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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З огляду на сучасні умови функ�

ціонування аграрного сектора акту�
альним є дослідження регулюваль�
ної ролі держави щодо розвитку аг�
рарного сектора економіки. Не�
обхідність та особливості державно�
го регулювання аграрного сектора по�
в'язані з виконанням першочергових
завдань щодо гарантування продо�
вольчої безпеки держави, підвищен�
ня конкурентних переваг сільсько�
господарської продукції на внутрі�
шньому і зовнішньому ринках і ство�
рення умов соціального розвитку
села. За цих обставин виникає потре�
ба в ефективній державній підтримці
сільського господарства як однієї зі
стратегічних галузей, розроблення
основних інструментів реалізації
нової аграрної політики України.

Масштаби державної участі в ре�
гулюванні аграрного сектора еконо�
міки постійно змінюються, відповід�
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но змінюються і вимоги до системи
його державного регулювання, що
зумовлює визначення пріоритетних
напрямів державної політики щодо
розвитку аграрної галузі.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Різні аспекти проблеми, яку ми
досліджуємо, висвітлені у працях
вітчизняних та закордонних нау�
ковців і практиків, зокрема В. Вален�
тинова, П. Гайдуцького, М. Дем'я�
ненка, С. Зорі, І. Кириленка, З. Ка�
дюка, М. Корецького, П. Макарен�
ка, І. Михасюка, А. Мельник, В. Ме�
сель�Веселяка, О. Могильного, В. На�
заренка, Б. Пасхавера, М. Павлишен�
ка, Н. Попова, П. Саблука, О. Они�
щенка, Т. Осташко, Г. Черевка, А. Юзе�
фовича, В. Юрчишина, М. Янківа
та ін.

Однак, проблеми стабільного
розвитку механізму державного ре�

гулювання щодо підвищення конку�
рентоспроможності сільського гос�
подарства за умов глобалізації еко�
номічних відносин і трансформацій�
них перетворень у галузі висвітлені
недостатньо і потребують поглибле�
ного опрацювання на теоретичному
та методологічному рівнях.

Мета цієї статті — дослідити міс�
це та роль держави в регулюванні аг�
рарного сектора.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

В умовах розвитку світового гос�
подарства економічна роль держави
залежить від рівня участі в забезпе�
ченні внутрішніх і зовнішніх умов
ефективного функціонування націо�
нальної економіки, оскільки ступінь
ефективності держави визначається
рівнем ефективності її економіки.

Ефективність економіки, в ціло�
му, залежить від стану та тенденцій
розвитку основних її галузей, які в
сукупності формують народногос�
подарський комплекс держави, у
формуванні їх інвестиційної приваб�
ливості та регулюванні підприєм�
ницької діяльності відповідно до на�
ціональних пріоритетів. Серед них
особливе місце займає аграрний сек�
тор, основним завданням якого є за�
безпечення продовольчої безпеки
держави.

Саме держава на належному
рівні відіграє важливу роль у забез�
печенні розвитку аграрного сектора
економіки. Державна політика в
сільському господарстві в основно�
му зводиться до розробки та прий�
няття необхідного законодавства і,
що найважливіше, — дотримання і
виконання його в повному обсязі. Це
стосується, зокрема, фінансового,
організаційного та інформаційного
забезпечення сільськогосподарської
діяльності з боку держави, визначен�
ня і затвердження пріоритетних на�
прямів розвитку аграрного сектора
економіки.

Діяльність держави, яка безпосе�
редньо або опосередковано пов'яза�
на з господарською сферою і еконо�
мікою, характеризується як еконо�
мічна. Тобто економічна діяльність
— поняття загальне, яке визначає
державу як основний суб'єкт еконо�
мічної системи, а тому потребує спе�
ціальних досліджень, особливо при
регулюванні аграрного сектора еко�
номіки.

