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ВСТУП
Визначення пріоритетів є одним із
найважливіших етапів формування аг'
рарної політики, адже від правильності
та обгрунтованості їх вибору залежить
ефективність реалізації політики,
ступінь досягнення цілей і вирішення
завдань, що стоять перед агропродо'
вольчою сферою. Поняття "пріорите'
ти" передбачає вибір серед сукупності
завдань наважливіших із них, реаліза'
ція яких найбільшою мірою сприятиме
досягненню поставленої мети. Пріори'
тети можна розглядати як формаліза'
цію призначення різної ваги властиво'
стям з метою надати більшу важливість
одним властивостям і меншу — іншим.
Вони є важливим елементом при фор'
муванні стратегії і прийнятті рішень.
Пріоритети — це вид ієрархії, коли пев'
ним цілям віддають перевагу порівня'
но з іншими. При цьому керуються як
політичною доцільністю, так і вимога'
ми суспільства, поточним моментом,
результатами формального аналізу.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Вагомий внесок у розробку теоре'
тико'методологічних та організаційно'
практичних засад розвитку національ'
ної аграрної політики внесли такі вчені,
як В. Амбросов, В. Андрійчук, О. Боро'
діна, П. Гайдуцький, В. Геєць, О. Гой'
чук, Б. Данилишин, О. Дацій, М. Де'
м'яненко, С. Дем'яненко, В. Зіновчук,
М. Калінчик, С. Кваша, І. Кириленко,
М. Корецький, І. Лукінов, Ю. Лупенко,
П. Макаренко, А. Малиновський,
М. Малік, В. Мартьянов, В. Месель'
Веселяк, О. Могильний, Г. Мостовий,
В. Нелеп, T. Осташко, О. Онищенко,
Б. Панасюк, Б. Пасхавер, Г. Підлі'
сецький, П. Руснак, В. Рябоконь,
П. Саблук, М. Сахацький, В. Ситник,
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В. Трегобчук, М. Хвесик, Є. Хода'
ківський, М. Хорунжий, Г. Черевко,
В. Шиян, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити основні пріоритети
державної аграрної політики;
— обгрунтувати концептуальні
підходи до реалізації ключових пріори'
тетів аграрної політики.
РЕЗУЛЬТАТИ
Без урахування довгострокових
пріоритетів, тобто в умовах відсутності
єдиної стратегічної лінії, без суттєво'
го аналізу ефективності витрат бюд'
жетних коштів за попередній період та
прогнозування подальших наслідків
заходи аграрної політики не мають на'
лежної ефективності, що підтверд'
жується багаторічним вітчизняним дос'
відом. Продовольство — це перша жит'
тєва потреба людини, яку можна розг'
лядати як один із виробничих ресурсів
країни. Тому якість і кількість про'
дуктів харчування визначають стан здо'
ров'я населення, або здатність трудо'
вих ресурсів стати більш ефективними.
Не проводиться ефективна аграрна по'
літика — погіршується здоров'я населен'
ня, зменшується його абсолютна актив'
на чисельність, знижується продук'
тивність праці у всіх галузях економі'
ки. Вигода або втрата проведення аг'
рарної політики залежність від під'
тримки здоров'я населення як основи
функціонування національної еконо'
міки.
Тому в законодавчому порядку має
бути визначена система пріоритетів у
сфері аграрної політики держави. За'
галом у якості пріоритетних завдань
аграрної політики найчастіше виділя'
ють формування висококонкурентного
аграрного виробництва і забезпечення

продовольчої безпеки [1, с. 72; 2, с. 37].
В Україні на даний час основним нор'
мативно'правовим документом у сфері
регулювання аграрної політики є Закон
України "Про основні засади держав'
ної аграрної політики на період до 2015
року", яким встановлено, що державна
аграрна політика спрямована на досяг'
нення таких стратегічних завдань, як
гарантування продовольчої безпеки
держави; перетворення аграрного сек'
тора у високоефективний, конкурен'
тоспроможний на внутрішньому та зов'
нішньому ринку сектор економіки краї'
ни; збереження селянства як носія ук'
раїнської ідентичності, культури і ду'
ховності нації; розвиток сільських те'
риторій та вирішення соціальних про'
блем на селі.
