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ВСТУП
В умовах розвитку України як са�

мостійної правової європейської дер�
жави актуальними є вирішення питань
державного управління суспільними
процесами. Зміст державного управлі�
ння, його мета, функції та методи ви�
магають наукового обгрунтування, по�
стійного реформування відповідно до
вимог часу. Пріоритетним напрямом
було і залишається питання державно�
го управління аграрним сектором еко�
номіки. Аграрне виробництво поклика�
не задовольняти первинні потреби
всього населення і забезпечувати на�
лежний рівень життя зайнятим у цій га�
лузі. Проте негативні тенденції розвит�
ку сільськогосподарського виробницт�
ва проявилися у затяжній кризі: знач�
ний спад валового виробництва про�
дукції, негативні показники фінансово�
економічних результатів діяльності аг�
рарних підприємств, низька конкурен�
тоспроможність сільськогосподарсь�
кої продукції на вітчизняному ринку. З
часу проголошення України само�
стійною державою економічне середо�
вище функціонування аграрних під�
приємств залишається досить неспри�
ятливим, деградує ресурсний потенці�
ал та соціальна сфера села.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розглянути теоре�

тичні засади реформування аграрного
сектора в ринкових умовах, запропону�
вати заходи, які сприяли б проведенню
успішного реформування аграрного
сектора економіки.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Важку ситуацію в аграрній сфері

нерідко пов'язують із прорахунками і
помилками, допущеними в державному
управлінні. Органи державного управ�
ління аграрним сектором, що залиши�
лися у спадок від адміністративної си�
стеми, виявилися нездатними безболі�
сно переорієнтувати діяльність сіль�
ськогосподарських виробників на рин�
кові умови. Державне управління аг�
рарним сектором здійснюється за до�
помогою організаційного механізму,
який є неефективним і вимагає удоско�
налення.

Перехід від централізованої плано�
вої до ринково орієнтованої економі�
ки вимагав надзвичайно широкого
спектра змін в усіх напрямах суспіль�
ного життя. Складовою частиною
трансформації народного господар�
ства є економічні перетворення в
сільському господарстві, які об'єднані
загальною назвою "аграрна реформа".
З огляду на специфіку галузі, реформу�
вання аграрного сектора є пріоритет�
ним напрямом національної політики.
Проте до сьогодні аграрне виробницт�
во залишається малоефективним та ма�
лопривабливим.

Україна обрала шлях радикальних
ринкових реформ. Тому всі заходи
щодо реформування аграрного секто�
ра мають враховувати і відбуватися
згідно з основними принципами ринко�
вої економіки. Слід зазначити, що в чи�
стому вигляді ринок ніколи не функці�
онував в жодній країні. В цьому випад�
ку слід говорити про ступінь регулю�

вання ринкових відносин в конкретно�
му місці та в конкретний час.

У науковій літературі проблемам
ринкової трансформації приділяється
значна увага. Трактування поняття "ри�
нок" у різних науковців можна узагаль�
нити у наступних аспектах.

1. Як місце купівлі�продажу то�
варів і послуг, укладення торгових угод
[4, с. 515] чи роздрібного продажу про�
дуктів харчування, базар [2, с. 1031] або
визначене місце, де відбувається торгі�
вля [1, с. 1044].

2. Будь�який інститут або ме�
ханізм, що зводить разом покупців і
продавців (постачальників) конкретно�
го товару або послуг [6, с. 272; 8, с. 53].

3. Економічна категорія товарного
виробництва, що являє собою сферу
обміну з певною системою ринкових
відносин між продавцями та покупця�
ми [4, с. 515]; сфера товарного обміну
[2, с. 1031; 1, с. 1044]; сфера оптової та
роздрібної торгівлі [11, с. 174].

4. Система товарно�грошових
відносин, що виникають між покупцем
і продавцем [3, с. 281]; сфера товарно�
грошового обігу або товарного обміну,
в якій виникають та реалізуються відно�
сини, пов'язані з процесом купівлі�про�
дажу, і здійснюється конкретна госпо�
дарська діяльність, спрямована на рух
товарів і послуг від виробників до спо�
живачів. Ринок — це система економі�
чних взаємовідносин між тими, хто ви�
готовляє, і тими, хто споживає продук�
цію, опосередкована процесом купівлі�
продажу товарів [7, с. 5].

