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ВСТУП
Відтворення продовольчих ре�

сурсів, яке здійснюється в АПК регіону,
є матеріальною основою забезпечення
продовольчої безпеки, тому проблеми
державного регулювання агропромис�
лового сектора, специфіка якого зу�
мовлює і виправдовує особливий підхід
до такого регулювання, традиційно по�
в'язані із завданням забезпечення про�
довольчої безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням продовольчої безпе�
ки займалися відомі вчені, серед яких слід
виділити  Л. Канторовича, А. Маршалла.
Питанням державного регулювання за�
безпечення продовольчої безпеки при�
діляли увагу українські та зарубіжні
учені. Серед українських авторів слід ви�
ділити: Ю. Білика, П. Борщевського, В.
Геєця, Л. Дейнеко, О. Кочеткова, І. Лук�
інова, Р. Маркова, Г. Мостового, П. Саб�
лука, В. Трегобчука, В. Юрчишина та ін.
Серед зарубіжних теоретиків питаннями
забезпечення продовольчої безпеки зай�
малися: В. Балабанов, Е. Борисенко, Е.
Сєрова та ін. Основи відтворювального
підходу до аналізу регіональної економ�
іки, специфіка регіональних ринків роз�
криті в працях В. Лексина, Р. Маршало�
вої, А. Новосьолова, В. Овчинникова, Б.
Орлова та ін.

МЕТОЮ СТАТТІ Є
— сформувати принципово нову

методологію регіональної аграрної
політики;

— розглянути основні завдання аг�
рарної політики регіонів;

— запропонувати вироблення ком�
плексної науково обгрунтованої про�
грами продовольчої безпеки.
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ОСНОВНА ЧАСТИНА
Найважливіші особливості сіль�

ського господарства як галузі (частина
з яких була властива йому завжди, інші
оформилися останнім часом), які виді�
ляють сучасні економісти, є такі [2, c.
18]:

1. Сільське виробництво в розвине�
них країнах ведеться переважно фер�
мерськими господарствами, які хоча і
можуть бути досить великими підприє�
мствами, але, як правило, не в змозі
монополізувати сектор. Тобто окремий
фермер не може досягти таких обсягів
виробництва, які давали б йому мож�
ливість справляти визначальну дію на
ринкові ціни.

Разом з тим, незважаючи на істот�
не втручання, вхід і вихід на сільсько�
господарські ранки в розвинених краї�
нах досить вільні. У країнах з розвине�
ною економікою діє добре налагодже�
ний ринок земель сільськогосподарсь�
кого призначення, поширена оренда
землі, існує іпотечний кредит, що по�
легшує придбання ферми (отримання
основного ресурсу для початку
сільськогосподарського виробництва).
І навпаки, кожен фермер, який усвідо�
мив неприбутковість або недостатню
прибутковість свого господарства,
може продати його без будь�яких юри�
дичних, інституціоанльних економіч�
них обмежень.

Таким чином, в аграрному секторі
дотримуються двох основних умов дос�
коналої конкуренції: 1) наявність на
ринку великої кількості продавців,
кожний з яких не володіє достатнім
обсягом пропозиції для впливу на ціни;
2) свобода продавців вступати на ринок
і залишати його. Тому сільське госпо�
дарство часто використовується як
приклад функціонування ринків доско�

налої конкуренції. Безумовно, це твер�
дження справедливе з певними засте�
реженнями і лише для країн з розвине�
ним сільськогосподарським виробниц�
твом. Для країн, що розвиваються, ви�
щезазначені умови дотримуються рідко
через такі причини [1, c. 59]:

— незважаючи на більшу кількість
продавців, нерозвиненість ринків про�
дукції і ресурсів (в першу чергу ринку
землі) ускладнює, а деколи робить і
зовсім неможливим вхід і вихід на
сільськогосподарському ринку;

— слабкий і нерівномірний розви�
ток ринкової інфраструктури, недо�
ступність для виробників цінової
інформації;

— наявність (в окремих випадках
переважання) позаринкових зв'язків.

