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ВСТУП
Теоретичні дослідження пробле�

ми аграрної політики в Україні на
сьогоднішній день відстають від
практичних аспектів її реалізації, що
не дозволяє виявити історичну пер�
спективу розвитку вітчизняної аг�
рарної політики та відповідно обра�
ти найбільш раціональні форми і ме�
тоди її формування та реалізації.
Крім того, наявність відповідного
теоретичного обгрунтування надає
практикам відповідні орієнтири,
формує чітку перспективу розвитку.
Важливість проблеми викликає не�
обхідність подальшого поглиблення
теоретичних уявлень щодо сутності
аграрної політики, що дозволить мо�
дернізувати інструментарій відпові�
дних досліджень.

Необхідність в особливій аграр�
ній політиці, хоча і пов'язаній, але
автономній від загальної економі�
чної політики, пояснюється при�
родними і економічними особливо�
стями сільськогосподарського ви�
робництва, особливим характером
продовольства як товару як з точ�
ки зору виробників, так і спожи�
вачів.
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ційно�практичних засад розвитку
національної аграрної політики зро�
били такі вчені, як В. Амбросов,
В. Андрійчук, О.Бородіна, П. Гайду�
цький, В. Геєць, О. Гойчук, Б. Да�
нилишин, О. Дацій, М. Дем'яненко,
С. Дем'яненко, В. Зіновчук, М. Калі�
нчик, С. Кваша, І. Кириленко, М. Ко�
рецький, І. Лукінов, Ю. Лупенко,
П. Макаренко, А. Малиновський,
М. Малік, В. Мартьянов, В. Месель�
Веселяк, О. Могильний, Г. Мосто�
вий, В. Нелеп, T. Осташко, О. Они�
щенко, Б. Панасюк, Б. Пасхавер,
Г. Підлісецький, П. Руснак, В. Ря�
боконь, П. Саблук, М. Сахацький,
В. Ситник, В. Трегобчук, М. Хвесик,
Є. Ходаківський, М. Хорунжий, Г. Че�
ревко, В. Шиян, О. Шпичак, В. Юр�
чишин та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— розглянути реалії сучасності

продовольчої безпеки в країні;
— визначити гносеологічні вито�

ки та інституціональні основи аграр�
ної політики.

РЕЗУЛЬТАТИ
Історичний вітчизняний і зару�

біжний досвід показує, що об'єктив�
но існуючі недоліки вільного ринку
усуваються або згладжуються шля�
хом державного втручання в рин�
кові відносини. Причому необ�

хідність регулювання аграрної еко�
номіки не може бути обгрунтована
дією будь�якого одного фактора,
вона зумовлена їх сукупністю, де
визначальне значення мають особ�
ливості сільськогосподарського ви�
робництва і умови відтворювально�
го процесу.

Під терміном "політика" (від
грець. роlitika — державні чи
суспільні справи) розуміють
діяльність у сфері відносин між соц�
іальними групами населення, а та�
кож участь у справах держави, виз�
начення форм, завдань і змісту її
діяльності. Ядром політики є отри�
мання, утримання і використання
державної влади. Державі як керу�
ючій системі суспільства належить
вирішальна роль у визначенні пріо�
ритетів, цілей й завдань суспільно�
го розвитку, а також у розробці і ре�
алізації системи конкретних заходів
для їхнього досягнення [1, с.5].
Нормальний розвиток суспільства
можливий тільки на основі тісної і
гармонійної взаємодії основних
сфер життєдіяльності — політич�
ної, економічної, соціальної та ду�
ховної. Економіці належить винят�
кова роль у забезпеченні функціо�
нування суспільства як сфери ви�
робництва і відтворення матеріаль�
них благ. Економічне життя розви�
вається за специфічними законами,
однак відносини з приводу вироб�
ництва, розподілу, обміну і спожи�
вання матеріальних благ в історії
людства завжди мали соціально�
політичне забарвлення. Це змушу�
вало державну владу втручатися в
економічні процеси, здійснювати
їхнє коректування і регулювання,
тобто розробляти і здійснювати
економічну політику.

Складність економічної пол�
ітики полягає в тому, що на шляху
до досягнення визначеної мети
вона торкається численних госпо�
дарських сфер: фінансів, кредиту,
грошового обігу, податкової сис�
теми, промисловості, сільського
господарства, зовнішньої торгівлі
тощо. У рамках кожної сфери еко�
номічна політика конкретизується
і реалізується як фінансово�кре�
дитна, податкова,  бюджетна,
структурна, зовнішньоекономічна,
промислова,  аграрна і  т.д.  Це
підсистеми загальної економічної
політики держави. Як показує
вітчизняний і  світовий досвід,
кожна підсистема в структурі еко�
номічної політики може стати мо�
гутнім засобом впливу на економ�
ічну систему і громадське життя в
цілому.

