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ВСТУП
Досить часто в наукових публікаці�

ях аграрна політика визначається як спе�
цифічна складова загальної економічної
політики держави, її владних інститутів
і структур. Проте, далеко не всі науковці
вважають, що її основний зміст відобра�
жається не в конкретній економіці, а в
політичній економії як області знань, що
охоплює макрорівень системи виробни�
чих і пов'язаних з ними соціальних відно�
син, а також об'єктивних економічних за�
конів, що визначають їх розвиток. Рівень
обгрунтування економічної, в даному ви�
падку аграрної, політики тому знахо�
диться в прямій залежності від того, на�
скільки вона узгоджується з дією цих за�
конів, з відношенням соціальних верств
суспільства, з інтересами людей, що бе�
руть участь у відтворювальному процесі.
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Е. Сєрової, М. Трейсі, І. Тсакока, І. Уша�
чова, А. Юзефовича, В. Юрчишина та
інших науковців обгрунтовано загально�
теоретичні, методологічні та практичні ас�
пекти формування державної аграрної
політики України, а також визначено ос�
новні напрями подальших змін у системі
державного регулювання сільськогоспо�
дарського виробництва.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити критерії ефективності

регулювання держави;
— обгрунтувати рівні регулювання

аграрного сектора.

РЕЗУЛЬТАТИ
Багатогранність завдань аграрної

політики, відсутність цілісності та
фрагментарність наявних інструментів
обліку, аналізу й моніторингу, їх не�
адаптованість до специфіки функціону�
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вання галузі потребує розробки сис�
темного підходу щодо оцінки ефектив�
ності державного регулювання аграр�
ного сектора, що передбачає обгрунту�
вання системи економічних показників
та критеріїв його розвитку.

Одним із найважливішим елементів
теорії державного регулювання еконо�
міки є визначення критерію (від грецьк.
criterion — мірило для оцінки) його до�
цільності, оптимальності та ефектив�
ності. Серед економістів існують різні
думки, щодо відповіді на питання: один
чи декілька критеріїв необхідно вибра�
ти для визначення ефективності дер�
жавного регулювання сільськогоспо�
дарського виробництва.

Так, на думку Діброва А.Д., необхідно
вести мову про систему критеріїв, у якій
критерій доцільності відображає, на�
скільки необхідне макроекономічне регу�
лювання; критерій оптимальності — вста�
новлює межі державного втручання в аг�
рарну економіку; а критерій ефективності
відображає реальний ефект від державно�
го впливу на соціально�економічні проце�
си, відповідно необхідно вести мову лише
про "підсумковий" критерій — критерій
ефективності державного регулювання, в
якому відображаються і знаходять підтвер�
дження як необхідність, так і оптимальні
межі державного регулювання [3, с. 72].

У науці грунтовно відпрацьована ка�
тегорія економічної ефективності та
відповідні критерії її оцінки. В сучасному
менеджменті це також обгрунтовано по
відношенню до управління організацією
(підприємством) в умовах ринкової кон�
куренції. Дані підходи можуть бути част�
ково використані при визначенні поняття
ефективності державного регулювання.
Однак повної відповідності бути не може,
оскільки це пов'язано з особливістю дер�
жавного регулювання як діяльності, що
здійснюється за допомогою державної
влади і державними органами. Тому зміст
визначення поняття "ефективність дер�
жавного регулювання" можна визначити
через модель — співвідношення "вхід�
вихід", що характеризує діяльність пол�
ітичної системи в цілому та підсистеми уп�
равління як її частини. На "вході" систе�
ми: вимоги суспільства (керований об'єкт),
які зумовлюють прийняття відповідних
рішень, і керуючого суб'єкта — легі�
тимність (довіра суспільства) і ресурси,
якими володіє держава для реалізації
можливих рішень. На "виході": реальна

зміна об'єкта як наслідок здійснення
рішень і досягнення цілей суб'єкта управ�
ління. Поняття "критерій ефективності"
державного регулювання визначає озна�
ку чи сукупність ознак, на основі яких оц�
інюється ефективність системи держав�
ного регулювання. В основу критерію
ефективності покладені принципи дер�
жавного регулювання, оскільки вони пе�
редбачають об'єктивно зумовлені норма�
тивні вимоги, які вироблені практикою
державного регулювання та засобами ре�
гулювання зв'язку між цілями і результа�
тами регулювання. Принципи виражають
вимоги об'єктивних економічних законів,
а їх дія пов'язана з реалізацією функцій
регулювання [7].

Здійснюючи оцінку ефективності
державного регулювання аграрного
сектора економіки, на наш погляд, не�
обхідно, з одного боку, розглядати дер�
жаву як "...виразника національних
інтересів, регулятора соціально�еконо�
мічних процесів і органу, що впливає на
умови функціонування суб'єктів ринку;
а з іншого боку — як крупного власни�
ка і суб'єкта ринку. В обох випадках
критерії оцінки державного регулю�
вання будуть різними" [1, с. 29].