Економічну роль держави мож�
на розглядати з двох позицій. З од�
ного боку, вона зводиться до вирі�
шення основного завдання щодо за�
безпечення передумов ефективного
функціонування галузі шляхом ство�
рення належного інституційного се�
редовища. З другого боку — уряд



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 3/2010108

може вирішувати завдання, які сто�
суються посилення і модифікації
сільського господарства на основі
перерозподілу та корегування роз�
поділу ресурсів з метою зміни струк�
тури національного продукту галузі,
стабілізації аграрної економіки та
стимулювання економічного росту.

У науковій літературі існують
дискусії щодо ролі й значення держа�
ви у розвитку економіки та її аграр�
ного сектора зокрема. Особливої го�
строти вони набули вже в середині
ХХ століття, перекинувшись із тео�
ретичної в науково�практичну пло�
щину. Підходи щодо розв'язання
цього питання можна сформулюва�
ти таким чином:

а) держава повинна активно втру�
чатися в процес регулювання ринко�
вого механізму;

б) держава не повинна здійсню�
вати активних заходів щодо втручан�
ня в дію ринкового механізму.

До першого підходу відносять�
ся прихильники Дж. М. Кейнса
(неокейнсіанська школа), а до дру�
гої — А. Сміта (монетариська тео�
рія). Такий розподіл думок зумов�
лений ставленням науковців до не�
обхідності регулювання будь�яких
процесів державою. На думку відо�
мого англійського економіста
Джона Мейнарда Кейнса, втручан�
ня держави в економічні процеси є
необхідним, оскільки суто ринко�
вий механізм неспроможний забез�
печити стабільне економічне зрос�
тання. Однак, Адам Сміт вважав,
що ідеальним механізмом регулю�
вання і координування людської
діяльності є ринок, а тому відсутня
потреба державного втручання в
економіку. Відомий український
вчений М. Туган�Барановський,
прихильник неокейсіанської шко�
ли, вважав, якщо держава не втра�
чає регулюючу функцію в країнах
з ринковою економікою, то не�
обхідним є державне регулювання
і в перехідній економіці.

Визначення необхідності дер�
жавного регулювання економіки має
важливе значення на етапі її транс�
формації до ринкового типу госпо�
дарювання. Тому, на думку нау�
ковців, використання державного
регулювання економіки у перехідний
період зумовлюється необхідністю
надзвичайних заходів, спрямованих
на фінансове оздоровлення госпо�
дарства, адаптацію економіки і сис�
теми управління до нових умов гос�
подарювання, а також проведенням
активної соціальної політики.

На думку В. Мамутова і О. Чув�
пило, недооцінка ролі держави в еко�
номіці, переважання уявлень про
ринковий механізм як всеохоплюю�
чий і автоматичний регулятор госпо�

дарських відносин є однаково небез�
печними для суспільства, як і недо�
оцінка ролі ринкового механізму.

Тобто більшість вчених визнають
необхідність державного регулюван�
ня економіки та її галузей. Відмін�
ності в їх позиціях полягають лише
у визначенні ступеня і форм такого
регулювання та його співвідношення
з ринковим саморегулюванням.

За твердженнями інших нау�
ковців, існує чотири фактори, які зу�
мовлюють державне регулювання
аграрного сектора економіки. До них
належать:

1) диспаритет цін сільськогоспо�
дарських і промислових товарів;

2) нестабільність доходів у сіль�
ськогосподарських товаровироб�
ників через коливання погодних
умов;

3) захист від іноземної конку�
ренції;

4) захист навколишнього сере�
довища та забезпечення продоволь�
чої безпеки держави.

Слід зазначити, що запровадже�
на ще в 1991—1994 роках ліберальна
модель ринкових відносин стосовно
агропромислового виробництва зу�
мовила занепад сільського господар�
ства та сільських поселень. Тому ви�
никла необхідність у переоцінці кон�
цепції ринкових відносин в аграрно�
му секторі економіки, напрацюванні
нових напрямів формування окре�
мих сегментів ринку й ринкового ме�
ханізму в цілому.

У цей період першочерговим зав�
данням було забезпечення приско�
реного переходу від спаду до дина�
мічного розвитку аграрного вироб�
ництва та підвищення конкуренто�
спроможності сільськогосподарської
продукції. Інші погоджуються з дум�
кою, що в умовах перехідного етапу
до ринкової економіки ринок суттє�
во не впливав на розвиток аграрного
сектора країни.