5. Ринок — це також економічні
відносини, пов'язані з обміном товарів
і послуг, у результаті яких формують�
ся попит, пропозиція, ціна [8, с. 53];
пропозиція і платоспроможний попит
на товари у масштабі світового госпо�
дарства, країни або окремих її районів
[10, с. 132]; попит і пропозиція товарів,
послуг, фінансових ресурсів, цінних
паперів золота, коштовностей, виробів
мистецтва, інвестицій, праці та іншого
у масштабі світового господарства
(світовий, зовнішній ринок) та його ок�
ремого району (місцевий ринок).

6. Сукупність окремих сегментів
споживачів, які диференціюють спо�
живчий запит і його формування в ре�
зультаті комплексної взаємодії еконо�
мічних, демографічних, соціальних та
психологічних факторів [5, с. 9].

Існування різних підходів до тлу�
мачення поняття "ринок" свідчить про
його багатогранність. Кожен із зазна�
чених аспектів відтворює суть ринку з
різних боків.

Більш повне відображення сутності
ринку можна отримати, якщо проана�
лізувати зміст його основних функцій.

— Інформаційна — ринок надає
виробникам інформацію про суспільно
необхідну кількість товарів та послуг
(витрати на їх виробництво, якість,
асортимент) в умовах зміни цін та про�
центних ставок за кредити [7, с. 8].

— Регулююча — ринок впливає на
всі сфери економіки, особливо на сфе�
ру виробництва. Роль ринку прояв�
ляється у визначенні співвідношення
попиту і пропозиції, яке впливає на виз�
начення ринкової ціни. Автори під�
ручника "Основи економічної теорії" за
редакцією Ю. Ніколенка наголошують,
що підприємці, орієнтуючись на рин�
кові ціни і намагаючись одержати мак�
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симальний прибуток, направляють свої
кошти на випуск тих товарів, які кори�
стуються попитом [10, с. 139]. Внаслі�
док цього ринок не знає дефіциту, то�
варного голоду та інших негативних
явищ, властивих командно�адміністра�
тивній системі.

— Ціноутворювальна — в умовах
ринку формується суспільна вартість
товарів і послуг [7, с. 9], продукти праці
перетворюються на товар.

— Посередницька — споживач має
можливість вибирати постачальника,
який забезпечує належну якість про�
дукції, ціну, рівень сервісного обслуго�
вування й інших вимог, які висуває спо�
живач. Продавцю надається мож�
ливість вибору того покупця, який йому
найбільше підходить [7, с. 9].

— Сануюча — ринок за допомогою
механізму конкуренції здійснює вибір
найбільш ефективних господарюючих
суб'єктів, які здатні забезпечити вимо�
ги споживачів стосовно якості, ціни та
інших параметрів продукції та послуг.
Завдяки цьому постійно підвищується
рівень стійкості економіки країни зага�
лом [7, с. 10]. У цій своїй функції ринок
— об'єктивний суддя, який відбирає
найкорисніших для суспільства вироб�
ників, внаслідок чого постійно підви�
щується середній рівень ефективності
народного господарства [10, с. 139]. Це
унеможливлює або значно послаблює
виробництво заради виробництва, а
отже, витратний характер економіки.

— Відтворювальна — забезпечення
безперервності зв'язку між виробницт�
вом і споживанням, з її допомогою
здійснюється оборот сукупного суспіль�
ного продукту та його складових частин.

— Спонукальна — спонукає вироб�
ників товарів і послуг знижувати інди�
відуальні витрати порівняно з суспіль�
но необхідними, підвищувати їх якість
та споживчі властивості.

— Контролююча — сприяє контро�
лю споживачів за виробництвом, вирі�
внюванню цін.

— Функція посилення конкуренції
між виробниками товарів і послуг у ме�
жах окремих країн і світового госпо�
дарства.

Більшість науковців вважає, що,
незважаючи на очевидні недоліки, аль�
тернативи сучасній ринковій системі
немає. Їй властиві гнучкість, здатність
перебудовуватись та пристосовуватись
до інтенсифікації виробництва, викори�
стовуючи досягнення науково�техніч�
ного прогресу, стимули для високое�
фективного ведення господарської
діяльності [7, с. 5].

