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ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АГРАРНОЇ 

ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація. В статті проаналізовані теоретичні моделі розвитку сільсько- 
го господарства (традиційна і «нова») та підходи до трактування мети, 
принципів, цілей, завдань, інструментів та ефективності аграрної політики.
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І. Вступ

У процесі ринкового трансформування національної економіки має бути 
сформована також система державного регулювання її аграрного сектора, яка б 
стала фактором його техніко-технологічного оновлення, підвищення конкуренто- 
спроможності та сталого розвитку. Вихідними принципами побудови цієї систе- 
ми має бути з одного боку, грунтовне дослідження тенденцій у функціонуванні та 
розвитку аграрного сектора, виявлення проблем й джерел їх походження, а з дру- 
гого – розробка комплексу заходів державної аграрної політики. Саме при виборі 
інструментів державного регулювання аграрного сектора, визначенні їх парамет- 
рів, а також прогнозуванні можливих наслідків їх впливу на обсяги виробництва, 
ціни, доходи, суспільний добробут бачиться корисним вивчення теоретичних за- 
сад трактування «природи» сільського господарства у світовій аграрній економі- 
чній науці.

Виходячи з викладеного актуальним є з’ясування теоретичних основ і 
етапів розвитку теорії державної аграрної політики у сучасній аграрній науці. 

Проблема формування ефективного механізму державного регулювання 
аграрного сектору досить широко представлена в наукових публікаціях ocтан- 
ніх років[1-8]. Проте ряд питань теорії державного регулювання сільського гос- 
подарства і практики застосування механізмів державної підтримки потребують 
детального вивчення.

Метою статті є узагальнення основних тенденцій розвитку теорій агра- 
рної політики та обгрунтування орієнтирів національної аграрної політики з 
урахуванням існуючого досвіду.

Об’єктами дослідження в роботі є цілі і завдання аграрної політики в 
моделях розвитку аграрного сектору за державної підтримки і в умовах лібера- 
лізації.

Думки вітчизняних науковців аграрників щодо цих моделей розділились. 
Одні автори пропонують послідовно дотримувати засад ринкового лібералізму і 
вважають, що «інкубаційний період» формування ефективних власників невипра- 
вдано  затягнувся.  Звідси  логічно  випливає: чим раніше держава «піде» з ринку аг-
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рарної продукції, тим швидше підприємства адаптуються до внутрішніх і зовніш
ніх викликів, галузь прискорить структурні перетворення, а в перспективі – мати
ме  шанс  реалізувати  свій  експортний  потенціал [Дем’яненко С., Свідерська І., Зоря
С.].

Інші ж висловлюють протилежну думку, аргументуючи це тим, що у від
критих економіках на регіональних і глобальних ринках агропродовольчих товарів 
нарівні з підприємствами конкурують між собою також держави, надаючи націо
нальним товаровиробникам певні конкурентні переваги, в тому чисті й через бю
джетні програми [Саблук П., Ревенко М., Юрчишин В., Онищенко О., Трегобчук В.].

ІІ. Постановка задачі

Теоретичні основи «природи» аграрного сектору і аграрної науки
В світовій аграрній економічній науці існує декілька концепцій функціо

нування сільського господарства. Так, традиційна теорія або «модель розвитку 
аграрного сектору за державної підтримки» [Р. Дорнбуш, Дж. Рауссер, У. Кок
ран, Дж. Брустер, Дж. Л. Джонсон, Д. Хатавей] визнавала сільське господарство 
як проблемну галузь, яка функціонує в умовах хронічної нестабільності та нерів- 
новаги. Джерелами походження нестабільності агробізнесу є фактори, внутрішні 
та зовнішні у відношенні до механізму аграрного сектора.

Серед внутрішніх факторів – природно-біологічні, що впливають на обсяги 
виробництва, а також особливості ринків сільськогосподарської продукції, низька 
еластичність попиту за ціною і за доходом, а також низька еластичність пропо
зиції за ціною у короткостроковому періоді, що посилюють коливання обсягів 
виробництва та рівнів доходів сільськогосподарських товаровиробників.