Основна увага буде приділена форму�
ванню критеріїв ефективності державно�
го регулювання за першого підходу, адже,
по�перше, частка державної власності в
аграрному секторі є незначною, а, по�дру�
ге, критерії ефективності суб'єктів госпо�
дарювання з державною формою власні�
стю загальновідомі — грунтуються на по�
казниках економічної ефективності та до�
сягненні соціального ефекту.

Однак, при визначенні критерію
ефективності регулювання держави як
виразника загальнонаціональних інте�
ресів досить складно виділити універ�
сальний узагальнюючий критерій, адже
труднощі в його формулюванні поляга�
ють в тому, що значна частина факторів
(наприклад, екологічні, соціальні, тех�
нологічні тощо), на підставі яких виз�
начається критерій, знаходяться поза
межами аграрного сектора економіки.

Тому складність формування крите�
ріальної бази оцінки ефективності дер�
жавного регулювання аграрного сектора,
на наш погляд, полягає в наступному:

— практично будь�яке державне уп�
равлінське рішення прямо чи опосередко�
вано стосується розвитку сільського гос�
подарства. Причому вплив цей може бути
як: позитивним чи негативним; очікуваним
чи фактичним; попереднім чи підсумко�
вим; прямим чи опосередкованим;

— результати впливу аграрної пол�
ітики не завжди вдається виділити в
чистому вигляді, вони можуть бути на�
слідком спільної дії і взаємодії (синер�
гічний ефект) різних напрямів політи�
ки, тому при оцінці ефективності необ�
хідно враховувати їх взаємодію та ком�
плексний вплив на об'єкти державного
регулювання [4, с.116];

— складна система об'єктів держав�
ного регулювання аграрного сектора еко�
номіки (їх умовно можна класифікувати
за галузями, сільськогосподарськими то�
варовиробниками, виробничою сферою,
торгівлею, соціальною та екологічною
сферою, інформаційно�консультаційною
діяльністю тощо);

— різновекторність інтересів
суб'єктів ринкових відносин (товарови�
робники, споживачі, держава; експор�
тери та імпортери);

— повинні відображати усі скла�
дові суб'єктно�об'єктних відносин:
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економічну ефективність сільськогос�
подарських товаровиробників; еконо�
мічну ефективність аграрного сектора
економіки у системі макроекономічних
показників; соціально�економічну зба�
лансованість і справедливість міжгалу�
зевих зв'язків; показники відтворення
і постійного удосконалення людського
капіталу на селі; оптимальність функц�
іонування державного регулювання як
цілісного організаційно�економічного
механізму, спрямованого на забезпе�
чення ефективно діючої моделі ринко�
вого саморегулювання [6, с. 69].

Як відомо, система державного ре�
гулювання економіки складається з
різноманітних підсистем та поділяється
на ієрархічні рівні в залежності від адмі�
ністративно�територіального поділу
країни. При цьому кожний рівень ієрархії
управління являє собою відносно відо�
соблену підсистему, в якій наявні свої ло�
кальні цілі та відповідно свої локальні
критерії ефективності. Таким чином, в
ієрархічній структурі загальносистемна
ціль розподіляється на систему локаль�
них цілей за відповідними рівнями, утво�
рюючи "дерево цілей" та відповідно "де�
рево критеріїв ефективності". На кожно�
му рівні управління наявні власні спе�
цифічні ресурси на вході та відповідно
власні, притаманні тільки даному рівню
отримані результати [2, с. 9].

Вважається, що одним із головних
критеріїв ефективності державного
регулювання аграрного сектора є опти�
мальне досягнення поставлених цілей
аграрної політики держави.

Проте, формулювання стратегічних
цілей аграрної політики не дає точних і
однозначних економічних орієнтирів для
розробки стратегії розвитку аграрного
сектора. Саме тому виникає необхідність
конкретизувати цільові установки через
введення цілей нижчого рівня та відпові�
дних вимірників (показників). Таким чи�
ном, за рівнем досягнення цілей реалізації
аграрної політики визначаються критерії
так званої цільової ефективності — рівень
відповідності функціонування досліджу�
ваної системи її цільовому призначенню,
а також рівень досягнення визначених
цілей. Зазначимо, що "...поняття цільової
ефективності коректне тільки в тому ви�
падку, якщо є можливість відділити цілі від
функціонування системи (її затрат і ре�
зультатів)" [5, с. 51].

При виконанні цілеспрямованих
дій необхідно, на наш погляд, чітко виз�
начити:

— основні параметри об'єкта регу�
лювання;

— які параметри необхідно змі�
нити;

— хто і яким чином повинен впли�
вати на зміну цих параметрів;

— чи можуть вони змінюватися без
державного втручання; якщо можуть,
то які дії повинні здійснити (чи не
здійснити) державні органи, а якщо ні,
то в чому повинна полягати роль дер�
жави та її структур;

— які ресурси має в розпорядженні
суб'єкт регулювання, в даному випад�
ку держава;

— яким чином повинні використо�
вуватися ресурси для отримання зада�
ного результату, досягнення поставле�
них цілей [9, с. 11].