В умовах, що склалися, викорис�
тання тільки суто ринкових методів
управління АПК не забезпечило по�
зитивних результатів. У цьому ви�
падку пріоритетне значення відво�
диться державному регулюванню
економіки, адже його оптимальне
поєднання з ринковими регулятора�
ми в сучасних умовах забезпечить
найбільш прискорений вихід аграр�
ного сектора з кризової ситуації.

На нашу думку, державне регу�
лювання економіки повинна здійс�
нювати держава — на макрорівні. На
мікрорівні слід здійснювати дерегу�
лювання економіки, тим паче, коли
йдеться про аграрний сектор еко�
номіки країни. Тут державне регу�
лювання зумовлене, насамперед,
різноманітністю природно�кліма�
тичних умов, які вимагають створен�

ня та розвитку системи захисту
сільськогосподарських товарови�
робників, страхування їх діяльності.

Крім цих, об'єктивних (природ�
них) факторів, державне регулюван�
ня економіки необхідне через:

— нестійкість цін та доходів у
сільськогосподарському виробни�
цтві, їхньої залежності як від при�
родних факторів, так і від кон'юнк�
тури ринку;

— непривабливість інвестування
сільського господарства через по�
вільний оборот капіталу та відтво�
рювального процесу;

— сезонність виробництва, вели�
кий виробничий ризик, пов'язаний зі
стихією;

— особливості формування со�
ціальної інфраструктури села;

— особливості сільського роз�
витку.

Створення необхідного рівня і
умов розвитку функціонування аг�
рарної економіки України знаходить
своє відображення в економічній
політиці держави. Економічну по�
літику розглядають як систему спе�
ціально розроблених і реалізованих
заходів впливу на господарські про�
цеси, які відбуваються в національ�
ному господарстві, з метою надання
їм визначеної спрямованості розвит�
ку. Крім того, економічна політика
реалізується через певні інструмен�
ти, використання яких спрямоване
на досягнення економічною систе�
мою суспільства визначених цілей і
на забезпечення необхідного режи�
му її функціонування.

На наш погляд, державне регу�
лювання аграрного сектора еконо�
міки — це сукупність економічних,
організаційно�правових і соціальних
заходів економічної політики дер�
жави, спрямованих для створення
ефективного та стабільно�зростаю�
чого розвитку мультифункціональ�
ного сільського господарства з ме�
тою забезпечення продовольчої без�
пеки країни та зміцнення його кон�
курентних позицій на світовому аг�
рарному ринку.

Враховуючи те, що аграрна по�
літика є складовою економічної по�
літики, на нашу думку, розподіл її
цілей доцільно застосувати і до аг�
рарного сектора економіки.

Цілі аграрної політики необхід�
но поділити на кінцеві та прикладні,
які, в свою чергу, поділяються на ряд
проміжних. До проміжних ставлять�
ся вимоги: по�перше, мати достатній
ступінь вимірності; по�друге, швид�
ко, однозначно реагувати на зміни
інструментів. Тільки через досягнен�
ня проміжних цілей можна одержа�
ти кінцевий результат і визначити
напрями його досягнення.

Глибоке і всебічне дослідження
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участі та ролі держави у розвитку
сільського господарства вимагає
чіткого визначення сутності й
змісту державної діяльності у сус�
пільному виробництві аграрного
сектора економіки. Це зумовлюєть�
ся переходом України до ринкової
економіки, результатом якого є
здійснення докорінних змін у дер�
жавному регулюванні виробничого
процесу.

На етапі становлення ринкової
економіки аграрний сектор займає
визначальне місце в сучасній системі
національного господарства. Саме
розвиток і успішне функціонування
цієї сфери визначають стан еконо�
міки, забезпеченість населення дер�
жави продуктами харчування, рівень
збалансованості та розвиток ринко�
вих відносин.