Ринок є ефективним у вирі�
шенні проблеми задоволення ма�
теріальних потреб суспільства. Ра�
зом з тим, жодна із сучасних еко�
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номічних систем не функціонує в
суто ринковому вигляді. Світовий
досвід показав, що одного ринко�
вого механізму недостатньо, щоб
забезпечити стабільний розвиток
економіки. Він має потребу в до�
повненні й коректуванні — дер�
жавному регулюванні, тобто в си�
стемі заходів економічної політи�
ки держави. На відміну від еконо�
мічної політики конкретних фірм
і груп товаровиробників, що пере�
слідують особисті чи корпоративні
інтереси, економічна політика дер�
жави повинна визначатися сусп�
ільними (загальнонаціональними)
інтересами, бути орієнтованою на
неухильне підвищення добробуту
суспільства.

Економічну політику зазвичай
прийнято розглядати як щось зов�
нішнє відносно основних законо�
мірностей, за якими існує та діє
економічна система, як збурення,
які вносять дії уряду, що керуєть�
ся позаекономічними міркування�
ми, до збалансованих, об'єктивних
економічних процесів. Якщо окремі
інструменти економічної політики,
які спираються на притаманні рин�
ковим механізмам важелі, насампе�
ред, у грошово�кредитній чи бюд�
жетно�податковій сферах, і є пред�
метом розгляду економічної теорії
чи спеціалізованих відгалужень
економічної науки; економічна
політика як цілісна система не роз�
глядається як предмет економічно�
го дослідження, тому вивчається,
як правило, теорією державного
управління, політологією, іншими
неекономічними напрямами сусп�
ільної науки.

Між тим, суб'єкти та об'єкти
економічної політики є частинами
суспільної системи, а її інструмен�
тарій підпорядкований внутрішнім
закономірностям останньої. Відтак,
цілком доречним видається розгля�
дати економічну політику як не�
від'ємну складову процесу суспіль�
ного відтворення, яка має об�
'єктивні закони розвитку, що мо�
жуть бути визначені та описані, ви�
ходячи з характеристик суспільної
системи, в якій ця політика здійс�
нюється [3, с. 12]. Аграрна політика
є пріоритетною складовою економ�
ічної та загалом національної пол�
ітики держави, що формується в
тісному зв'язку із зовнішньоторго�
вельною, промисловою, екологіч�
ною, соціальною та іншими напря�
мами політики [1, с. 8].

Деталізація глобальної мети
економічного розвитку країни за�
безпечується досягненням цілей га�
лузевих чи функціональних підсис�
тем агропродовольчої сфери в су�
купності, розробляється науково
обгрунтована стратегія і тактика,

конкретизована в заходах щодо її
реалізації; встановлюються терміни
і критерії досягнення проміжних
орієнтирів. Аграрна політика є спо�
собом вирішення завдань, що стоять
перед державою, в плані оптимізації
масштабів і якісних параметрів аг�
ропромислового виробництва. Ба�
зою для формування аграрної пол�
ітики повинен бути аналіз галузі з
точки зору інтенсивності чи екстен�
сивності історичних шляхів розвит�
ку, її місця в секторі реальної еко�
номіки; характеру, рівня і видів кон�
куренції як обов'язкового елемен�
та ринку; системи ціноутворення,
фінансування, кредитування, стра�
хування, оподаткування і безлічі
інших факторів, ігнорування хоча б
одного з яких може призвести до
недосягнення цілей розвитку еконо�
міки країни в цілому.

