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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вирішальним фактором та передумовою формуван-

ня стратегічних орієнтирів економічного розвитку
вітчизняного аграрного сектору є опрацювання передо-
вого світового досвіду в даній сфері. Перш за все, вар-
то усвідомити, що реалізація будь-якого світового ана-
логу розвитку є недоречним в умовах українських ре-
алій через специфічні особливості національної еконо-
міки та ресурсного потенціалу. Тож врахування досвіду
країн з більш високим ступенем розвитку економіки та
й власне самої системи сільськогосподарських відно-
син має носити комплексний характер досліджень з ос-
новним акцентом на вирішенні питань формування адап-
тивного механізму розвитку відносин в сфері аграрно-
го виробництва України та створення передумов підви-
щення значень економічних результатів діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наука нагромадила значний обсяг праць присвяче-
них проблемам економічного розвитку вітчизняного
аграрного сектору та закордонного в розрізі конкрет-
них країн. Безпосередньо формуванням системи знань
та наукових підходів з визначеної проблематики займа-
лись Л.М. Кожевнікова [1], Ю.В. Павленко [2], Т.М. Тімо-
шина [3], Л.С. Васильєв [4], О.А. Фролова [5], Н.С. Куль-
кова [6], А.Є. Шамін [7], Л.Д. Боні [9], А.Ф. Максимов
[2], Е.Р. Кулієв, Н.С. Узнова, Р.М. Газиров та інші. Од-
нак, не зважаючи на широкий ареал теоретико-приклад-
них напрацювань науковців, невирішеним залишається
ряд проблем пов'язаних з формуванням адаптивного
дієвого механізму розвитку українського аграрного сек-
тору з визначенням перспективних орієнтирів.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення наукових досліджень

системи світового досвіду розвитку аграрного сектору
з визначенням унікальності та національних особливо-
стей. Визначеною є об'єктивна необхідність застосуван-
ня системного підходу до формування адаптивного ме-
ханізму розвитку вітчизняного сільського господарства,
який визначатиме напрями досягнення макроекономіч-
ної рівноваги в стратегічній перспективі з реалізацією
принципів сталого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економіка більшості країн світу в своїй основі зали-

шалась сільськогосподарською протягом тисячоліть і
лише зрушення останнього століття змінили існуючі тен-
денції проте не докорінно. Основними компетенціями аг-
рарного сектору є формування джерел продовольчих ре-
сурсів та сільськогосподарської сировини для подальшої
переробки, які не втратили своєї актуальності в сучасних
умовах. Таким чином, проблематика сільського господар-
ства є глобальною і стереотипною для всіх країн світу.

Доречним буде звернути увагу на судження Л.М. Ко-
жевнікової, яка зазначає, що рубежі останніх століть
характеризуються якісними змінами в світовій системі
економічного розвитку аграрного сектору. Передумо-
вою еволюційності сільського господарства виступає
здебільшого синтез західного та східного досвідів з
урахуванням особливостей та переваг [1]. У той же час,
Ю.В. Павленко також є прихильником такої точки зору,
хоча він у своїх працях звертає увагу на те, що західна
та східна економіки в співвідношенні є поляризовани-
ми. Він також звертає увагу на те, що рушієм модерні-
зації та інноваційності в аграрній сфері стало логічне
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виживання потенційних можливостей діючих механізмів
діяльності, котрі в кінцевому результаті призвели до
кризових явищ, а наслідком стала активізація зусиль у
сфері науково-технічного оновлення методологічної
основи та модернізації процесу виробництва [2]. Влас-
не криза в аграрному секторі й стала вирішальним кро-
ком на шляху модернізації, яка є передумовою еконо-
мічного розвитку. В кінцевому варіанті спостерігається
загально цивілізаційний перехід до моделі ринкового
регулювання господарської діяльності аграрних това-
ровиробників, який не є єдиним стратегічним орієнти-
ром розвитку і має підкріплюватись виваженим механі-
змом паритетної рівності державного регулювання.

Звісно ж до уваги більшістю науковці береться досвід в
аграрній сфері західних країн. Більш того, за судженнями
Т.П. Тімошиної законодавцем моди в сфері економічного
розвитку без виключення є США і, перш за все, це підтвер-
джується орієнтацією на розвиток за рахунок лібералізації,
вільної конкуренції, індивідуалізму, науково-технічного про-
гресу, які визначальним чином призвели економістів до про-
блеми вузькості ринку збуту [3]. Окрім того, функціонуван-
ня та розвиток аграрного сектору економіки США вважаєть-
ся ефективним за рахунок втілення системи управління ме-
ханізмами планування та регулювання.

