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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку надзвичайно актуальною

для реалізації раціонально$ефективних рішень державою,
наукою (освітою), виробниками (власниками), торгівлею і
споживачами вважається Концепція європейської техноло$
гічної платформи "Їжа для життя". Основною її ідеєю є
спрямування інноваційного процесу в Європі, покращення
обміну знаннями між дослідними інститутами та індустрією,
стимулювання і забезпечення конкурентної спроможності
Європейських країн у харчовій галузі. Для цього Європейсь$
ка технологічна платформа "Їжа для життя" [1]:

— підтримує стабільне, успішне, конкурентоспромож$
не європейське сільське господарство і харчову промис$
ловість;

— забезпечує високий рівень зайнятості населення і
сприятливі можливості підприємництва по всій Європі;

— гарантує втілення гасла "Здоровий вибір — це най$
легший вибір";

— регулює і підтримує проведення такої політики на
національному та регіональному рівнях;

— сприяє сталому розвитку в Європі;
— посилює потенційні можливості європейської

сільськогосподарської промисловості у створенні ринку,
який був би менш чутливим до цінової конкуренції;
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— впроваджує підхід "від столу до лану" для вдоскона$
лення харчового ланцюга;

— забезпечує ефективну і тривалу взаємодію різних
груп заінтересованих сторін;

— представляє чітко визначену Програму Стратегічних
Досліджень у виробництві інноваційних продуктів харчування;

— пропонує План Реалізації, який буде мобілізувати
ресурси для підтримки всеєвропейських спільних дослід$
жень, тренінгів, освіти та поширення результатів;

— забезпечує підвищення довіри європейського спожи$
вача до продуктів харчування;

— сприяє зниженню витрат на лікування;
— підвищує можливості кар'єрного росту науковців у

сфері їжі та технологій.
Фактично ця платформа спонукає зростання соціаль$

ної свідомості суспільства щодо можливостей покращення
якості життя через повноцінне і здорове харчування, а та$
кож збереження навколишнього середовища, реалізуючи
механізм сталого виробництва, та прямо пов'язана з відпо$
відним рівнем бажання споживача надавати переваги якіс$
ним і безпечним продуктам й, з не менш еквівалентною
відповідальністю, виробника і торгівлі задовольняти ці очі$
кування. Державні органи, наука, освіта і споживач при цьо$
му повинні виступити активними учасниками цього проце$



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

7www.economy.in.ua

су та інституційними гарантами, створюючи необхідні умо$
ви, контролюючи й пропагуючи таку філософію розвитку.

В Україні у 2010 році започатковано, а у 2012 році було
проведено юридичну реєстрацію першої в Україні Національ$
ної технологічної платформи "Агропродовольча" [6; 7]. На
думку автора, впровадження Національної платформи пря$
мо залежить від дієвих кроків головних регуляторів цього
процесу. Такими регуляторами є державні інституції, наука,
освіта, споживач, торгівля і головне — виробничники. Саме
виробничники, орієнтуючись на попит і очікування спожи$
вачів, у тісній взаємодії з торгівлею, наукою, освітою, зако$
нодавчими та виконавчими органами центральної й місцевої
влади повинні стати локомотивом збереження навколишнь$
ого середовища й створення умов повноцінного, якісного і
безпечного харчування нинішнього та наступних поколінь.