Унікальною особливістю аграр�
ного сектора є наявність великої різ�
номанітності природних ресурсів.
Серед них сільськогосподарські
угіддя займають 41,9 млн га, або
69,4% загальної території України;
33,3 млн га припадає на орні землі;
2,2 млн га на сіножаті; 5,3 млн га —
на пасовища; 1,1 млн га — зайняті ба�
гаторічними насадженнями. Площа
орних земель України перевищує зе�
мельні ресурси ряду країн. Проте за
економічним потенціалом сільське
господарство є найменш дохідною
галуззю.

Сьогодні основним завдання
держави є забезпечення умов для
розвитку сільського господарства як
мультифункціональної галузі еконо�
міки. Мультифункціональність сі�
льського господарства полягає у
комплексному охоплені основних
характеристик, якими повинна воло�
діти галузь у процесі виконання ос�
новних функцій. Серед них головне
місце займає економічна, соціальна,
екологічна, інноваційна та інформа�
ційна.

Економічна функція полягає у
виконанні основних завдань аграр�
ної сфери з метою забезпечення
умов для функціонування всієї еко�
номіки. Вона включає виробництво
сільськогосподарської продукції для
задоволення потреб населення і за�
безпечення продовольчої безпеки
держави, використання виробничих
ресурсів інших галузей та участь у
розвитку міжгалузевих зв'язків,
функціонування аграрних ринків,
створення фінансових потоків, залу�
чення і використання інвестицій
тощо.

Соціальна функція аграрного
сектора економіки пов'язана з умо�
вами життя сільського населення,
створенням соціальної інфраструк�
тури. Ця функція знайшла своє
відображення у концепції сталого

сільського розвитку, яка в останні
роки набула особливого поширення.

Екологічна функція реалізуєть�
ся у використанні в аграрному ви�
робництві земельних угідь, водних
ресурсів, об'єктів рослинного і тва�
ринного світу. Враховуючи залеж�
ність сільського господарства від
впливу природнокліматичних умов
і від якості природних ресурсів, ос�
новним його завданням є забезпе�
чення оптимальної екологічної
рівноваги на сільських територіях,
а також збереження і розвиток аг�
роландшафту як основи агротуриз�
му.

Інноваційна функція відображає
потреби і можливості використання
досягнень науково�технічного про�
гресу, зокрема методів генної інже�
нерії, засобів захисту біологічних
об'єктів від хвороб і шкідників, інших
біотехнологій, які впливають на
якість продукції.

Інформаційна функція характе�
ризується тим, що виконання усіх ви�
щерозглянутих функцій можливе
лише за наявності чітких управлінсь�
ких рішень, які повинні враховувати
особливості та специфіку сільсько�
го господарства.

Отже, на нашу думку, мульти�
функціональне сільське господар�
ство — це галузь національної еко�
номіки, ефективний розвиток і
функціонування якої  забезпе�
чується через економічну, соціаль�
ну, екологічну, інноваційну та ін�
формаційну функції, а її конку�
рентоспроможність виступає ос�
новною рушійною силою зміцнен�
ня стратегічних позицій та пріори�
тетів на внутрішньому та світовому
аграрних ринках.

В умовах нестабільної економіч�
ної ситуації в аграрному секторі еко�
номіки виникла потреба в істотних
змінах пріоритетів державної пол�
ітики і обсягів реальної державної
підтримки. Для покращення ситуації
були здійснені такі кроки:

— відпрацьовано систему моні�
торингу продовольчих ресурсів че�
рез впровадження обгрунтованих
балансів виробництва і споживання
основних видів сільськогосподарсь�
кої продукції;

— введено в дію механізми дер�
жавного регулювання ринків продо�
вольства на засадах застосування за�
ставних та інтервенційних закупі�
вель;

— створено умови для конкурен�
тного формування державних і регі�
ональних стратегічних ресурсів про�
довольства;

— впроваджено нові програми
підтримки галузі через здешевлення
довгострокових кредитів і складної
сільськогосподарської техніки тощо.