Підсумовуючи вищесказане, та в
результаті критичного аналізу основ�
них положень ринкової системи, уза�
гальнимо її основні переваги:

— ринок ефективно розподіляє об�
межені ресурси — конкурентне середо�
вище дозволяє спрямовувати всі види
ресурсів у виробництво тих товарів і
послуг, які користуються попитом і за�
безпечують потреби суспільства; рин�
кова система передбачає використання
у виробничій діяльності різних методів
поєднання ресурсів і  диктує не�
обхідність розробки і застосування
ефективних технологій виробництва;

— ринкова система передбачає
особистий інтерес і свободу всіх учас�
ників ринку. Яким би досконалим не був
плановий механізм, всі учасники відчу�

вали б на собі "видиму руку держави",
в той час як у ринковій економіці всі
суб'єкти цілеспрямовано збільшують
власні вигоди і, одночасно будучи ске�
рованими "невидимою рукою" Адама
Сміта, забезпечують суспільні інтереси.

Узагальнення недоліків ринку
можна подати у такому переліку:

— нестабільність розвитку різних
галузей економіки;

— ринок не враховує рівномірність
розподілу доходів;

— ринок не може регулювати так
звані "зовнішні ефекти" — безробіття,
вплив на навколишнє середовище;

— ринок не враховує соціальні про�
цеси — потреби безробітних, непрацез�
датних і малозабезпечених;

— ринок не може забезпечити за�
доволення суспільними благами: обо�
роною, освітою, управлінням, охоро�
ною правопорядку;

— ринок не забезпечує перспекти�
ви, адже суб'єкти ринку не можуть ре�
алізувати стратегічні цілі розвитку
країни: здоров'я населення, його осві�
ту, культуру, чисте навколишнє середо�
вище, ефективне використання ре�
сурсів і ін.

Отже, існує ряд питань, вирішення
яких покладається на державні й гро�
мадські утворення. В умовах станов�
лення ринкової економіки органи дер�
жавного управління мають спрямову�
вати свою діяльність на зменшення не�
гативної дії ринкових механізмів, роз�
виток конкурентного правового сере�
довища, регулювання "зовнішніх ефек�
тів" та соціальної справедливості, вир�
івнювання розвитку різних галузей, за�
безпечення суспільних благ та перспек�
тиви.

Розглянувши теоретичні основи
ринкової економіки, можемо підсуму�
вати, що багато важелів для аграрного
сектора України вже встановлено і
функціонують. Проте ринковий ме�
ханізм для умов нашої держави або не
діє, або діє неефективно. Мабуть, ко�
рені тут слід шукати:

— не лише у встановленні справж�
нього господаря на селі (зміна форм
власності), а у формуванні належних
виробничих відносин;

— не в декларуванні свободи під�
приємництва і вибору, а у забезпеченні
доступу до ринкової інформації;

— не у встановленні конкуренції
сільськогосподарських товаровироб�
ників, а у ефективному їх забезпеченні
засобами виробництва від конкурую�
чих промислових виробників та пере�
робних підприємств;

— у забезпеченні прибутковості
сільськогосподарських товаровироб�
ників через контроль за еквівалентністю
обміну та ціноутворення на продукцію
промисловості і сільського господарства.
Комплекс дій повинен бути спрямований
на регулювання попиту і пропозиції, тоб�
то купівельної спроможності населення,
затратної і цінової політик сільсько�
господарського виробництва;

— у формуванні та реалізації нау�
ково обгрунтованої аграрної політики
в напрямі: створення сприятливого еко�
номічного середовища (розвиток
фінансово�кредитної, податкової,
страхової системи, стимулювання спо�
живчого попиту; підтримка пропозиції
сільськогосподарської продукції то�
що); достатнього забезпечення аграр�

них товаровиробників всіма видами ре�
сурсів; розвитку соціальних процесів та
соціальної інфраструктури.

ВИСНОВКИ
Подальший розвиток аграрної ре�

форми має відбуватись разом із рефор�
муванням органів державного управл�
іння аграрним сектором. Для підвищен�
ня ефективності державного управлін�
ня слід удосконалити організаційний
механізм державного управління аг�
рарним сектором, що дозволить в ме�
жах наявного ресурсного забезпечен�
ня органів державного управління по�
зитивно вирішити проблеми аграрного
сектора.

Отже, реалізацію аграрної рефор�
ми слід здійснювати разом із реформу�
ванням органів державного управління
в контексті адміністративної реформи.
Необхідно звернути увагу на органі�
заційні заходи в органах державного
управління аграрним сектором. Удос�
коналення організаційного механізму
державного управління аграрним сек�
тором на регіональному рівні дозволить
підвищити ефективність державного
управління загалом.
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