У цьому зв'язку варто акцентувати увагу на тому, що су$
часний етап розвитку економіки України характеризується
наявністю суперечливих явищ і неузгоджених процесів, що
пов'язані з подальшим поглибленням інтеграції господарюю$
чих суб'єктів аграрно$промислової сфери і торгового сектора
економіки та їх трансформацією в якісно новий різновид об$
'єднань. Сьогодні галузеві інтереси представлені численними
формуваннями (об'єднаннями). Одні з них були організовані
ще за радянських часів, інші   у період ринкових перетворень.
Частина об'єднань зареєстрована як всеукраїнські громадські
організації, інша — як суб'єкти підприємницької діяльності.
Залежно від часу створення, юридичного статусу, кількості
потужних учасників ресурсний потенціал таких об'єднань є
різним, а функції та повноваження не завжди спрямовані на
виконання саморегулювання соціально$ринкових відносин.
Індивідуальним залишається підхід керівників об'єднань до ви$
рішення внутрішньогалузевих, міжгалузевих і загальнодер$
жавних питань, а також різне бачення побудови фахового
інституційно спроможного соціально відповідального середо$
вища, яке б відповідало очікуванням споживачів щодо реалі$
зації основних напрямів Національної технологічної платфор$
ми "Агропродовольча". У цих умовах представники держав$
них установ досить часто не можуть визначитися: з яким об$
'єднанням виправдано організаційно, соціально та економіч$
но вирішувати нагальні проблеми галузі, яке з них уповнова$
жено забезпечити виконання взятих на себе зобов'язань. Як
наслідок, виникають непорозуміння і навіть конфлікти між
представниками державних органів, товаровиробниками
(власниками), торгівлею, наукою (освітою) та споживачами
щодо місця й ролі громадських об'єднань аграрно$промисло$
вої сфери і торгового сектора економіки у загальнодержавній
системі управління і підсистемах галузевого управління. Крім
того, це не сприяє ефективному вирішенню питання стійкої
продовольчої безпеки і сталого розвитку через філософію по$
вноцінного, здорового харчування й збереження навколиш$
нього середовища сьогодні та на перспективу. У зв'язку з цим
постає потреба:

— об'єктивної оцінки реального ресурсного потенціа$
лу об'єднань, які фахово можуть виконувати роль дієвого
громадського регулятора економічної системи і головного
регулятора Національної технологічної платформи "Агро$
продовольча";

— законодавчого утвердження ролі таких громадських
фахових саморегулівних формувань у процесі модернізації
економіки України і побудови фахового інституційно спро$
можного соціально відповідального середовища для ство$
рення гарантованої колективної економічної й стійкої про$
довольчої безпеки та соціально спрямованих ефективних
умов функціонування моделі системи сталого розвитку аг$
рарно$промислової сфери і торгового сектора економіки;

— передачі частини регулівних функцій державних
інституцій громадським об'єднанням, які підтвердять зако$
нодавчо встановлений статус "фахового", забезпечать про$
цес саморегулювання конкретної галузі та візьмуть на себе
соціальну й економічну відповідальність за її розвиток і
підвищення конкурентоспроможності, в умовах глобалізації
агропродовольчих ринків та виконання рекомендацій Євро$
пейської технологічної платформи "Їжа для життя" [1].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблемам державного регулювання і саморегулюван$

ня аграрної економіки на різних етапах розвитку країни
надано пріоритетного значення у дослідженнях С. Боринця,
П. Борщевського, Я.Жаліло, А. Заїнчковського, М. Коден$
ської, В. Коломойцева, М. Кропивка, В. Кучук, Ю. Лузана,
О. Могильного, С. Покропивного, В. Пустовіта, П. Саблу$
ка, М. Чумаченка та інших. Економічні й соціальні доктри$

ни інституціоналізму та його значення у гармонізації еко$
номічних інтересів розкрито у працях А. Алчіана, Дж.
Бьюкенена, М. Вебера, Т. Веблена, Г. Демзеца, Е. Дюрк$
гейма, К. Ерроу, Р. Коуза, Дж. Коммонса, Р. Нельсона,
Д. Норта, Р. Познера, О. Шпикуляка та інших. Питання роз$
витку соціальної політики, різні аспекти корпоративної со$
ціальної відповідальності досліджували відомі вітчизняні на$
уковці В. Бодров, В. Геєць, Д. Коник, В. Осецький, М. Олій$
ник, Ю. Привалов, І. Савченко та інші. Наявні різнобічні ас$
пекти та існуючі проблеми з формування продовольчої без$
пеки висвітлені у працях О. Білоруса, В. Власова, Л. Дейне$
ко, М. Зубця, Б. Пасхавера, П. Руснака та інших. Теоретичні
й практичні проблеми сталого розвитку аграрної сфери
досліджували О. Бородіна, Б. Буркинський, С. Герасимо$
ва, М. Долішній, В. Кухар, О. Майданник, В. Степанов,
М. Хвесик, О. Царенко, В. Юрчишин та інші [3, 4].

