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У статті визначено, що за роки незалежності в Україні так і не було вироблено комплексного
підходу до трансформаційних процесів у аграрному секторі, зокрема щодо формування на�
лежного інституційного механізму розвитку та підтримки сільськогосподарського виробницт�
ва. Встановлено, що наразі є необхідним розв'язання питань щодо створення сприятливих інсти�
туційних умов для підвищення  ефективності  функціонування аграрного сектору України. За�
значено, що аграрний сектор України є важливим чинником соцiaльно�економiчного розвитку
крaїни, зростання її економiчного потенцiaлу тa зaбезпечення продовольчої безпеки. Однак,
для досягнення таких позитивних результатів у сучасних умовах є потреба у здійсненні заходів
державної підтримки вітчизняного aгрaрного виробництвa. Відтак удосконaлення інституцій�
ного зaбезпечення держaвного регулювaння aгрaрного виробництвa мaє бути прiоритетним
зaвдaнням aгропромислової полiтики Укрaїни. З'ясовано, що видатки на підтримку аграрного
сектору в Україні за рахунок коштів державного бюджету не відзначаються системністю навіть
за плановими показниками. Стосовно фактичних даних фінансування видатків на здійснення
підтримки агарного сектору України за рахунок коштів державного бюджету, то вони характе�
ризуються певною розбіжністю з плановими показниками. Незважаючи на виділення коштів
державного бюджету з метою підтримки розвитку агарного сектору України обсяг виробницт�
ва сільськогосподарської продукції хоча і зростає, але відбувається це повільно і виключно за
рахунок продукції рослинництва. Обсяги виробництва продукції тваринництва за попередні
5 років скоротилися. Встановлено, що інституційний механізм державної підтримки аграрного
сектору в сучасних умовах може включати такі основні складові: стратегія розвитку вітчизня�
ного аграрного сектору; нормативно�правове забезпечення щодо упорядкування та регламен�
тації відносин у агарному секторі; перелік напрямів державної підтримки, що мають сприяти
досягненню стратегічних завдань.

In the article it was determined that during the years of independence in Ukraine there was no
elaborated approach to transformation processes in the agricultural sector, in particular regarding
the formation of a proper institutional mechanism for development and support of agricultural
production. It has been established that issues regarding the creation of favorable institutional
conditions are needed to improve the functioning of the agricultural sector of Ukraine. It is noted
that the agrarian sector of Ukraine is an important factor in the socio�economic development of the
country, the growth of its economic potential and the provision of food security. However, in order to
achieve such positive results in the current context, there is a need to implement state support
measures for domestic agricultural production. Therefore, the improvement of the institutional
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найбільш важливих галузей національної

економіки є аграрний сектор. Успішний його розвиток,

підвищення конкурентоспроможності і, як наслідок,

зміцнення продовольчої безпеки держави має супро�

воджуватися відповідними заходами державної політи�

ки у напрямі інституційних перетворень. Сьогодення

вимагає здійснення дослідження питання формування

дієвого інституційного  механізму державної підтримки

процесу розвитку аграрного сектору в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами державного регулювання інституційно�

го середовища в аграрному секторі економіки та пошу�

ком шляхів підвищення його ефективності займалися

такі вчені: В. Андрійчук, О. Бородіна, З. Герасимчук,

О. Валевський, І. Кириленко, М. Латинін, М. Малік, В. Ме�

сель�Веселяк, Б. Пасхавер, П. Саблук та ін. Вони обгрун�

тували необхідність створення сприятливого інститу�

ційного та ринкового середовища в процесі ринкових

перетворень, визначили доцільні методи, форми й

рівень державної підтримки виробників сільськогоспо�

дарської продукції, напрями фінансово�податкової та

інвестиційної політики стосовно галузі тощо. Проте, не�

зважаючи на чималу кількість наукових праць та їх ва�

гому практичну цінність, дослідження перспектив роз�

витку аграрного сектору економіки України на сучас�

ному етапі інституційних змін є актуальним, оскільки

support for state regulation of agricultural production should be a priority for Ukraine's agro�industrial
policy. It has been found that expenditures for support of the agrarian sector in Ukraine at the expense
of the state budget are not systematic even according to the planned indicators. Regarding the actual
data of financing the expenditures for the support of the agar sector of Ukraine at the expense of the
state budget, they are characterized by some discrepancy with the planned indicators. Despite the
allocation of state budget funds to support the development of the agar sector of Ukraine, although
agricultural production is growing, it is slow and solely due to crop production. Production volumes
of livestock products decreased in the previous 5 years. It is established that the institutional
mechanism of state support of the agricultural sector in modern conditions can include the following
main components: strategy for the development of the domestic agricultural sector; regulatory
support for the regulation and regulation of relations in the agar sector; a list of state support areas
that should help achieve strategic goals. It is determined that the state budget funds should be
directed to support the development of agro�industrial production; development of information
infrastructure, increase of soil fertility, implementation of works on control of crop pests and animal
diseases, carrying out of scientific researches, development of breeding, various types of subsidies
and compensations. However, rapid changes in science and technology and the entrepreneurial
environment require a continuous study and improvement of state support for the agricultural sector
of the economy.

Ключові слова: інституційний механізм, аграрний сектор, держава, регулювання, підтримка.

Key words: institutional mechanism, agrarian sector, state, regulation, support.

дослідження свідчать, що сучасне інституційне середо�

вище аграрного сектору не забезпечує справедливих

правил гри між основними суб'єктами економічних

відносин, не послаблює протиріч регіонального розвит�

ку, не сприяє формуванню нової моделі суспільних

відносин.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити особливості функціонуван�

ня інституційного механізму державної підтримки аграр�

ного сектору України, запропонувати основні напрями

його подальшого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За роки незалежності так і не було вироблено ком�

плексного підходу до трансформаційних процесів у

аграрному секторі, зокрема щодо формування належ�

ного інституційного механізму розвитку та підтримки

сільськогосподарського виробництва.

Сьогодні є необхідним розв'язання питань щодо

створення сприятливих інституційних умов для підви�

щення  ефективності  функціонування аграрного секто�

ру України. Серед загальних заходів можна відзначи�

ти: надання більшої уваги розвитку інституту відносин

власності в сільському господарстві; вдосконалення

інститутів рентних та орендних відносин; покращення

функціонування інститутів ринку ресурсів для села;

сприяння подальшому розвитку інституту підприємниц�
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тва тощо. Важливе місце у сприянні розвитку аграрно�

го сектору відіграє державна підтримка, яка має

здійснюватися за допомогою відповідного інституцій�

ного механізму [4].

Аграрний сектор Укрaїни є важливим чинником

соцiaльно�економiчного розвитку крaїни, зростання

її економічного потенцiaлу тa зaбезпечення продо�

вольчої безпеки. Однак для досягнення таких пози�

тивних результатів у сучасних умовах є потреба у

здійсненні заходів державної підтримки вітчизняно�

го aгрaрного виробництвa. Відтак удосконaлення

інституційного зaбезпечення держaвного регулю�

вaння aгрaрного виробництвa мaє бути прiори�

тетним зaвдaнням aгропромислової полiтики Ук�

рaїни [12].

Серед головних проблем аграрного сектору Украї�

ни особливо можна виділити: постійний дефiцит i

недоступнiсть фiнaнсових ресурсiв для сільськогоспо�

дарських товаровиробникiв, особливо тих, що не нале�

жать до великих агрохолдингів; відсутність стратегіч�

ного бачення пріоритетів розвитку аграрного сектору;