Пріоритетність агропромисло�
вого комплексу та соціального роз�
витку села в національній економіці
зумовлюється винятковою значущ�
істю та незамінністю вироблюваної
продукції сільського господарства
у життєдіяльності людини і сусп�
ільства, потребою відродження се�
лянства як господаря землі, носія
моралі та національної культури
[6]. Проте практика формування
вітчизняних нормативно�правових
документів, що безпосередньо виз�
начають пріоритети та напрями
розвитку агропродовольчої сфери
економіки, свідчить про відсутність
чіткого розуміння та усвідомлення
вказаної проблеми. Зокрема, Стра�
тегією економічного і соціального
розвитку України на період до 2015
р. найважливішими цілями аграр�
ного сектора визначено досягнен�
ня стабільного економічного зрос�
тання шляхом забезпечення умов
для розвитку ефективного підприє�
мництва в аграрній сфері, підви�
щення конкурентоспроможності
продукції вітчизняного агропро�
мислового сектора на внутрішньо�
му та зовнішньому ринках на базі
нарощування обсягів інвестицій та
їх інноваційного спрямування,
створення цивілізованих умов для
проживання у сільській місцевості
як основи припливу працездатних
верств населення та відтворення
людського капіталу, формування
дієздатних сільських територіаль�
них общин [7, с. 273]. Така розпо�
рошеність цілей, відсутність чітко
визначеної та декомпозованої на
складові основної мети розвитку
аграрного сектора економіки не
сприятиме формуванню та реалі�
зації ефективної аграрної політи�
ки держави.

Виробництво продуктів харчу�
вання є найпершою умовою життя
людей та виробництва взагалі. Цим

характеризується життєво важли�
ва роль, що виконує агропродо�
вольча сфера в будь�якому су�
спільстві. Загострення продоволь�
чої проблеми зумовлює надзвичай�
ну актуальність розвитку сільсько�
го господарства, суміжних із ним
галузей, аграрних відносин і аграр�
ної політики. Аграрна політика —
це політика, спрямована на динам�
ічний і ефективний розвиток не
тільки аграрного виробництва, але
й забезпечення на цій основі зрос�
тання життєвого рівня населення.
Виділення аграрної політики як са�
мостійної сфери в загальній еко�
номічній політиці держави зумов�
лено особливостями аграрного ви�
робництва, специфікою регулюван�
ня аграрних відносин.

В основі аграрної політики зна�
ходяться суб'єкти (виробники, спо�
живачі продовольства, платники
податків) і об'єкти (засоби і пред�
мети агропромислового комплек�
су). Це — онтологічний аспект про�
блеми, або основоположні сутності
аграрної політики. Активізуючий
момент діяльності суб'єкта — його
потреби, інтереси і цілі, або аксіо�
логічний аспект проблеми, її моти�
ваційне ядро. Для вирішення зав�
дань аграрної політики необхідне
вивчення характеристик і можли�
востей об'єкта (природних ре�
сурсів, сільськогосподарських і аг�
ропромислових технологій тощо).
Це — гносеологічний аспект, або
пізнання сутностей.

Квінтесенцією проблеми є етап
вибору тих цілей, що найбільш ефек�
тивні з погляду досягнення основної
мети аграрної політики. Це останній
— праксеологічний аспект пробле�
ми. Ціннісні відносини окремих лю�
дей у результаті їх об'єднання в соці�
альні групи перетворюються в су�
спільні, відповідно до діалектики
одиничного, особливого, загально�
го. Оскільки людині в поведінкових
ситуаціях необхідно вирішувати про�
блему вибору своїх можливостей,
виходячи з особистих потреб, так і
суспільство, визначивши потреби у
вигляді цілей розвитку, змушене,
враховуючи можливості, ранжувати
ці цілі, тобто проводити ціннісну оцін�
ку "ситуації". Таким є філософське
ядро методології вибору пріоритетів
суспільного розвитку, у т.ч. аграрної
політики.

Отже, теорія аграрної політи�
ки як система включає чотири ос�
новних елементи: онтологію (виз�
начення об'єктом аграрної політи�
ки ринку сільськогосподарської
продукції); аксіологію (формулю�
вання цілей аграрної політики, ви�
ходячи із суспільних потреб); гно�
сеологію (аналіз стану об'єкта, що
забезпечує задоволення цих по�
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треб) і, нарешті, праксеологію (як
вибір пріоритетів).

Поряд з використанням загаль�
них принципів управління аграрна
політика має специфічні риси. Її
особливість полягає в тому, що ви�
годи, які отримуються, мають не�
пряме вираження у формі
збільшення тривалості життя насе�
лення, забезпечення зайнятості,
підвищення екологічності вироб�
ництва та інших факторів, що виз�
начають рівень життя [4, с. 31—32].
Дослідження сутності категорії
продовольчої безпеки як ключово�
го пріоритету аграрної політики
дають можливість зробити висно�
вок, що її теоретичні основи грун�
туються на економічній теорії,
згідно з якою основою існування
людського суспільства є виробниц�
тво матеріальних і духовних благ
для задоволення потреб. Людина
намагається задовольнити, насам�
перед, найнеобхідніші свої потре�
би. За відомою теорією А. Маслоу,
яка визначає вагомість потреб, пер�
шочерговими є фізіологічні потре�
би, серед яких найголовнішою є
харчування [2, с.10].