Разом із тим, процес модернізації економіки України,
формування фахового інституційно спроможного соціаль$
но відповідального середовища відбувається досить нео$
днозначно і суперечливо. Тому необхідно розробити ме$
ханізм визнання державою рівноправного регулятора соц$
іально$економічної системи — фахових об'єднань. Це має
стати основою для побудови стійкої підсистеми колектив$
ної економічної й продовольчої безпеки та системи стало$
го розвитку аграрно$промислової сфери і торгового секто$
ра економіки України, на засадах Національної технологі$
чної платформи "Агропродовольча".

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Характеризуючи діючі об'єднання, що є виразниками

інтересів окремої галузі або представників певного функц$
іонального спрямування, науковці, виробничники, а також
державні й громадські діячі, намагаючись виділити їх особ$
ливості, додають до назви об'єднання такі ознаки (понят$
тя): "професійне", "добровільне", "інституційне", "галузеве",
"самоврядне", що тільки частково відображає повноважен$
ня конкретного формування. З метою стандартизації терм$
інології й уникнення плутанини бажано встановити єдину
уніфіковану назву сучасних громадських формувань   а саме:
"фахові об'єднання", що підкреслить якісно новий їх ста$
тус. Саме визначення "фахове об'єднання" вказує на вищий
організаційний рівень громадського формування і май$
стерність спеціалістів, які, об'єднавшись для проведення
спільної діяльності, забезпечують дотримання вимог фахо$
вості, інституційності, соціальної відповідальності.

На думку автора, в аграрно$промисловій сфері й тор$
говому секторі економіки України фахове об'єднання — це
добровільне громадське формування будь$якої організа$
ційно$правової форми, що відповідає критеріям фаховості,
інституційної спроможності й соціальної відповідальності,
забезпечує скоординовані дії всіх його учасників (у межах
антимонопольного законодавства), сприяє побудові стійкої
підсистеми колективної економічної й продовольчої безпе$
ки та ефективному функціонуванню моделі системи стало$
го розвитку аграрно$промислової сфери і торгового секто$
ра та виконує роль саморегулівної організації конкретної
галузі або професійного спрямування [2; 3].

Нормативно$правове забезпечення функціонування і
легалізації фахових громадських формувань як нового регу$
лятора економічної системи, побудова сучасного алгоритму
організації їх діяльності та раціональної схеми управління,
визначення ефективних напрямів роботи, враховуючи кри$
терії фахової відповідності, інституційної спроможності й
соціальної відповідальності, що передбачає Концепція Євро$
пейської технологічної платформи "Їжа для життя", сприя$
тиме побудові стійкої підсистеми колективної економічної й
продовольчої безпеки та системи сталого розвитку аграрно$
промислової сфери і торгового сектора економіки України.

Фахові громадські об'єднання мають запобігти еконо$
мічним прорахункам, поступово перебравши на себе части$
ну функцій державних інституцій. У зв'язку з цим, виникає
потреба оптимального поєднання та використання можли$
востей діючих регуляторів з урахуванням об'єктивності си$
туації, що склалась у країні. Бажано, щоб у такій ситуації
методи і засоби державного й ринкового регулювань по$
єднувалися і розподілялися за таким принципом: процес ви$
робництва повинен регулюватися самокерованим ринковим
механізмом, а держава має наглядати за його створенням і
функціонуванням, забезпечуючи необхідний рівень соціаль$
ного спрямування.

Крім того, варто зазначити, що на сучасному етапі люд$
ство у своєму розвитку вступило у фазу, коли якісний рівень
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добробуту може бути досягнутий, підтримуватися та підви$
щуватися лише за умови зростання самостійності, посилен$
ня відповідальності, активної участі в прийнятті рішень і заі$
нтересованості в результатах праці через механізм збалан$
сування інтересів держави, бізнесу і споживачів. Тому про$
понуємо надати право представляти інтереси виробника
(власника) у відносинах з державними органами, торгівлею,
наукою (освітою) і споживачами фаховому об'єднанню
відповідної галузі. При цьому баланс інтересів держави, фа$
хового об'єднання, торгівлі, науки (освіти) і споживача по$
лягатиме у створенні умов, що забезпечать [3; 4]:

— можливість визначати узгоджену стратегію розвит$
ку підприємств і галузі в цілому та бажане стабільне зрос$
тання доходів кожного учасника об'єднання;

— дієву участь у процесі формування соціально$еконо$
мічного й екологічного розвитку галузей та ефективні умо$
ви функціонування;

— постійно зростаючі надходження до бюджетів усіх
рівнів від діяльності суб'єктів господарювання$членів фахо$
вого об'єднання;

— вирішення нагальних соціальних, екологічних і еко$
номічних питань та можливість повноцінного і здорового
харчування за доступною ціною.