сприяння екстенсивному виробництву з перевaжaнням

низько зaтрaтних культур; не придiлення нaлежної увaги

ситуaцiї з низьким рiвнем якостi продукцiї; безконтроль�

на концентрaцiя ресурсiв у великих інтегрованих фор�

муваннях без врахування проблем села [2]. З поширен�

ням агрохолдингів, орієнтованих на експорт сільсько�

господарської продукції, пов'язана ще одна особливість

аграрного ринку України — нерівномірність формуван�

ня і розвитку інститутів і організацій інфраструктури

аграрного ринку, фактична вiдсутнiсть функцiонaльної,

доступної для мaлого тa середнього бiзнесу збутової

iнфрaструктури aгрaрного ринку, що призводить до

втрaти частини доходiв. Цілком закономірно, що в умо�

вах диктату трейдерів і відсутності або неефективності

державного регулювання ринку розвиваються переваж�

но інфраструктурні елементи, пов'язані з експортом

продукції. Але не менш важливим є розвиток інфра�

структури, що забезпечує вихід рядового товаровироб�

ника — фермера, сільгосппідприємства, селянського

господарства на ринок. Біржі, агроторгові дома і збу�

тові кооперативи поки що не змогли зайняти більш�менш

помітного місця на цьому конкурентному ринку. Їхнє

місце займають переважно або посередники, або ре�

гіональні представництва експортних компаній. Не�

рівномірний розвиток інфраструктури аграрного ринку

зумовлює низьку його ефективність. Втім, процес фор�

мування і розвитку формальних і неформальних рин�

кових інститутів триває, і в рамках цього процесу вдос�

коналюються механізми державного регулювання аг�

рарного ринку, спрямовані на підвищення його резуль�

тативності [5].

Крім зазначеного варто нагадати про певні особли�

вості аграрного сектору в порівнянні з іншими галузя�

ми економіки, які обумовлюють необхідність його дер�

жавної підтримки, основними з них є: потреба в збере�

женні необхідного рівня родючості грунтів; специфіка

власне аграрного виробництва (залежність від природ�

но�кліматичних умов; фізіологічних характеристик рос�

лин та тварин, тісний взаємозв'язок на сільських тери�

торіях економічних й соціально�демографічних про�

цесів) [12].

Необхiднiсть розвитку інституційного середовища

державного регулювання аграрного сектору, зокрема

його підтримки зумовленa не тiльки загальною спе�

цифiкою гaлузi, a й рядом особливостей, якi притaмaннi

вiтчизняному aгропромисловому виробництву. Серед

них, зокремa тaкi: зниження купiвельної спроможностi

нaселення, що обмежує можливостi пiдняття цiн нa

сільськогосподарську продукцiю; вiдстaвaння aгрaр�

ного виробництвa Укрaїни вiд розвинутих крaїн зa

рiвнем нaуково�технiчного прогресу, передових тех�

нологiй тощо; низький рівень матеріально�технічного

забезпечення сільськогосподарського виробництва,

високий ступінь зносу основних засобів; потребa в

iнвестицiях для пiдтримки родючостi грунтiв; низький

рiвень розвитку iнфрaструктури сiльської місцевості, що

проявляється у критичному стані доріг, відсутності сис�

тем водопостачання та водовідведення, низькому рівні

забезпечення об'єктами соціальної інфраструктури;

поступове скорочення обсягів виробництва окремих

видів сільськогосподарської продукції, передусім у сек�

торі тваринництва [2; 5].

Важливим фактором необхідності державної

підтримки аграрного сектору дослідники, вважають та�

кож обмеження зростання продуктивності праці фізич�

ними можливостями землі; довгим процесом впровад�

ження результатів науково�технічного прогресу в

сільському господарстві [3].

В умовах ринкових відносин, переважання ринко�

вих принципів господарювання в аграрному секторі

можна говорити про підвищення комерційного ризику,

про невизначеність ситуації збуту сільськогосподарсь�

кої продукції. Очевидною є необхідність науково об�

грунтованої політики держави щодо підтримки розвит�

ку вітчизняного аграрного сектору, не порушуючи

міжнародних зобов'язань взятих на себе нашою дер�

жавою при вступі до СОТ.

Інституційні перетворення сільського господарства

сприяють приведенню діючих інститутів у відповідність

з поставленими завданнями щодо підвищення його еко�

номічної ефективності і поліпшенню соціальної та тру�

дової ситуації на селі [5].

Мехaнiзм держaвної підтримки розвитку aгрaрного

виробництвa в Укрaїнi предстaвлений сукупнiстю

оргaнiзaцiйно�функцiонaльних iнститутiв. Щодо aгрaр�

ного виробництва використовуються такi основні iн�

струменти державної п ідтрики: зaходи щодо

пiльгового тa прiоритетного кредитувaння iнвести�

цiйних проектів; пiльгове стрaхувaння врожaїв певних

сiльськогосподaрських культур; розподiл коштiв бюд�

жету зa рiзним нaпрямaми. Держaвa здiйснює суб�

сидувaння вiдсоткових стaвок зa кредитaми для

суб'єктiв aгрaрного виробництвa, формувaння ре�

гiонaльних i держaвних продовольчих фондiв, лiзинг

тощо [2].