Серед зовнішніх факторів – зміни ставки процента, темпів інфляції, обмін
ного курсу валюти, умов зовнішньої торгівлі, а також у державній політиці. При 
цьому, під впливом «шоків», ціни на сільськогосподарську продукцію зміню
ються більше, ніж необхідно для забезпечення рівноваги. Тягар пристосування 
економічної системи до «шоків» лягає на сільськогосподарських товаровиробни
ків, оскільки ціни на сільськогосподарську продукцію є більш гнучкими, тоді як 
на неаграрну – більш жорсткими. До того ж сільське господарство є галуззю з 
конкурентною структурою, що функціонує у монополістичному оточенні.

Наступною проблемою функціонування сільського господарства, на якій 
акцентує увагу традиційна теорія, є диспаритет цін на сільськогосподарську про
дукцію та на матеріально-технічні ресурси. У теорії «цінових ножиць» було до
ведено, що, з огляду на об'єктивні процеси, пов'язані з НТП і впровадженням йо
го досягнень у сільське господарство, пропозиція сільськогосподарської продук
ції збільшуватиметься швидшими темпами, ніж попит на неї. Це породжує по
стійну тенденцію до зниження фермерських цін, при одночасному зростанні ви
трат на машини та обладнання, а в кінцевому результаті – і до скорочення доходів 
сільськогосподарських товаровиробників. Падіння доходів мало б спричинити пе
реміщення ресурсів сільського господарства до інших секторів економіки але, 
фермерська проблема загострюється у зв'язку з низькою мобільністю ресурсів аг
рарного сектора.
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Отже, традиційна теорія доводила: структура сільського господарства є та- 
кою, що за умов вільного ринку власники ресурсів, зайнятих у ньому, одержу- 
ють нижчі доходи порівняно з іншими сферами економіки. Такі його характерис- 
тики, як нееластичний попит, швидкість технологічних змін, конкурентна струк- 
тура і високий рівень "фіксованості" активів, у сукупності є унікальними саме для 
сільського господарства і породжують нерівноважні умови його функціонування.

Таке наукове пояснення фермерських проблем стало теоретичним фун- 
даментом для реалізації державних програм підтримки цін і доходів сільсько- 
господарських товаровиробників у країнах з ринковою економікою до 80-х ро- 
ків. [3]

Але зміни у структурі сільського господарства і розвиток процесів глобалі- 
зації порушили питання відносно відповідності традиційних поглядів та ефек- 
тивності аграрної політики сучасним тенденціям, а також стали поштовхом до 
формування нової теорії «ліберальна модель розвитку аграрного сектору» [Л. 
Твітен]. В Західній економічній науці (зокрема в американській) існує думка, що 
сільське  господарство  більше  не  є  галуззю-аутсайдером,  яка  потерпає  від  коли- 
вань, природно-біологічних факторів, монополізму суміжних галузей, хронічної 
тенденції до надвиробництва. Замість цього сільське господарство слід розгля- 
дати як галузь, спроможну бути конкурентною з іншими у національній економі- 
ці (зокрема, за рівнем доходності) та на світових ринках (за умови усунення пере- 
кручень умов торгівлі з боку держави). Відповідно до цих висновків мають бути 
переглянуті напрями й заходи державної аграрної політики, що стала неефекти- 
вною і не відповідає новим тенденціям у розвитку сільською господарства. [3]

Саме нова теорія «конкурентного сільського господарства» стала вираз- 
ником «мейнстриму» в аграрній економічній науці. Значення теорії «конкурен- 
тного сільського господарства» полягає у формуванні всебічного погляду на 
розвиток сільського господарства і державну аграрну політику.

III. Результати

Характеристика аграрної політики в країнах з ринковою економікою
Аграрною політикою прийнято називати комплекс заходів, спрямованих на 

досягнення певних цілей в аграрній сфері, якими можуть бути, наприклад, збі- 
льшення обсягів виробництва, зростання добробуту сільських жителів або зміна 
структури агро виробництва, звісно, лише за умови, що дії держави відповіда- 
ють поставленим цілям.