Для цього усі ресурси, що держава об'єктивно може пе$
редати суб'єктам господарювання для налагодження ефек$
тивного виробництва і реалізації якісної та в достатньому
обсязі продукції, слід делегувати виконавцям, які відстою$
ють інтереси бізнесу і безпосередньо пов'язані зі спожива$
чами. Необхідно усвідомити, що у разі можливого перероз$
поділу регулівного ресурсу держави громадське об'єднання,
яке відповідатиме законодавчо визначеним державою кри$
теріям фаховості, інституційної спроможності та соціальної
відповідальності має перебрати на себе не тільки відповідні
законотворчі, стабілізуючі й розподільчі функції конкретних
державних інституцій, а й відповідальність за результати
своєї діяльності. За таких умов фахові об'єднання, створені
на новій організаційно$соціально$економічній і правовій ос$
нові, стануть потужною продуктивною силою, спрямованою
на реалізацію конкретних завдань, визначених Національною
технологічною платформою "Агропродовольча".

Але потрібно усвідомлювати, що ефективне функціону$
вання системи управління фахового об'єднання можливе за

умови спільної заінтересова$
ності суспільства, держави, ви$
робника (власника), торгівлі,
науки (освіти) через створення
збалансованого інституційного
поля, яке має задовольнити їх
потреби, забезпечити дотри$
мання учасниками об'єднання
критеріїв фаховості й корпора$
тивної соціальної відповідаль$
ності. Рівень інституційної
спроможності суспільства і дер$
жави має бути достатньо ефек$
тивним, щоб унеможливити
відхилення критеріїв від вимог
сьогодення і на перспективу.
Інституційна спроможність сус$
пільства та держави посилить
інституційну спроможність фа$
хових об'єднань, а вони, у свою
чергу, забезпечуватимуть ефек$
тивне саморегулювання окре$
мих галузей.

Реалізація загальнодер$
жавної програми щодо форму$
вання фахового інституційно
спроможного соціально відпо$
відального середовища має
бути проведена через процеду$
ру поетапної атестації функці$
онуючих громадських об$
'єднань аграрно$промислової
сфери і торгового сектора еко$
номіки, стандартизації рівня їх
розвитку за критеріями фахо$
вої відповідності, інституційної
спроможності,  соціальної
відповідальності. Згідно з цією
процедурою, державні інсти$
туції та фахові саморегулівні

об'єднання, об'єктивно оцінюючи свій ресурсний потенці$
ал, мають взяти до виконання стільки обов'язків, скільки
реально вони можуть виконати. При цьому бажано весь ме$
ханізм функціонування діючої економічної системи приве$
сти у відповідність до норм "золотої пропорції" ("золотого
перерізу") у співвідношенні кількості регулівних функцій 62
% і 38 %, або навпаки. Їх перелік повинен бути збалансова$
ний рівнем прав і відповідальності одних перед іншими і пе$
ред споживачами як головними оцінювачами дієвості дер$
жавних інституцій та фахових об'єднань [3].

Враховуючи зазначене, варто підкреслити, що створен$
ня в Україні стійкої підсистеми продовольчої безпеки та
побудова концептуальної моделі системи сталого розвитку
аграрно$промислової сфери і торгового сектора економіки
в своїй основі має базуватися на фаховості, інституційній
спроможності, соціальній відповідальності й колективній
економічній безпеці фахових об'єднань. Це випливає з того,
що критерії фаховості, інституційної спроможності та со$
ціальної відповідальності переважною частиною прямо або
опосередковано відповідають показникам економічної, со$
ціальної та екологічної складової сталого розвитку сусп$
ільства в цілому і аграрно$промислової сфери і торгового
сектора економіки зокрема. Крім того, створення дієвої
підсистеми колективної економічної безпеки фахового об$
'єднання має відбуватися шляхом досягнення критеріїв, які,
у першу чергу, мають задовольняти потреби всіх його учас$
ників і бути корисними будь$якій заінтересованій стороні.
Тобто, підсистема колективної економічної безпеки повин$
на сприяти не тільки досягненню бажаних колективних і
персональних економічних результатів для кожного з учас$
ників, а й зобов'язувати їх дотримуватися відповідних ви$
мог екологічної та соціальної відповідальності, цілеспрямо$
вуючи свої дії на засадах Національної технологічної плат$
форми "Агропродовольча". Необхідність побудови фахово$
го інституційно спроможного соціально відповідального се$
редовища, формування підсистеми колективної економіч$
ної безпеки та забезпечення функціонування стійкої підси$
стеми продовольчої безпеки зобов'яже всіх учасників про$
цесу збалансувати свої інтереси на шляху до сталого роз$
витку аграрно$промислової сфери і торгового сектора еко$
номіки України як однієї з важливіших складових системи
сталого розвитку суспільства (рис. 1) [3].