Загалом, доцільно визначити принципи, на яких базуєть-
ся практика аграрних відносин США, які представлені дер-
жавним регулюванням економіки та соціально-трудових
відносин, плюралізмом форм власності та господарюван-
ня, законодавчим забезпеченням суб'єктів ринкової еконо-
міки, розвитком інфраструктури та інституційним забезпе-
ченням ринку і врешті-решт соціальною орієнтованістю еко-
номіки [4]. Знову ж таки, враховуючи загальноприйняті
принципи розвитку аграрного сектору економіки США, виз-
наченими є місце та роль держави в системі ведення
сільськогосподарської діяльності з формуванням проти-
важної сили державного регулювання, як рівноправного
механізму впливу ринковому регулюванню. Врешті-решт за
погодженням з автором логічним є формування висновку
стосовно того, що високих показників діяльності у сфері
аграрного виробництва спроможна досягти держава, яка
обмежує лібералізм з актуалізацією стратегії структурної
ізоляції або ж вибіркового протекціонізму.

Звісно ж не можна залишити повз увагою той факт,
що важливим напрямом розвитку аграрного сектору роз-
винених країн світу є кооперація малих форм господарю-
вання. Слід зауважити, що це також є віха досвіду США та
наслідок західного типу розвитку, адже відбувається ук-
рупнення господарств в залежності від сфери діяльності.
Це створює об'єктивні умови розвитку аграріїв та відпові-
дно сектору економіки на макрорівні. На противагу все-
зростаюча роль кооперативів в сфері сільського господар-
ства має негативний досвід монополізації, яка на певному
етапі розвитку витісняє дрібні господарства з ринку в силу
нездатності конкурувати про, що свідчить досвід США та
безпосередньо прийняття Антитрестовского закону Шер-
мана, який був сформований в 1980 році в часи антимоно-
польного руху і мав на меті обмеження впливу монополій
та захист прав фермерства та дрібних господарств [4].

Загалом ми зважаємо на той факт, що сучасний стан
розвитку в сфері аграрного виробництва в розрізі світо-
вої економіки, який характеризується інноваційністю та
технологічним динамічним оновленням з жорсткими

межами спеціалізації та вектором збільшення масштаб-
ності господарюючих суб'єктів, тобто розвитком коо-
перації, створює закономірність самостійного віднов-
лення природних ресурсів, що, в свою чергу, передує
виникненню загрози для збереження ресурсного потен-
ціалу для наступних поколінь. Сучасність світового мас-
штабу орієнтована перш за все на утвердження концепції
сталого розвитку сільського господарства, яка одночас-
но має включати питання продовольчого забезпечення
населення та вирішувати проблеми екологічного та со-
ціально-економічного характеру [11].

Беручи до уваги практичну дійсність в аграрній сфері
в межах Європейського Союзу, зауважимо, що була прий-
нята єдина аграрна політика, яка перш за все передбачала
систему гарантування цін, регулювання сільськогоспо-
дарського ринку та митний протекціонізм в торгівлі з інши-
ми країнами, що й дозволило їм за десятиріччя пройти
шлях від імпортера до лідера експорту аграрної продукції.
Знову ж таки, досвід ведення господарської діяльності в
розрізі сільського господарства схиляється до державної
мобілізації зусиль з централізованою стратегією чітких дій
в межах покращення показників діяльності.

Доволі цікавим з практичної точки зору є досвід Фін-
ляндії та Швеції, в яких аграрна політика націлена на са-
мозайнятість сільського населення, що, як наслідок, пе-
редує розвитку малого та середнього агробізнесу. Відпо-
відно за аналогією аграрної політики країн Євросоюзу
відбувається державне сприяння в частині розвитку відпо-
відної інфраструктури для розширення підприємницьких
можливостей аграріїв і, в кінцевому результаті, відбу-
вається самостійно ініційована виробниками сільськогос-
подарської продукції кооперація в межах виробництва з
ціллю зміцнення конкурентних позицій на ринку та до-
сягнення високих показників результативності [5].

Стереотипним є досвід Данії, основу господарюючих
суб'єктів сільського господарства якої традиційно скла-
дають сімейні фермерські господарства. Проте практи-
ка аграрної дійсності в досліджуваній країні передбачає
п'ятирічне навчання в сільськогосподарській школі, яке
дає змогу займатися сільськогосподарською діяльністю
та стати фермером [6]. Тобто існує вектор аграрної ос-
віченості як запоруки досягнення високих показників
діяльності, що має сприйматись до уваги в межах еконо-
мічного розвитку вітчизняного аграрного сектору.