Основними пріоритетами держав'
ної аграрної політики визначено:
— створення умов для реалізації та
захисту прав селян на землю, форму'
вання ринкових земельних відносин,
охорони земель;
— посилення соціального захисту
сільського населення, встановлення
заробітної плати та пенсійного забез'
печення працівників сільського госпо'
дарства не нижче середнього рівня у
галузях економіки країни;
— створення рівних умов для фун'
кціонування різних організаційно'пра'
вових форм господарювання в аграрно'
му секторі, які сприяють гармонізації
інтересів власників та найманих праці'
вників;
— розроблення державних та регі'
ональних програм комплексного роз'
витку сільських територій, удоскона'
лення державної підтримки розвитку
підприємництва, з метою вирішення
проблеми зайнятості сільського насе'
лення;
— державна підтримка розвитку
конкурентоспроможного сільськогос'
подарського виробництва на основі ко'
операції та інтеграції;
— запровадження сучасних ме'
ханізмів і методів формування прозо'
рого ринку сільськогосподарської про'
дукції та продовольства, капіталу, зок'
рема виробничих ресурсів, та робочої
сили;
— державна підтримка суб'єктів
аграрного сектора шляхом концент'
рації державних ресурсів на пріоритет'
них напрямах розвитку, формування
сприятливої цінової, фінансово'кре'
дитної, страхової, податкової та бюд'
жетної політики, забезпечення раціо'
нальних внутрішньогалузевих і міжга'
лузевих економічних відносин;
— створення сприятливих умов для
реалізації експортного потенціалу аг'
рарного сектора економіки;
— державна підтримка підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфі'
кації спеціалістів, виконання наукових
досліджень для аграрного сектора;
— створення умов для закріплення
в сільській місцевості кваліфікованих
спеціалістів сільського господарства,
освіти, культури, охорони здоров'я та
побутового обслуговування;
— державна підтримка сільсько'
господарських товаровиробників, які
використовують меліоровані землі,
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особливо щодо утримання внутрішнь'
огосподарських меліоративних систем
та оплати електроенергії, що витра'
чається для подачі води для поливу;
— удосконалення системи держав'
ного управління, ефективне поєднання
загальнодержавної і регіональної пол'
ітики в аграрному секторі [4].
Наявність такого Закону є пози'
тивним явищем з точки зору визнання
в державній політиці необхідності фор'
мування чіткої та визначеної стратегії
щодо розвитку агропромислового ком'
плексу як пріоритетної сфери націо'
нальної економіки та основи функціо'
нування держави. Проте безпосеред'
ньо Закон має ряд зауважень та пропо'
зицій щодо його змісту і суті, врахуван'
ня яких, як вбачається, дало б змогу
суттєво підвищити ефективність дер'
жавної аграрної політики.
Окремі положення Закону зас'
відчують дещо обмежене та непос'
лідовне розуміння аграрної політики.
Так, у ст. 2 Закону гарантування про'
довольчої безпеки держави віднесено
до стратегічних цілей аграрної політи'
ки, проте у ст. 1 при визначенні на'
прямів, на яких зосереджуються ос'
новні складові аграрної політики, не'
обхідність формування продовольчої
безпеки не зазначається. При широко'
му спектрі галузей та сфер діяльності,
на які поширюється аграрна політика,
визначені у ст. 3 Закону основні її пріо'
ритети стосуються виключно питань
розвитку сільського господарства. Вод'
ночас формування продовольчої безпе'
ки, яке визнано стратегічною метою аг'
рарної політики, потребує врахування
значно ширшого кола питань, пов'яза'
них, зокрема, із заготівлею, зберіган'
ням, переробкою, реалізацією продо'
вольчої продукції, її якістю, безпекою
та іншим, про що детальніше йтиметь'
ся нижче [5, с. 25].
Отже, як випливає з вищезазначе'
ного, основним пріоритетом аграрної
політики повинно стати формування
продовольчої безпеки держави. Інші
завдання, навіть першочергового харак'
теру, варто розглядати як складові заз'
наченого пріоритету. З метою вирішен'
ня проблеми продовольчої безпеки,
найбільш необхідною є розробка нової
державної аграрної політики, яка має
визначити стратегічні орієнтири та зав'
дання розвитку агропродовольчої сфе'
ри країни з одночасною розробкою ос'
новних механізмів їх реалізації. Вказа'
на політика повинна мати системний
характер функціонування, охоплюючи
не тільки агропродовольчу сферу, а й
питання здорового харчування населен'
ня, якості та безпеки продовольства,
розвитку сільських територій, науково'
го забезпечення вказаних процесів та ін.
Існує потреба у формуванні та ре'
алізації структурованої аграрної пол'
ітики, основними елементами якої, на
думку О.Є. Жоголевої, є продовольча,
сільськогосподарська, агропромислова
і зовнішня аграрна політика. Значення
даної структуризації полягає в ро'
зумінні аграрної політики як єдиного
цілого, що складається з чотирьох взає'
мозалежних частин. Завдання науки
полягає не в констатації функцій окре'
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мих органів управління агропродоволь'
чою сферою, а в осмисленні системи
об'єктів впливу держави в рамках аг'
рарної політики з тим, щоб у подаль'
шому визначити шляхи перетворення
інституційної системи вказаної сфери
відповідно до повніших уявлень про
дану систему [3, с. 43—44].