2. Другою суттєвою особливістю
аграрного сектора є використання землі
як засобу виробництва (тобто викорис�
тання корисних властивостей землі).
Якщо в сільськогосподарських галузях
земля використовується тільки як базис
для розміщення продовольчих споруд,
є майданчиком для розміщення підприє�
мства (за винятком добувної промисло�
вості, що експлуатує земні надра), то в
сільському господарстві вона служить
безпосереднім ресурсом, засобом ви�
робництва. У землеробстві використо�
вується особлива властивість родючості
землі, що є найважливішою характери�
стикою землі як ресурсу в сільському
господарстві. Попри те що з розвитком
технології залежність сільськогоспо�
дарського виробництва від землі посту�
пово знижується, земля залишається
основним предметом і знаряддям праці
в сільському господарстві. Обмеженість
цього ресурсу породжує феномен зе�
мельної ренти.

3. Сільськогосподарське вироб�
ництво украй залежне від природних
умов. Навіть у країнах з високою аграр�
ною культурою, що застосовують
інтенсивні технології в сільському гос�
подарстві, результати аграрного вироб�
ництва, як і раніше, залишаються непе�
редбачуваними. Засухи, повені, шкідни�
ки, хвороби тварин і рослин роблять
аграрний сектор сферою ризиковано�
го застосування капіталу.

4. Можливість диверсифікації про�
дукції сільського господарства вельми
обмежена. Поза сумнівом, технічний
прогрес у цій галузі супроводжується
виведенням все більш довершених
сортів культивованих рослин і порід
тварин. Селекційна діяльність направ�
лена в основному на вдосконалення
виробничих якостей нових видів рослин
і тварин: на зниження сприйнятливості
до хвороб, шкідників і несприятливих
погодних умов, на підвищення продук�
тивності і технологічності, зокрема
пристосованості до механізованої або
навіть автоматизованої технології і т.
д. Але навіть вдосконалена продукція
за своїми споживацькими якостями за�
лишається незмінною, і її корисність
для споживачів збільшити складно. У
цьому значенні порівняно з іншими сек�
торами економіки сільськогоспо�
дарські виробники більш обмежені в
можливостях підвищувати ціни на свою
продукцію [4, c. 130].

У результаті впродовж практично
всієї історії аграрного розвитку так
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званий паритет цін на сільськогоспо�
дарську продукцію і засоби виробниц�
тва для сільського господарства (тоб�
то співвідношення цін, яке показує,
скільки несільськогосподарських то�
варів і послуг може придбати сільсько�
господарський виробник за одиницю
свого продукту) змінюється не на ко�
ристь аграрного сектора.

5. Кінцевим продуктом сільсько�
господарського виробництва є сирови�
на для промислової переробки і продо�
вольство. Але цінова еластичність по�
питу на продукти харчування, як пра�
вило, низька. Споживачі купують ос�
новні види продовольства незалежно
від зростання або зниження цін на ньо�
го практично в незмінних обсягах. При�
близно підраховано, що в середньому
коефіцієнт еластичності сільськогоспо�
дарської продукції в індустріальних
країнах становить 0,20—0,25, тобто для
того, щоб збільшити збут продукції на
10 %, фермери повинні понизити ціни
на 40—50 % [5, c. 242].

6. Попит на сільськогосподарські і
продовольчі товари є еластичним за�
лежно від доходу. При низьких рівнях
добробуту, коли на харчування витра�
чається основна частина доходу сім'ї,
на кожну додатково зароблену гривню
сім'я прагне забезпечити перш за все
свої потреби в їжі. Коли проблема про�
житку перестає бути першочерговою,
то додатковий заробіток використо�
вується на інші товари і послуги — лю�
дина фізіологічно не може збільшити
споживання продуктів харчування у
відповідь на збільшений дохід. Тому із
зростанням доходів попит на продук�
ти харчування і, відповідно, на сільсько�
господарську продукцію збільшується
непропорційно.