Узагальнюючи практику західного типу сільськогос-
подарського виробництва, доцільним є визначення тя-
жіння дрібних та фермерських господарства до коопе-
рування, що є важелем антикризового управління та
відстоювання конкурентних позицій. Кооперація свід-
чить на користь товаровиробників аграрної продукції і
є важелем контролю діяльності, який дозволяє варію-
вати ціновий ценз та довжину посередницького ланцю-
га. Тобто, це є характерний крок аграріїв держав, які
мають у своєму арсеналі відповідний досвід ведення
господарської діяльності, який доцільно втілювати в
межах національних кордонів України з реалізацією
кластерного підходу. Кластерний метод є дієвим в силу
врахування регіональних особливостей та неоднорід-
ності за територіальними одиницями нашої держави.

Проте варто звернути увагу не лише на досвід країн
заходу, а саме: рушіїв прогресу, серед яких визначаль-
ними є США та країни Євросоюзу, а й на східний масив
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світо господарської системи, яка має свої особливості
та специфіку. Визначною особливістю економіки
східного типу є бажання створити єдиний внутрішній
ринок та державну ініціативність, яка є основним верш-
ником долі в сфері аграрних відносин. Тож варто звер-
нути увагу на суттєву розбіжність в політиці дій економік
західного типу та східного, що й формує відповідну си-
стему знань та дає можливість сформувати власну адап-
товану до національних особливостей функціональну
систему та механізм, які матимуть стратегічну спрямо-
ваність та потенційну результативність.

Основоположниками економічного розвитку аграр-
ного сектору сходу була Японія, яка відносилась до
країн не класичного сходу і за основу брала традиції та
менталітет Китаю. І врешті-решт досвід Японії успішно
перейняли представники класичного сходу — Південна
Корея, Тайвань та ін. У свою чергу, власне Китай дик-
тує лідуючі позиції в сфері сільського господарства і, в
першу чергу, даний успіх пов'язується з асоціативним
домінуванням аграрного сектору в економіці країни та
збереженням державної власності на землю. При цьо-
му не втрачає актуальності індивідуальна відпові-
дальність за результати господарювання та відпрацьо-
вуються передбачені ринковою економікою механізми
ініціативності. Більш того, за темпами економічного зро-
стання Китай випереджає всі країни світу зі значенням
в середньому на рівні 9 % на рік [8]. Досить суттєвий
вплив на показники результативності функціонування в
межах аграрних підприємств Китаю здійснила відмова
від сільськогосподарського податку у 2006 році, що
передувало збільшенню показника доходу на душу на-
селення майже вдвічі [9]. Відповідно виправданим є
формування висновку, що високий ступінь розвитку аг-
рарного сектору пояснюється централізацією дій вла-
ди та значними обсягами фінансових асигнувань.

Наступним кроком в системі досліджень передового
досвіду в сфері сільського господарства є значимість
наукомісткого фактора, а саме науково-технічного про-
гресу, який є першоосновою якісних змін в процесі еко-
номічного розвитку. Країною, яка характеризується роз-
витком сільського господарства за рахунок інновацій-
ності в сфері техніко-технологічних зрушень є Англія.
Саме в межа даної країни технічний прорив став переду-
мовою переходу економічного розвитку сільського гос-
подарства на наукову та індустріальну основу. Як резуль-
тат, в умовах сучасності спостерігається стрімкий розви-
ток в системі аграрного виробництва і, більш того, Анг-
лія займає чільне місце в торгівельній структурі продукції
сільського господарства на світовому ринку.

Питанням пошуку шляхів економічного розвитку аг-
рарного сектора приділяють увагу вчені Всеросійського
інституту аграрних проблем та інформатики імені О.О.
Ніконова, які виділяють чотири стратегічних вектори еко-
номічного розвитку. Перший передбачає збільшення по-
сівних площ під головними сільськогосподарськими куль-
турами. По-друге, мають збільшуватись витрати ресурсів
на втілення досягнень науково-технічного прогресу в
сільське господарство, що дозволить збільшити ефек-
тивність їх використання. По-третє, враховуючи зроста-
ючу потребу, країн, які стоять на шляху економічного
розвитку, матимуть змогу збільшувати споживання м'яс-
ної та молочної продукції, що, в свою чергу, свідчить про

зростаючу роль рослинницької галузі в силу відповідно-
го нарощування обсягів кормової бази та відтворення
потенціалу тваринництва [11].