Аграрна політика держави повин'
на бути комплексною, передбачати
тісний взаємозв'язок між усіма її
структурними елементами, що дасть
можливість досягти максимального
ефекту від реалізації цієї політики в
процесі формування продовольчої без'
пеки держави.
Кожен структурний елемент аграр'
ної політики має одну основну мету —
забезпечення продовольчої безпеки
держави, яка конкретизується за кож'
ним із напрямів. Так, для сільськогоспо'
дарської політики основною метою, яка
забезпечує продовольчу безпеку, є
підвищення ефективності аграрного
виробництва та стабілізація доходів аг'
рарних товаровиробників; для агропро'
мислової політики — підвищення ефек'
тивності галузей, пов'язаних із сіль'
ським господарством. Для продовольчої
політики — це забезпечення гарантова'
ного доступу населення до продоволь'
ства, в т.ч. шляхом створення механізмів
адресної допомоги малозабезпеченим
його верствам; для політики у галузі хар'
чування — створення умов, що забезпе'
чують задоволення потреб різних груп
населення в раціональному харчуванні;
для політики у сфері якості та безпеки
продовольства — формування надійної
системи контролю за якістю та безпе'
кою продуктів харчування на всіх стаді'
ях їх виробництва; для зовнішньоеконо'
мічної політики — підвищення рівня до'
ходів агропродовольчої сфери від зовн'
ішньоторговельних угод.
При реалізації аграрної політики
враховується не лише економічний ас'
пект, як це має місце в даний час, оск'
ільки, наприклад, сільський розвиток не
може бути врахований у зазначеному
аспекті. Безробіття в сільській місце'
вості пов'язане не тільки з виробницт'
вом продовольства, а й з розвитком
сільської промисловості, сфери послуг
і т.д. Тому мають враховуватися такі
важливі складові, як стан оточуючого
середовища і добробут населення. При
формуванні аграрної політики необхі'
дно враховувати також той факт, що
продовольча політика, яка стимулює
виробництво переважно м'ясо'молоч'
них продуктів та ігнорує виробництво
фруктів і овочів, є не тільки несприят'
ливою для оточуючого середовища, але
і протирічить завданням у галузі хар'
чування [6, с. 322]. Раціональне харчу'
вання передбачає більше споживання
овочів і фруктів у поєднанні з меншим
вживанням насичених жирів з м'яса і
молочних продуктів.
Отже, у якості ключових пріори'
тетів аграрної політики пропонується
розглядати продовольчу безпеку та
сталий сільський розвиток. До складу
пріоритетних доцільно також віднести
питання формування конкурентного
аграрного виробництва, якості і безпе'
ки продовольства.

Система пріоритетів і завдань аг'
рарної політики будується за моделлю
"дерево цілей", тобто побудови ієрархії
підцілей та завдань, які декомпозують
цілі вищого рівня і в комплексі забез'
печують досягнення визначених пріо'
ритетів. З огляду на наявність двох клю'
чових пріоритетів — формування про'
довольчої безпеки та забезпечення ста'
лого сільського розвитку — створю'
ються два відповідних "дерева цілей".
Формування наступних рівнів про'
водиться з урахуванням правила под'
ілу основних цілей відповідно до логі'
ки розвитку досліджуваних цільових
блоків. Ціннісні орієнтації та системні
установки сільського населення мо'
жуть диференціюватися за окремими
територіями. Крім цього, кожен регіон
характеризується власною специфікою
та наявним потенціалом. Тому структу'
ра "дерева цілей" у різних регіонах
може видозмінюватися. Її формування
варто проводити на основі широких
громадських обговорень населенням
відповідної території, що забезпечить
не лише правильність визначення цілей,
а й консолідацію територіальної грома'
ди у процесі їх досягнення.
ВИСНОВКИ
Кожне із завдань включає в себе
відповідний набір дій, потрібних для
виконання завдань, досягнення резуль'
татів і поставлених цілей. Таким чином,
при побудові "дерева цілей" як інстру'
менту формування стратегії аграрної
політики система цілей має охоплюва'
ти усі аспекти проблеми, вирішення
яких у сукупності сприятиме реалізації
пріоритетів аграрної політики. При
цьому на всіх рівнях формується набір
кількісних і якісних індикаторів, визна'
чаються ризики і припущення, які мо'
жуть перешкодити або, навпаки, спри'
яти досягненню цілей.
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