Державне регулювання еконо�
мічних процесів у аграрному сек�
торі виступає як обов'язковий
компонент сучасної  політики.
Адже саме державне втручання
визначає розвиток економіки
сільського господарства та суміж�
них з ним галузей.  Державне ре�
гулювання сільськогосподарсько�
го виробництва здійснюється з ме�
тою досягнення найбільш ефек�
тивного соціально�економічного
розвитку сільського господарства,
підвищення конкурентоспромож�
ності аграрної продукції та покра�
щення рівня її якості. В процесі та�
кого регулювання здійснюється
економічна підтримка аграрних
підприємств, які є основними ви�
робниками сільськогосподарської
продукції, забезпечується необх�
ідний рівень дохідності госпо�
дарств в умовах несприятливої
ринкової кон'юнктури, а також ви�
готовлення такого обсягу про�
дукції відповідної якості, яка б за�
довольняла потреби споживачів і
тим самим зберігала соціальну
стабільність суспільства.

Основними завданнями держав�
ного регулювання аграрного секто�
ра економіки є:

1) забезпечення економічного
зростання галузі, яке визначає про�
грес національної економіки держа�
ви або регіону і передбачає збіль�
шення виробництва сільськогоспо�
дарської продукції, підвищення
продуктивності праці в галузі, а та�
кож формування раціональної
структури попиту й асортименту
продукції;

2) забезпечення сталості розвит�
ку аграрного виробництва завдяки
стабільності ринкових цін, запобі�
ганню та стримуванню гіперінфляції,
підтримки на певному рівні зайня�
тості сільського населення, забезпе�
чення збалансованості доходів і вит�
рат у аграрному бюджеті й зовнішній
торгівлі, попередження появи вели�
кого бюджетного дефіциту, зовніш�
нього боргу або негативного сальдо
в зовнішній торгівлі сільськогоспо�
дарською продукцією;

3) забезпечення економічної
справедливості у розвитку сільсько�
го господарства. У звичайному ро�
зумінні це означає справедливий
розподіл суспільного аграрного ба�
гатства, але як одна з економічних
функцій держави економічна спра�
ведливість являє собою також спра�
ведливий розподіл доходів галузі се�
ред членів суспільства, надання
рівних шансів на аграрному ринку,
справедливість ринкової конку�
ренції тощо.

На наш погляд, перелік функцій
державного регулювання аграрного



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 3/2010110

сектора варто звузити з метою чіткої
їх координації та спрямування на до�
сягнення конкретного завдання.
Тому до основних функцій слід від�
нести організаційну, стимулюючу,
соціальну і контролюючу.

Основні регулюючі чинники аг�
рарного сектора економіки, які ви�
користовуються державою, можна
поділити на такі види: політико�пра�
вові, макроекономічні, соціальні,
організаційні, матеріально�технічні,
наукові, екологічні, євроінтегра�
ційні.

Політико�правові чинники охоп�
люють собою формування держав�
ної аграрної політики, визначення
місця сільського господарства як га�
лузі в системі національної економі�
ки, а також розроблення законодав�
чо�нормативних актів щодо аграрно�
го сектора економіки та їх відповід�
ність європейським вимогам.

Макроекономічні — представ�
лені заходами державної підтримки
аграрного сектора економіки, вдос�
коналення та реалізації економічних
важелів державного впливу на роз�
виток сільського господарства.

Соціальні чинники реалізують�
ся через формування державної
соціальної політики розвитку аг�
рарної сфери, а також забезпечен�
ня умов для сільського розвитку
відповідно до його сутності, цільо�
вого призначення і  механізмів
здійснення. Організаційні — при�
значені для створення умов ефек�
тивного функціонування держав�
них органів управління сільським
господарством. Матеріально�тех�
нічні чинники регулювання призна�
чені для забезпечення сільського
господарства матеріальною базою.
Наукові фактори полягають у за�
безпеченні розвитку наукових дос�
ліджень у галузі сільського госпо�
дарства та підготовку кваліфікова�
них наукових кадрів.

Екологічні — призначені для фор�
мування агроекологічної, земле� і
природоохоронної політики з метою
збереження земельного фонду дер�
жави.