7. Низька еластичність попиту на
сільськогосподарську продукцію пород�
жує так звану довгострокову фермерсь�
ку проблему. Сама по собі низька елас�
тичність попиту не є проблемою для сек�
тора економіки, якщо пропозиція не зро�
стає або зростає поволі. Але в умовах
значного науково�технічного прогресу
різко виросла продуктивність аграрної
праці: наприклад, якщо в ХІХ ст. амери�
канський фермер годував чотирьох чо�
ловік, то сьогодні — майже 100. Таким
чином, пропозиція сільськогосподарсь�
кої продукції стала швидко зростати.

Науково�технічний прогрес в су�
спільстві зазвичай супроводжується і
зростанням добробуту його членів,
збільшенням реальних доходів. Але із
зростанням добробуту зазвичай скоро�
чується і народжуваність, а це означає
зниження темпів зростання населення. В
результаті сукупний попит на сільсько�
господарську продукцію в суспільстві
зростає повільніше, ніж її пропозиція.

Технічний прогрес може виража�
тися в здешевленні засобів виробницт�
ва, що придбаваються фермерами.
Проте в довгостроковому періоді це не
так — диспаритет цін постійно зростає.

Таким чином, у міру розвитку еко�
номіки і науково�технічного прогресу
сільське господарство виявляється "за�
тисненим" між двома тенденціями. З
одного боку, із зростанням пропозиції
сумарна виручка сектора зменшується,
з іншого — ціни на товари, що купують�
ся, випереджають ціни на фермерську

продукцію. Результуючим трендом стає
відносне падіння фермерських доходів.
У довгостроковій перспективі фер�
мерські доходи завжди відстають від
доходів у нефермерських секторах еко�
номіки.

8. Оскільки сільське господарство
— висококонкурентна галузь, здавало�
ся б, через закони ринку паралельно з
падінням доходів повинен відбуватися
відплив фермерів з цієї галузі в більш
прибуткові сфери діяльності. Проте на
практиці цього не відбувається, в уся�
кому разі з тією швидкістю, з якою
зменшуються фермерські доходи.

По�перше, на відміну від більшості
інших галузей економіки сільське гос�
подарство — це не тільки сфера вироб�
ництва, але і сфера життя. У світі дуже
багато людей, які займаються агаровою
працею не стільки як бізнесом, скільки
через свою схильність до селянського
(фермерського) життєвого устрою. В
результаті зайнятість в цьому секторі
не реагує на економічну кон'юнктуру з
такою ж швидкістю, як в інших галузях,
тобто мобільність аграрної праці дос�
татньо низька. Це випливає з особли�
востей сільського жителя і сільського
працівника, що виражається в його
особливій прихильності до засад жит�
тя і праці і зумовлює особливий сусп�
ільний консерватизм цієї частини насе�
лення.

По�друге, навіть тоді, коли ферме�
ри залишають свої ферми, вони не ви�
ходять з сільськогосподарського обо�
роту, а потрапляють до рук інших фер�
мерів, які таким чином збільшують свої
господарства, і пропозиція сільськогос�
подарської продукції зберігається.

По�третє, у структурі витрат в
сільському господарстві постійні витра�
ти абсолютно переважають над змінни�
ми, тобто частка витрат, які не залежать
від обсягів виробництва, перевищує ча�
стку витрат, пропорційних випуску про�
дукції. Крім того, частина сільськогос�
подарських земель, наприклад, у розви�
нених країнах, обтяжена іпотекою, тоб�
то фермери зобов'язані виплачувати від�
сотки по заставі незалежно від обсягів
виробництва. Так само, якщо господар�
ство ведеться на орендованій землі, фер�
мер повинен платити за оренду. Сімей�
не фермерське господарство не може
значно скоротити число зайнятих у ви�
робництві, оскільки основна робоча
сила — це сім'я, яку не можна звільнити
у відповідь на кон'юнктуру ринку, що
змінилася. Більш того, в періоди еконо�
мічних криз, коли і в сільському госпо�
дарстві наявне зменшення доходів,
відбувається відплив населення з міста
в село. Так було в США в період Вели�
кої депресії, в Росії в 1919 р., на початку
90�х рр.