Рис. 1. Візуалізована концептуальна модель системи сталого розвитку аграрно,
промислової сфери і торгового сектора економіки України

* Розроблено автором.
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Критерії фахової відповідності, інституційної спромож$
ності, соціальної відповідальності, колективної економічної
та продовольчої безпеки мають бути гармонізовані з кри$
теріями сталого розвитку і забезпечувати реалізацію про$
грами повноцінного та якісного харчування суспільства і
збереження навколишнього середовища сьогодні й у май$
бутньому. Зонами можливих компромісів є економічні, соц$
іальні та екологічні показники.

Механізм функціонування запропонованої концептуальної
моделі системи сталого розвитку аграрно$промислової сфери і
торгового сектора економіки повинен враховувати умови, що
визначає "закон пірамід", а саме: зміни, які відбуваються на ниж$
чому логічному рівні системи, майже ніколи (дуже рідко) не при$
зводять до змін на вищому логічному рівні, а зміни, які відбува$
ються на вищому логічному рівні системи, майже завжди при$
зводять до змін на нижчих логічних рівнях (рис. 2) [3].

При цьому, ефективність функціонування такої концеп$
туальної моделі забезпечуватиметься за умови, що кожний
учасник процесу матиме рівні права, нестиме еквівалентну
міру відповідальності, залучатиме необхідні ресурси, адек$
ватно реагуватиме на можливі відхилення від встановлених
критеріїв, не порушуватиме правила, процедури, заходи і
терміни для досягнення загальної мети, усвідомлюючи своє
місце і роль у програмі "Національна технологічна платфор$
ма "Агропродовольча". Тобто, буде забезпечено зв'язок між
можливостями держави, виробника (власника), торгівлі,
науки (освіти) через баланс їхніх інтересів задовольнити
потреби споживача та зберегти навколишнє середовище на
даний час і на конкретно визначену перспективу.

ВИСНОВОК
Підсумовуючи зазначимо: в умовах глобалізації конку$

ренції, яка посилює нерівність між державами, загострює
диспропорційність економічного розвитку, поглиблює ди$
ференціацію країн за рівнем життя, постає потреба у про$
дукуванні нових підходів щодо розробки дієвих механізмів
управління економічним розвитком України, орієнтуючись
на інноваційний соціально спрямований європейський
досвід задоволення потреб і очікувань споживачів.

Сьогодні головними цілями нашого суспільства і держа$
ви повинні стати:

— збереження спроможності ефективно захищати свої
соціально$економічні інтереси в умовах глобалізації світо$
вих економік;

— генерування і реалізація інноваційних програм у всіх
сферах економіки з метою забезпечення їх конкурентосп$
роможності;

— якнайповніша реалізація національних конкурентних
переваг;

— задоволення ресурсних потреб у довготривалому ре$
жимі;

— реалізація стратегічних напрямів нової парадигми
сталого розвитку держави [5].

Для досягнення визначених цілей необхідні дієві регу$
лятори, які у співпраці з державними інституціями, наукою,
освітою і торгівлею візьмуть на себе відповідальність за ви$
конання поставлених завдань щодо задоволення вимог гро$
мадян на сучасному етапі та збережуть потенційні можли$
вості країни у забезпеченні потреб наступних поколінь.
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Рис. 2. Механізм функціонування концептуальної моделі системи сталого розвитку аграрно,промислової сфери і
торгового сектору економіки України на засадах Національної технологічної платформи "Агропродовольча"*

* Розроблено автором.
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