Люди націлені на пошук особис�
тої мети, і це робить їх життя важ�
ливим і осмисленим. Мотиваційні
процеси є серцевиною гуманістичної
теорії особи. Всі потреби людини
природжені й організовані в ієрарх�
ічну систему пріоритетів або доміну�
вання у порядку: фізіологічні потре�
би, потреби безпеки і захисту, при�
належності й любові, самоповаги, са�
моактуалізації, або потреби особи�
стого вдосконалення. В основі цієї
схеми знаходиться припущення, що
домінуючі потреби, розташовані
внизу, мають бути певною мірою за�
доволені до того, щоб людина могла
усвідомити наявність і бути мотиво�
ваною потребами, розташованими
вище.

Отже, потреби одного типу по�
винні бути задоволені повністю,
перш ніж інші, розташовані вище,
з'являться та стануть діючими. За�
доволення потреб, розташованих
внизу ієрархії, робить можливим
усвідомлення потреб, розташова�
них вище в ієрархії, та їх участь у
мотивації. Таким чином, фізіо�
логічні потреби повинні бути дос�
татньою мірою задоволені, перш
ніж виникнуть потреби безпеки;
фізіологічні потреби, потреби без�
пеки і захисту повинні бути задо�
волені певним чином раніше, ніж
виникнуть і вимагатимуть задово�
лення потреби приналежності і
любові [5, с. 13]. Послідовне розта�
шування основних потреб в ієрархії
є головним принципом, що знахо�
диться в основі організації моти�
вації людини. Ієрархія потреб роз�
повсюджується на всіх людей і чим

вище людина може піднятися в цій
ієрархії, тим більшу індивідуаль�
ність, людські якості та психічне
здоров'я вона продемонструє.
Отже, аграрна політика, націлена
на формування продовольчої без�
пеки держави, значною мірою
сприяє забезпеченню реалізації
двох найбільш важливих груп по�
треб — фізіологічних та потреби у
безпеці.

Сільське господарство не тільки
виробляє сільськогосподарську
продукцію, але й створює продо�
вольчу безпеку, скорочуючи ризи�
ки, пов'язані з несподіваними под�
іями чи можливою нестачею продо�
вольства в майбутньому, сприяє
збереженню землі і навколишнього
середовища, створенню красивих
ландшафтів і підтримці життя сіль�
ського населення за допомогою ви�
робничої діяльності в гармонії з
природою. Продовольча безпека,
життєздатність сільських районів і
захист навколишнього середовища
є суспільними благами. Тому для
їхнього забезпечення необхідне
формування і реалізація відповідної
державної політики.

Розвиток сільського господар�
ства також нерозривно пов'язаний
з життєздатністю сільських районів,
оскільки значна частина їхнього на�
селення прямо чи побічно зайнята в
сільському господарстві. Більше
того, проблеми соціального та еко�
логічного характеру часто є на�
слідком урбанізації. Тому забезпе�
чення життєздатності сільських
районів є важливим напрямом дер�
жавної політики. Сільське госпо�
дарство на багатьох територіях
країни є єдиним можливим джере�
лом робочих місць.

Необхідність захисту навко�
лишнього середовища як неторго�
вий аспект сільського господарства
охоплює такі напрями, як сільсько�
господарський ландшафт й інші пи�
тання екології. У багатьох країнах
значна частина видів, що знаходять�
ся під загрозою вимирання, зале�
жать цілком від сільськогоспо�
дарського ландшафту. Збереження
біологічної варіативності, таким чи�
ном, тісно пов'язане із захистом
сільськогосподарського ландшаф�
ту.

ВИСНОВКИ
Розглянуті реалії сучасності

спотворюють теорію порівняльних
переваг у її класичному розумінні,
а тому її використання у якості ар�
гументу для лібералізації зовніш�
ньої торгівлі може стати потенцій�
ною загрозою продовольчої безпе�
ки окремо взятої країни. Таким чи�
ном, можна зробити висновок, що
майбутні реформи аграрної політи�

ки повинні й, очевидно, будуть кон�
центруватися саме навколо питань
продовольчої безпеки, а також
проблем навколишнього середови�
ща.
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