Загалом має відбуватися формування функціональ-
ної паралелі державної політики економічного розвит-
ку вітчизняного аграрного сектору з програмами Про-
довольчої та сільськогосподарської організації ООН,
Міжнародного фонду сільськогосподарського розвит-
ку та Всесвітньої продовольчої програми ООН. Усі вони
носять глобальний характер та враховують загально
світові проблеми, частиною яких є власне Україна та її
сільське господарство і передбачають стратегічну орі-
єнтацію на період до 2020—2050 рр. Вітчизняна еконо-
міка має враховувати тенденції та закономірності в си-
стемі міжнародних аграрних відносин та реагувати на
них з реалізацією власних інтересів, проте без нанесен-
ня шкоди оточуючим та порушення світового мегаеко-
номічного балансу. Як елемент механізму економічно-
го розвитку вітчизняного аграрного сектору має бра-
тись до уваги досвід розвинених країн, який наголошує
на тому, що для нормального розвитку необхідно мати
в основі довгострокові прогнози та програми.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Узагальнюючи проведений аналіз світового досві-
ду економічного розвитку аграрного сектору, доціль-
ним є формування ряду висновків. По-перше, варто бра-
ти до уваги національні особливості вітчизняної еконо-
міки загалом та сільського господарства зокрема, які
не дозволяють з практичної точки зору в повній мірі дуб-
лювати ту чи іншу світову систему або ж механізм фун-
кціонування. Доречно формувати змішану адаптовану
до вітчиняних умов модель, яка б акумулювала в собі
надбання економік західного та східного типів з виок-
ремленням кращих напрацювань.

Вагомим чинником економічного розвитку вітчизня-
ного аграрного сектору є активізація якісної складової, а
саме: наукомісткого фактору, який передбачає науково-
технічне оновлення та модернізацію. Крім того, за страте-
гічний орієнтир має прийматись утвердження концепції
сталого розвитку, яка вимагає динамічного оновлення
процессу виробництва з відпрацюванням постулатів інно-
ваціного типу розвитку. В результаті економічний розви-
ток вітчизняного аграрного сектору вирішуватиме пробле-
ми не тільки продовольчого забезпечення та інтенсифікації
виробництва, а й екологічного і соціального характеру.

На рівні з цим, актуалізується роль держави в про-
цесі розвитку сільського господарства. В силу важли-
вості державного регулювання визначеною є проблема
хибного розуміння глобалізації та лібералізму, як чин-
ників ринкового механізму. Відтак, виправданим є фор-
мування висновку щодо неготовності участі аграрного
сектору України в міжнародних відносинах на умовах
повної відкритості економіки. Більш того, в сучасних
умовах актуалізується стратегія структурної ізоляції, яка
передбачає налагодження зовнішньоекономічних
зв'язків, які передбачають масксимізацію корисного
економічного ефекту, виключно з ініціативи держави.

У межах паритетної рівності розвитку господарств
різних форм власності та розмірів за пріоритет має прий-
матись процес кооперації, який, в свою чергу, розкриває
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нові перспективи для аграріїв. Власне таким чином, відно-
сини в межах аграрного сектору набувають чіткої струк-
туризації зі скороченням посередницького ланцюга та
відповідним формування інфраструктури та цінового
механізму сільськогосподарської продукції. Як наслідок,
стратегія застосування кластерного підходу до економі-
чного розвитку аграрного сектору на основі кооперації
сільськогосподарських виробничих підприємств дає мож-
ливість вирішити проблеми регіональних диспропорцій
та досягення макроекономічної рівноваги.

Вітчизняний аграрний сектор в силу посилення
глобалізаційних процесів має орієнтуватись на товар-
ну структуру міжнародного ринку. Доцільним є
збільшення посівних площ під основні сільськогоспо-
дарські культури в межах національних кордонів з
урахуванням прогнозних показників зростаючої по-
треби. При цьому необхідно дотримуватись культури
землеробства, яка заключається в нормативах
сівозмін в першу чергу та актуалізації здобутків нау-
ково-технічного прогресу, які є передумовою якісно-
го переходу до інтесивного способу ведення госпо-
дарської діяльності, відповідної модернізаці та зміни
функцій і структури.

Одностайним в розрізі систематизації світового дос-
віду економічного розвитку аграрного сектору є фор-
мування висновку, щодо орієнтації виключно на засто-
сування довгострокових прогнозів та програм, які пе-
редують достовірності перспективних очікувань.
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