Тому навіть якщо ціни різко пада�
ють і навіть якщо це падіння спостері�
гається протягом відносно довгого
часу, сільське господарство, як прави�
ло, не відповідає  адекватним скорочен�
ням виробництва. Наприклад, в 1929�
1933  рр. в США ціни на фермерську
продукцію впали на 63 %, а обсяги ско�
ротилися тільки на 6 %.

Таким чином, іммобільність ре�
сурсів у сільському господарстві при�
водить до посилення довгострокової
фермерської проблеми.

9. Цінова нееластичність попиту на
сільськогосподарську продукцію в су�
купності з великою залежністю аграр�
ного виробництво від природного чин�
ника і конкуренцією виробників зумов�
лює короткострокову фермерську про�
блему.

Дійсно, як ми говорили вище,
сільське господарство завжди зале�
жить від погоди, від раптового розпов�
сюдження хвороб тварин і рослин
тощо.

Обсяг фактичного виробництва не�
підконтрольний абсолютною мірою
сільськогосподарським виробникам.
Крім того, мільйони дрібних, розосе�
реджених по території країни вироб�
ників практично не можуть домовити�
ся про сумісний контроль над вироб�
ництвом з метою регулювання ринко�
вої кон'юнктури. У результаті звичне
явище — річні коливання аграрного ви�
робництва. Через низьку цінову елас�
тичність сільськогосподарської про�
дукції, навіть якщо попит на ринку
сільськогосподарської продукції ста�
лий, ціни на ньому вкрай нестабільні.
Щонайменші коливання в обсягах про�
позиції залежно від тисячі непідконт�
рольних фермеру причин (високий або
низький урожаї і т. д.) — і ціна падає
або злітає з неадекватною швидкістю.

Коливання фермерських доходів по�
в'язані й із змінами в самому попиті. Па�
діння попиту, що веде до падіння фер�
мерських цін, через іммобільність аграр�
них ресурсів не може бути компенсова�
но пропорційним скороченням вироб�
ництва. Таким чином, навіть короткост�
рокові коливання в попиті призводять до
різких коливань у фермерських доходах.

10. Найпоширеніша форма сіль�
ськогосподарського підприємства — се�
лянське господарство, сімейна ферма.
Для цього підприємства метою функціо�
нування є добробут сім'ї, який не вичер�
пується грошовим доходом. Тому почат�
кове положення теорії фірми про те, що
підприємець завжди прагне до максимі�
зації свого прибутку, для аграрного сек�
тора в чистому вигляді непридатне.

Трансформаційні процеси у сфері
сільського господарства, викликані
проведенням економічних реформ і
дією ряду об'єктивних соціально�еко�
номічних факторів, посилили диферен�
ціацію регіонів України за рівнем роз�
витку. Особливо гостро це вплинуло на
регіони аграрної орієнтації. Для цих
регіонів протягом тривалого періоду
були характерними централізована мо�
дель управління (з пріоритетом галузе�
вих інтересів щодо територіальних) та
планово�централізований механізм
розподілу матеріально�технічних ре�
сурсів [6, c. 88]. В умовах розвитку рин�
кових відносин і посилення децентра�
лізації управлінських функцій держа�
ва суттєво знизила міру регулювання
аграрного сектора й обмежила свою
економічну діяльність у сфері АПК, що
негативно позначилося на ефектив�
ності господарювання суб'єктів регіо�
нальних аграрних ринків і призвело до
погіршення стану продовольчої безпе�
ки на відповідній території.