У залежності від рівня регулювання
аграрного сектора економіки можна ви�
ділити: загальнодержавний — на якому
визначається ефективність державного
регулювання для всього суспільства і

сільського господарства в цілому; регіо�
нальний — ефективність державного ре�
гулювання для окремих регіонів; галузе�
вий — пов'язаний з поліпшенням со�
ціально�економічного стану сільського
господарства в цілому та його підгалузей;
корпоративний — ефективність держав�
ного регулювання для окремих товаро�
виробників, їх об'єднань, груп і населен�
ня з різноманітними інтересами [4, с. 115].

Оскільки для кожного із рівнів зас�
тосовуються різноманітні інструменти
регулювання відповідно до законодавчо
передбачених повноважень, то виникає
необхідність визначати власні критерії
ефективності, які повинні бути взаємо�
пов'язані й формувати ієрархію погод�
жених дій, що не суперечать основним
цілям державної аграрної політики. Та�
ким чином, розробка системи критеріїв
державного регулювання для всіх ієрар�
хічних рівнів аграрної економіки дозво�
лить суспільству забезпечити високі
темпи економічного розвитку та досяг�
нути відповідного критерію розвитку.

На наш погляд, загальнодержавні
інтереси відносно результатів діяльності
сільського господарства полягають в
наступному: сільське господарство по�
винно виробляти продукцію в достатніх
обсягах для задоволення країни в про�
дуктах харчування і сировини для пере�
робної та інших галузей промисловості;
відповідно забезпечується продовольча
та сировинна незалежність країни від
іноземних виробників сільськогоспо�
дарської продукції [8, с. 26].

Оскільки сільське господарство —
складна соціально�економічна, ієрарх�
ічно побудована та територіально роз�
міщена система, то й результативність
його функціонування і регулювання
має значну кількість проявів. Тому при
оцінці державного регулювання необ�
хідно враховувати всі види її ефектив�
ності: економічну — пов'язану з раціо�
налізацією виробництва, поліпшенням
використання ресурсів, забезпеченням
розширеного відтворення; соціальну —
направлену на поліпшення умов, підви�
щення рівня життя населення та розви�
ток сільських територій; екологічну —
відображає зусилля щодо збереження
оточуючого середовища та зменшення
негативного його впливу на всі сторо�
ни життя суспільства [4, с. 115].

До традиційних видів ефективності
вважаємо за доцільне додати інституцій�
ну — відносно нове поняття, за якими
визначається розмір економії трансакц�
ійних витрат формальними інститутами.

Зростання рівня трансакційних вит�
рат спонукає до посилення державного
регулювання, яке, у свою чергу, приводить
до зростання трансакційних витрат, що
грунтуються на опортуністичній поведінці
державних службовців. У ситуації низь�
ких трансакційних витрат держава забез�
печує загальне функціонування прав влас�
ності, дозволяючи індивідам приватним
чином вилучати чистий добробут суспіль�
ства. В ситуації високих трансакційних
витрат держава сама максимізує добро�
бут, прямо визначаючи права власності
індивідів. З цього можна зробити висно�
вок, що адекватна заміна державного ре�
гулювання чи державного втручання ме�
ханізмами приватної координації стає
можливою у тому випадку, якщо розви�
ток ринкових відносин привів до форму�
вання приватних некомерційних органі�
зацій (асоціації товаровиробників, союзи
тощо), які здатні замінити державні орга�
ни. Тільки в цьому випадку підвищиться

ефективність інституційної організації
економіки, а отже, і економічна ефек�
тивність в цілому. В іншому випадку не�
ефективні інститути будуть замінені ще
більш неефективними.

ВИСНОВКИ
Таким чином, різноманітність видів

ефективності, на наш погляд, засвідчує не
тільки багатогранність цієї економічної
категорії, але і незавершеність пізнання
проблеми, розкриття її сутності відпові�
дно до нових виробничих відносин, що
складаються під впливом ринкової еконо�
міки. Тому, окрім перерахованих вище
видів ефективності, за останній час в еко�
номічний обіг було введено ще один вид
ефективності — еколого�економічна. Її
критерій — максимально можливе забез�
печення суспільних потреб людей продо�
вольством, що виготовлене за оптималь�
них питомих витрат виробництва і отри�
мання екологічно чистих сільсько�
господарських продуктів із збереженням
родючості грунтів і відтворенням довкіл�
ля. Даний підхід передбачає, що досягнен�
ня максимально можливого результату,
очевидно, повинно зіставлятися з низкою
чинників і умов, особливо врахування еко�
логічних наслідків. Адже можна отрима�
ти значний виробничий результат, однак
при цьому нанести непоправну шкоду дов�
кіллю і отримати забруднені харчові про�
дукти, вживання яких негативно відобра�
зиться на здоров'ї людей.
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