Євроінтеграційні фактори поля�
гають у дотриманні вимог при фор�
муванні та реалізації аграрної по�
літики європейських країн, адаптації
законодавства до умов сільського
господарства.

Досвід розвинутих країн пока�
зує, що із розвитком ринкових відно�
син система державного регулюван�
ня ускладнюється і удосконалюєть�
ся. Виникає потреба у створенні
чіткої системи впливу на суб'єкти
ринкових відносин в аграрному сек�
торі економіки, яка базувалася б на
стратегічних напрямах розвитку сі�
льського господарства.

Виходячи із актуальності про�
блеми, яка сьогодні є найбільш ха�
рактерною для сільського господар�
ства, основними стратегічними ціля�
ми її вирішення повинні бути:

— досягнення стабільного та
ефективного функціонування аграр�
ного сектора економіки, зорієнтова�
ного на задоволення внутрішніх та
експортних потреб країни в про�
дукції сільського господарства і про�
дуктах її переробки;

— соціальне відродження села,
подолання бідності переважної час�
тини селян та інших його мешканців,
створення послідовної та довготри�
валої схеми гарантування майбут�
нього для сільських територій.

Соціально�економічний розви�
ток галузі можливий за умов досяг�
нення, насамперед, соціального
відродження села та формування
схеми розвитку його інфраструкту�
ри в перспективі, досягнення ста�
більного та ефективного функціону�
вання агропромислового комплексу,
зорієнтованого на задоволення внут�
рішніх та експортних потреб країни
в продукції сільського господарства
і продуктах її переробки.

Пріоритетними завданнями в
соціальній сфері є підвищення дохо�
дів та рівня якості життя селян шля�
хом:

— створення необхідних фінан�
сових і соціально�економічних пере�
думов для збереження сільських по�
селень від їх подальшої деградації та
забезпечення становлення на селі се�
реднього класу;

— впровадження механізмів роз�
витку сільських територій на основі
підтримання і примноження в них
історично сформованих духовних,
культурних, економічних та побуто�
вих надбань, підвищення ролі сіль�
ських громад у стратегічному роз�
витку сільських поселень;

— державної підтримки розвит�
ку соціальної сфери сільських тери�
торій за безпосередньої участі орга�
нів місцевого самоврядування, що
діють у сільських місцевостях сіль�
ськогосподарських підприємств та
інших господарських структур;

— створення додаткових робо�
чих місць для селян за рахунок роз�
витку в сільській місцевості альтер�
нативних видів діяльності;

— реалізація заходів щодо недо�
пущення руйнівних демографічних
процесів.

Забезпечення умов розвитку
АПК передбачає формуванням дер�
жавою відповідної аграрної політи�
ки. При цьому головною метою аг�
рарної політики повинно стати усу�
нення залежності від інших країн у
забезпеченні продуктами харчуван�
ня, створення надійних продоволь�

чих запасів, гарантування продо�
вольчої безпеки держави, виведення
аграрного сектора на світовий рівень
розвитку.

На наше переконання, сучасну
аграрну політику України доцільно
спрямувати на:

— розроблення концепції систе�
ми державного регулювання сіль�
ського господарства в умовах інтег�
рації у світове економічне середови�
ще;

— державну підтримку вироб�
ництва стратегічних видів продукції
сільського господарства;

— вдосконалення економічних
важелів державного регулювання аг�
рарного виробництва;

— створення конкурентоспро�
можного аграрного ринку та відпо�
відної ринкової інфраструктури;

— створення відповідних умов
для розвитку кооперації в аграрно�
му секторі економіки.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, роль держави у регулю�
ванні розвитку аграрного сектора
економіки розглядається як один із
основних чинників, здатних стабілі�
зувати функціонування сільського
господарства. Державне втручання
повинно бути таким, щоб, з одного
боку, уникнути надмірного впливу
державних органів на функціонуван�
ня галузі, оскільки це може призве�
сти до зменшення інновацій та інших
негативних факторів, а з другого
боку — держава повинна створити
економічне середовище, забезпечи�
ти необхідні умови успішного роз�
витку галузі, враховуючи специфіку
її функціонування.
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