Залишаються низькими темпи зро�
стання доходів населення, що в умовах
постійного збільшення цін на продо�
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вольчі товари не дають можливості
суттєво підвищити рівень споживання
населенням продуктів харчування, на�
самперед м'ясної та молочної про�
дукції. Іншими словами, заробітної
плати не вистачало навіть на забезпе�
чення потреби в основних продуктах
харчування, не кажучи вже про непро�
довольчі товари та послуги. У 2007 р.
ситуація практично не змінилася [3,
c. 4].

Низькою залишається якість продо�
вольчих товарів. Кількість неякісної
продукції в торговельній мережі по ок�
ремих видах продукції сягає 40—60 %.
З перевіреної управлінням у справах за�
хисту прав споживачів протягом 2007 р.
продовольчої продукції загальною су�
мою 337,6 тис. грн товари на суму 87 тис.
грн. були класифіковані як неякісні.

З огляду на це актуальною є не�
обхідність формування принципово
нової методології регіональної аграрної
політики. Ця політика повинна мати
комплексний характер і відмовитися від
пріоритетності галузевих принципів уп�
равління, які часто не враховують еко�
номічних особливостей та рівня соціаль�
ного та економічного розвитку регіону.

Нині питання практичного форму�
вання та реалізації активної регіональ�
ної аграрної політики значною мірою
ускладнюється у зв'язку з відсутністю
адекватного правового поля та сприят�
ливої аграрної політики держави. Отже,
з метою вирішення проблеми продо�
вольчої безпеки необхідною є розробка
нової аграрної політики держави, яка б
визначала чіткі орієнтири та цілі розвит�
ку агропромислового сектора країни з
одночасною розробкою основних ме�
ханізмів їх реалізації. Така політика по�
винна мати системний характер функц�
іонування, охоплюючи не тільки сферу
АПК, а й питання здорового харчуван�
ня населення, якості та безпеки продо�
вольства, розвитку сільських територій,
наукового забезпечення.

Основою формування аграрної полі�
тики держави має стати аграрна докт�
рина, згідно з якою утверджуватимуть�
ся фундаментальні науково обгрунто�
вані принципи аграрних відносин, зав�
дання та умови функціонування аграр�
ного сектора відповідно до загальнона�
ціональних інтересів. При цьому докт�
рина повинна надавати право регіонам
формувати власну аграрну політику, яка
б реалізувалася з урахуванням її загаль�
нодержавних положень, однак повніше
враховувала соціально�економічні та
екологічні особливості регіонів, що
дасть можливість досягти максимально�
го ефекту від реалізації такої політики,
спрямованої на підвищення рівня про�
довольчої безпеки регіонів та, відповід�
но, усієї держави.

Першочерговий крок при розробці
регіональної аграрної політики полягає
у визначенні її пріоритетів. В економі�
чно розвинутих країнах регіональна
аграрна політика спрямована на вирі�
шення переважно соціальних проблем,
таких як розвиток сільського самовря�
дування, забезпечення зайнятості
тощо. В Україні сучасна ситуація скла�
дається таким чином, що держава не га�
рантує забезпечення продовольчої

безпеки кожному з регіонів, оскільки
не проводиться загальнонаціональна
політика розвитку спеціалізації та
міжгалузевого обміну, яка була б зас�
нована на розрахунках коефіцієнтів ре�
гіональних витрат виробництва до се�
редніх по країні умов господарювання.
Іншими словами, кожен регіон змуше�
ний самостійно вирішувати проблему
продовольчої безпеки, використовую�
чи в рамках даної території специфічні
адміністративні методи.

Отже, нині основною метою регіо�
нальної аграрної політики повинно ста�
ти саме забезпечення продовольчої
безпеки на відповідній території. Під
нею розуміють такий еколого�економ�
ічний стан регіону, за якого всі її гро�
мадяни забезпечені якісним продоволь�
ством у необхідних кількості та асор�
тименті, а це підтримує найвищий
рівень їх фізичного і психічного здоро�
в'я, що виражається в максимально
можливій тривалості життя. Для цього
існують відповідні ресурси, потенціал і
механізми постійного збереження та�
кого стану (переважно власними сила�
ми регіону) для всіх верств населення,
незалежно від зовнішніх і внутрішніх
факторів та за умови забезпечення ста�
лого розвитку економіки регіону.