«Історія»   аграрної   політики   починається   з   прийняття   Конгресом  Закону 
«Про рефінансування фермерської заборгованості та відновлення сільського го- 
сподарства» (1933 рік, США). У Законі було вперше передбачено систему під- 
тримки цін через механізм фінансової та товарної інтервенції, державні випла- 
ти в обмін на скорочення перевиробництва основних видів сільськогосподарсь- 
кої продукції.

Починаючи з 1980-х років аграрна політика США спрямована на лібералі- 
зацію, стимулювання вільних внутрішніх ринкових цін, на поширення методів 
вільної  торгівлі  з  метою  виходу  американського   продовольства  на   нові  ринки.
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провідні експерти США вважають, що державна політика має бути направ
лена на регулювання перевиробництва з метою підтримки цін на такому 
рівні, що задовольняло б інтереси як товаровиробників, так і споживачів 
сільськогосподарської продукції. Держава, як регулятор, повинна аналізувати 
тенденції розвитку аграрного сектора, здійснює інвестування в науку, техноло
гії виробництва, кредитування, маркетинг. [1]. Зокрема, у США Сільськогоспо
дарським Актом 1996 р. передбачалося зниження рівня цінової підтримки при 
одночасному посиленні підтримки фермерських доходів. Актом з фермерської 
безпеки та сільського інвестування 2002 р., розрахованим до 2007 р., передбаче
но державні товарні програми, основними заходами яких виступають прямі пла
тежі, антициклічні платежі, заставні позики та компенсаційні платежі.

Ефективність аграрної політики необхідно вивчати на прикладі країн з ри
нковою економікою. Так, наприклад сільське господарство США є високороз- 
виненою і динамічною галуззю американської економіки, зразком для вдоско
налення сільського господарства інших країн [1]. Відмінності розуміння аграр
ної політики на прикладах країн показаних в таблиці.

Таблиця
Порівняльна характеристика цілей і завдань національної аграрної політики

Цілі і завдання аграрної політики*
модель розвитку аграрного сектору за 

ринково ліберальною моделлю
модель розвитку аграрного сектору за 

державної підтримки
Мета – не допустити кризи перевироб
ництва

Мета – не допустити кризи недовиро- 
бництва

Об’єкт аграрної політики – господарст
во

Об’єкт аграрної політики – ціни і до
ходи

Суб’єкти аграрної політики – недержа
вні інститути

Суб’єкти аграрної політики – держав
ні інститути

Інструменти аграрної політики: – не
прямі, зокрема забезпечення тісного 
взаємозв'язку між виплатами за програ
мами підтримки й дотриманням саніта
рних, екологічних вимог, стандартів 
вищої якості.

Інструменти аграрної політики – прямі 
(бюджетні трансферти)

ЄС США Україна Росія
а. Підвищення 

ефективності 
виробництва 
сільськогоспо
дарської про
дукції через 
модернізацію 
виробництва;

а. Підвищення 
конкурентосп
роможності 
американських 
сільськогоспо
дарських това
рів;

а. Відновлення 
агропромис
лового вироб
ництва, наро
щування екс
портного по
тенціалу;

а. Перегляд дер
жавної (бюдже
тної) підтримки 
сільськогоспо
дарських виро
бників;

165
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Основні  напрями  реформування аграрної політики країн – членів ЄС та  CША
– посилення її ринкової орієнтації. Оцінки сучасного стану аграрного сектора еко-
номіки України доводять, що його функціонування не підпадає під опис нової аг- 
рарної теорії. Аграрний ринок характеризується незбалансованістю та неефектив- 
ністю, його функціонування не сприяє руху галузі до довгострокової ефективної рі- 
вноваги і не забезпечує ефективного відтворення ресурсів аграрного сектора. Дис- 
паритет  цін  спостерігається  в  умовах  падіння  продуктивності  в сільському  гопо-

166

б. Гарантування 
зайнятим в 
сільському го
сподарстві до
стойних дохо
дів від їх праці

в. Захист націо
нального това
ровиробника;

г. Гарантування 
продовольчої 
безпеки.

