рівень орендної плати власникам
паїв, тоді як великі підприємства (більше 10 тис.
га землі) мають велику економію шляхом реалі%
зації "механізмів" ухилення від загального опо%
даткування.

За територіє, чисельністю населення, природ%
но%кліматичними умовами Франція та Україна
практично однакові, то за вектором розвитку
вони — антиподи. Франція рухається в напрямку
цивілізації і досягла вже неперевершених резуль%
татів, особливо в сільському господарстві, а Ук%
раїна в аграрній галузі обрала протилежний век%
тор свого "розвитку" — себто занепаду. Так, На%
полеон для упорядкування податкової системи
запровадив фіскальну реформу, адже до цього
власники родових дворянських помість (стосов%
но України — латифундисти або ж агрохолдин%
ги) взагалі не платили податків. На іншому по%
люсі — безземельні селяни, які на дрібних клап%
тиках землі не зводили кінці з кінцями й платили
мізерні податки. На селі склалася така ситуація
— агрохолдинги різними способами уникають
оподаткування (платять до 10—15 разів менше у
розрахунку на 1 га, ніж навіть дослідні господар%
ства Національної академії аграрних наук Украї%
ни), а всі проблеми фінансового наповнення дер%
жавного бюджету перекладено на пересічних ук%
раїнців. Основою реформи Наполеона було таке
підгрунтя — принципи рівності для всіх жителів
Франції незалежно від ступені багатства кожно%
го з них. Для цього були залучені експерти різно%
го фаху (геодезисти, грунтознавці, математики
тощо), які протягом двох років склали кадастро%
ву документацію на більше ніж 100 млн парцел і
класифікували їх за продуктивністю та встано%
вили власників. Великі землеволодіння, які вис%
тупали базою для надання кредитів, Наполеон
запропонував їхнім власникам — аристократам
самостійно оцінити свою землю. Недооцінка
землі загрожувала неодержанням кредиту в не%
обхідному розмірі для забезпечення прибутко%
вого функціонування родових помість, завище%
на — сплатою непомірних податків і втратою
землі або ж власник мусить організувати госпо%
дарську діяльність на рівні останніх технологіч%
них досягнень. Запровадження фіскальної ре%
форми у 1807 р. залежно від рівня кадастрової
оцінки продуктивності земель привело до ринко%
вого руху земель від родових помість до селян.
Останні почали організовувати фермерські гос%
подарства, запроваджувати дохідніші й тру%
домісткі виробництва (наприклад, закладання ви%
ноградників і виробництво вин). Як результат,
вже через два роки було забезпечено значне зро%
стання валового виробництва сільськогоспо%
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дарської продукції (за деякими продуктами —
перевиробництво), збільшення доходів і відпові%
дно надходження податкових платежів до бюд%
жету. Варто зазначити, що й до цього часу
фіскальна реформа Наполеона є взірцем для
інших країн світу.

В Україні спостерігається рух у зворотному
напрямі. Земля концентрується в руках кількох
сотень латифундистів, які виробляють лише ек%
стенсивні сільськогосподарські культури з низь%
ких рівнем доходів і трудомісткості виробницт%
ва. Більше того, свою діяльність вони організува%
ли в інтересах експорту, а тому не виробляють
необхідну для українського суспільства сільсько%
господарську продукцію. Відмовилися від вироб%
ництва тваринницької продукції або ж побуду%
вали тваринницькі ферми за рахунок державних
коштів, в той час як ферми, де утримується мен%
ше ніж 500 голів великої рогатої худоби, такої
підтримки не одержали. Ще 150 років тому рос%
ійський професор О. Енгельгард, який відбував
заслання в Смоленській області в родовому
помісті, спостерігаючи за процесами економічних
відносин на селі, зробив прогноз, що великі по%
міщицькі господарства приречені на зникнення.
За зернової спеціалізації поміщики розраховува%
лися із найманими працівниками зерном, а ще
більше — соломою. На цій основі О. Енгельгард
дійшов до висновку, що землі селянських госпо%
дарств площею 15—50 га за рахунок рослинних
решток, які надходять з поміщицьких земель, що%
року стають більш родючими, а землі поміщиків
втрачають родючість. Вітчизняні латифундисти
не розраховуються із селянами соломою, а спа%
люють її. За даними дослідників, спалювання со%
ломи забруднює атмосферу, знищується цінна
органічна речовина із вмістом вуглецю до 50 %,
температура на поверхні грунту досягає 3600 °С,
внаслідок чого гумус вигорає в шарі грунту 0—5
см [5, с. 88].