Треба також врахувати, що при про�
веденні аграрної політики має підкрес�
люватися не тільки один економічний
аспект, як це відбувається сьогодні. Зок�
рема, розвиток сільських територій не
може бути врахований в економічному
аспекті. Наприклад, безробіття в
сільській місцевості пов'язане не тільки
з виробництвом продовольства, а й з
розвитком сільської промисловості,
сфери послуг тощо. Отже, достатньою
мірою необхідно враховувати такі важ�
ливі складові, як стан навколишнього
середовища і добробут населення.

Таким чином, поняття "регіональ�
на аграрна політика" можна визначити
як діяльність, спрямовану на вирішен�
ня проблеми продовольчої безпеки ре�
гіону і соціальних питань у сільській
місцевості з урахуванням необхідності
збереження сприятливого стану навко�
лишнього середовища на відповідній
території.

У контексті викладеного основни�
ми завданнями аграрної політики регі�
онів мають стати: оптимальне розмі�
щення та використання наявних ре�
сурсів: раціоналізація регіональної
структури управління аграрним секто�
ром; формування виробничої, ринкової
та соціальної інфраструктур регіону;
створення та забезпечення діяльності
регіональних інформаційних мереж
продовольчої безпеки, зокрема щодо
питань здорового харчування, якості та
безпеки продовольчих товарів, у тому
числі на радіаційно забруднених тери�
торіях; максимальне залучення місце�
вих регіональних агропромислових
структур до насичення локальних
ринків продукцією власного виробниц�
тва з метою переходу регіону на само�
забезпечення продовольством; пол�
іпшення стану навколишнього природ�
ного середовища та збереження при�
родного генофонду; вирішення соціаль�
них проблем сільського населення.

З огляду на це на рівні регіону ви�
никає необхідність вироблення комп�

лексної науково обгрунтованої Про�
грами продовольчої безпеки, яка була
б практичним втіленням регіональної
аграрної політики. Вказана Програма
має визначати, зокрема, стратегію роз�
витку всього АПК регіону і сільськогос�
подарського виробництва як його ос�
новної ланки. У ній слід передбачити
вирішення проблеми забезпечення на�
селення продовольством, а переробної
промисловості — сировиною. Для цьо�
го варто визначити потреби регіону у
виробництві сільськогосподарської
продукції відповідно до стандартів, які
включають раціональну структуру про�
довольчого фонду на рівні рекомендо�
ваних норм споживання окремих про�
довольчих товарів, а також обсягів про�
дукції, призначеної на експорт. Техні�
чне вирішення такого підходу здійсню�
ється на основі балансу виробництва та
споживання сільськогосподарської
продукції. Механізм складання балан�
су дає можливість визначити продо�
вольчі ресурси регіону, їх надходжен�
ня ззовні. У кінцевому підсумку вста�
новлюється реальна недостача або над�
лишок певних видів продукції.

ВИСНОВКИ
Отже, раціональна регіональна аг�

рарна політика у рамках загальнодер�
жавної аграрної політики повинна вра�
ховувати обмеженість ресурсів,
здійснюватися в інтересах галузі, насе�
лення, регіону; сприяти ефективному
поєднанню галузевих і територіальних
принципів управління, створенню умов
для всебічного розвитку територіаль�
ної складової національної економіки,
найбільш повного використання при�
родних ресурсів і трудового потенціа�
лу, а також досягненню головної її
мети — забезпечення регіональної про�
довольчої безпеки. Усе це слід пам'ята�
ти при формуванні і реалізації регіо�
нальної аграрної політики. Для цього,
насамперед, необхідною є розробка
комплексної науково обгрунтованої
регіональної Програми продовольчої
безпеки, яка б стала практичним втілен�
ням регіональної аграрної політики.
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