б. Виробництво 
безпечного 
продовольства;

в. Підтримка сіль
ськогосподар
ської науки й 
освіти;

г. Впровадження 
нових методів 
зниження ризи
ку в сільгосп- 
виробництві.

б. Створення 
умов для рен
табельної ро
боти сільсько
господарських 
виробників, 
підвищення 
інноваційної 
активності;

в. розвиток сіль
ських терито
рій,
розв’язання 
проблеми 
стрімкої де
градації сіль
ської поселен
ської мережі;

г. Екологізація 
виробництва.

 б. ефективний рі-
     вень імпортно-
    го         захисту,
    спрямований на
    зменшення  від-
    критості  росій-
    ського  агро ри-
    нку;

 в. перехід  від  ад-
    міністративних
    методів регу-
    лювання («фі-
    нансового 
    оздоровлення
    виробників»  до
    економічних –
    ефективної ро-
    боти ринків ос-
    новних факто-
    рів аграрного
    виробництва,
    насамперед ри-
    нку землі, сіль-
    ської праці.)

г.  розвиток при-
    ватних інститу-
    тів постачання
    ресурсів сіль-
    госпвиробни-
    ків (дилерських
    мереж, техніч-
    них центрів, лі-
    зингових ком-
    паній, і т.п.)

*Складено автором за [1,4,5,6,7]
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дарстві. Отже, рекомендації відносно ліберального сценарію аграрної політики 
слід сприймати критично – насамперед, на основі аналізу відповідності її поло- 
жень стану розвитку вітчизняного аграрного сектора.

В Україні необхідно змінити «філософію» державної політики підтримки 
сільського господарства від стимулювання виробництва продукції, до пошуку 
підприємствами внутрішніх резервів підвищення конкурентоспроможності, 
стабілізації ринку праці, розширеного відтворення людського капіталу і ком
плексного розвитку сільських територій.

IV. Висновки

1. В економічній науці існує декілька трактувань природи сільського
господарства. Відповідно до традиційної теорії, його проблеми породжують 
необхідність регулювання цін і доходів аграрних виробників. Нова лібераль
на модель розглядає сільське господарство як конкурентну з іншими галузь 
економіки, зайнятість у якій дозволяє власникам ресурсів одержувати доходи, 
порівнянні з доходами від діяльності в інших галузях, нестабільність виробни
цтва у якій компенсується зворотними коливаннями цін на користь сільського
сподарських товаровиробників.

2. За висновками нової аграрної теорії, державні товарні програми, що у
багатьох розвинутих країнах застосовуються як заходи підтримки цін і доходів, 
не мають ні економічного, ні соціального обгрунтування. Серед пропозицій 
щодо її реформування – відмова від цінової підтримки та скорочення прямих 
державних виплат як мінімум, удвічі; переорієнтація у підтримці доходів на 
виплати, що не пов'язані з поточним рівнем виробництва та цін і не коливають 
на прийняття виробничих рішень фермерами; усунення експортних субсидій та 
скорочення імпортних обмежень; посилення заходів, спрямованих на підви
щення мобільності трудових ресурсів сільського господарства та збереження 
природних ресурсів.

3. При реалізації аграрної політики слід дотримуватися принципу:
зміни у функціонуванні аграрного сектору повинні супроводжуватися змі
нами в аграрній політиці, а саме відповідати моделі розвитку аграрного сек
тору. При тому, що більшість західних економістів-аграрників поділяють 
ідеї ринково ліберальній моделі розвитку сільського господарства, їх реко
мендації щодо формування аграрної політики мають бути критично оцінені 
українською аграрною наукою, насамперед, з позиції сучасних тенденцій 
розвитку вітчизняного сільського господарства.
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