Завдяки реалізації концепції соціально%рин%
кової економіки Людвіга Ерхарда в Німеччині пе%
редбачалося за рахунок стабілізуючого ефекту
жорсткої грошової реформи з одночасним про%
веденням лібералізації цін, розвитку конкурент%
них відносин в економіці з прийняттям антикар%
тельного законодавства, переорієнтації інвести%
ційних потоків у сферу виробництва споживчих
товарів і житлового будівництва і забезпечення
соціальних гарантій для бідних верств населення
вивести економіку на траєкторію розвитку. При
цьому головною умовою було ведення конкурен%
тної боротьби в ринковому середовищі під конт%
ролем держави [6]. Тобто ніхто не змусить фер%
мера продати свою продукцію за ціною нижче
ринкової, а тим більше у 2—10 разів. За цим на%

глядав антимонопольний комітет. Єдиним дже%
релом зростання рівня заробітної плати є підви%
щення продуктивності праці. З цього приводу Л.
Ерхард відмічав, що в здоровій економіці, побу%
дованій на змаганні, індивідууму не дозволяєть%
ся претендувати на особливі привілеї, подібний
спосіб збагачення неприпустимий і для цілих груп
[7, с. 347].

Зіставлення векторів реформування сільсь%
кого господарства з його проблемами в Україні,
Франції і Німеччині має спонукати управлінців
до розроблення реальної стратегії, націленої на
поліпшення життя селян в аспекті реального ре%
формування. Якщо ж погіршувати їх життя або
ж знищувати (за суцільного безробіття на селі в
Україні), то, мабуть, такий вектор "реформуван%
ня" повинен мати іншу назву. Це зовсім не ре%
форма, або ж розвинені країни припустилися
помилок, коли розробляли понятійний апарат
слова "реформа". Мабуть, управлінець, який
турбується позитивними результатами рефор%
мування (інакше це не реформа) багатостраж%
дального сільського господарства, спершу навів
би порядок у ціноутворенні з одночасним захи%
стом прав власності на землю або ж землекори%
стування. Які б завдання визначили пересічні
українці після ознайомлення з вищенаведеними
прикладами реформування у Франції, Німеччині
та проблемами України (суцільне безробіття,
рейдерство, найвищі у світі витрати доходів на
харчування, небачене зростання цін на продо%
вольство при незначному зростанні рівнів заро%
бітної плати і пенсій тощо)? Якби в Україні про%
вели опитування населення, то з вірогідністю
99,9 % можна стверджувати, що завданнями в
державі було визначено саме вирішення згада%
них вище проблем.

Поглянемо, що ж вітчизняні аграрні уря%
довці визнали як першочергові завдання на 2017
рік і на основі яких саме виявлених ними про%
блем. Важко зрозуміти поміркованій людині,
але виявляється, що такими завданнями є за%
провадження ринку землі й нарощування ви%
робництва органічної продукції. Хто відповіда%
тиме за такі завдання — стратегію, яка на селі
після її реалізації не залишить хоча б мінімаль%
ної кількості працюючих селян. Тут необхідно
звернутися до ідей великого грецького філосо%
фа Платона. Він ще 2,4 тис. років тому в своїй
праці "Держава" ставив запитання: "на чому
повинне грунтуватися судження, щоб воно
було вірним? Хіба не на досвіді, на розумі й на
доказі? Або є краще мірило, ніж це"? [8, с. 405].
Платон наголошував, що "закон ставить своєю
метою не благоденство однієї якої%небудь вер%
стви населення, а благо всієї держави". Якщо
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ж урядовець не має сил за допомогою доказу
або мислення визначити ідею блага, засновано%
го не на думці (вірі й уподібненні), а на науко%
вому розумінні сутності (пізнанні й міркуванні),
то він лише "доторкнеться якимось шляхом до
примари блага" [8, с. 347]. Звернемося ще раз
до Платона, а швидше до його градації діалек%
тики підгрунтя щодо прийняття управлінських
рішень: незнання%думка%знання. До якого бла%
га (мети) або його примари нас ведуть аграрні
керманичі й на основі якого діалектичного ме%
тоду: незнання, думки або знання? Чи можли%
во ставити завдання виробляти органічну про%
дукцію, коли основна частка населення країни
не споживає до норми основних продуктів хар%
чування, а на селі переважна маса селян безро%
бітних, і визнати це за стратегію, та на якій діа%
лектиці вона побудована? Не можна навіть
уявити, що з виробництвом органічної про%
дукції (до речі, вона дорожча від традиційної)
продовольство буде доступнішим для всіх
верств населення, а всі сільські жителі мати%
муть роботу. Якщо терміново не перебудувати
систему управління в напрямі діалектики від
думки до знання, то українці мають забути
сутність категорії "благо".

ВИСНОВКИ
Прийшла пора наголосити, що "реформа" —

це поліпшення (в нашому випадку — життя се%
лян). Практика (або результат) як критерій
істини переконує, що в Україні на селі здійс%
нюється не реформа. Досягнення блага всього
населення України лежить в площині виявлен%
ня реальних (невигаданих або прихованих) про%
блем аграрного сектору економіки, їх аналізу
й перетворення в заходи реформування.
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