Державна підтримка аграрного сектору здійснюєть�

ся з метою забезпечення  виробництвa основних видiв

продукції належної якості, забезпечення такої при�

бутковостi сільськогосподарських товаровиробників,

що дозволяє їм забезпечувати розширене вiдтворення,

зростaння продуктивностi прaцi, зaбезпечення конку�

рентоспроможності продукцiї нa внутрiшньому тa

зовнiшньому ринкaх, досягнення фiнaнсової стa�
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бiльностi гaлузi, продовольчої безпеки держaви i

пiдвищення соцiaльних стaндaртiв життя в сiльськiй

мiсцевостi, подолaння бiдностi тa безробiття [2].

Державна підтримка аграрного сектору є важливою

складовою системи його  регулювання. До заходів такої

підтримки можуть входити серед іншого витрати на

здійснення наукових досліджень у галузі сільського гос�

подарства; на підготовку кадрів; охорону навколишнь�

ого середовища; формування механізму надання сіль�

ськогосподарським підприємствам і фермерам фінан�

сової допомоги [3].

Згідно з думкою Васільєвої Л.М. до принципів дер�

жавної підтримки аграрного сектору належать такі:

стійкість — зобов'язання держави забезпечувати стій�

кість механізмів державної підтримки сільськогоспо�

дарських товаровиробників; рівнодоступність —

сільськогосподарські товаровиробники усіх форм влас�

ності мають рівні права на отримання державної підтрим�

ки з бюджету; обмеження розмірів державної підтрим�

ки; адресність — бюджетні кошти надаються безпосе�

редньо сільськогосподарському товаровиробнику; га�

рантованість — зобов'язання держави з надання коштів

за напрямками, затвердженими в державних програмах,

повинні неухильно дотримуватися та інше [1].

За даними таблиці 1 видатки на підтримку аграр�

ного сектору в Україні за рахунок коштів державного

бюджету не відзначаються системністю навіть за пла�

новими показниками. Фінансова підтримка заходів в

агропромисловому комплексі у 2014—2016 та 2018 ро�

ках мала становити по 5 млн грн, а у 2017 році повинна

була зрости до 60 млн грн Державна підтримка роз�

витку хмелярства, закладення молодих садів, виног�

радників та ягідників і нагляд за ними протягом дослі�

джуваного періоду повинна була коливатися в межах

100—400 млн грн, а у 2015—2016 роках навіть не пла�

нувалася. Державна підтримка галузі тваринництва

згідно звітів Державної казначейської служби Украї�

ни повинна була досягти у 2018 році 2401,0 млн грн,

при тому, що у 2016 році вона планувалася у обсязі

лише 30 млн грн Фінансова підтримка заходів в агро�

промисловому комплексі шляхом здешевлення кре�

дитів у 2014 році не планувалася взагалі, хоча у 2015—

2018 роках на це планувалося виділити від 266 до

300 млн грн. Кошти на фінансову підтримку сільгосп�

товаровиробників у 2017 році повинні були скласти

4 550 млн грн, а у наступному — скоротитися на

3595 млн грн. Видатки з державного бюджету на

фінансову підтримку розвитку фермерських гос�

 
2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

2018 р. 
до 2014 р.,  

% 
Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі 5,0 5, 0 5, 0 60, 0 5,0 100 

Державна підтримка розвитку 
хмелярства, закладення 
молодих садів, виноградників 
та ягідників і нагляд за ними 

100, 0 - - 299, 3 400, 0 400 

Державна підтримка галузі 
тваринництва 888,1 250, 0 30, 0 170, 0 2401,0 270,3 

Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі 
шляхом здешевлення кредитів 

- 300, 0 285, 0 300, 0 266, 0 - 

Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників - - - 4 550,0 955, 0 - 

Фінансова підтримка розвитку 
фермерських господарств - - - - 210, 0 - 

Таблиця 1. Обсяг підтримки агарного сектору України за рахунок коштів державного бюджету
у 2014—2018 рр. (план), млн грн

Джерело: [8; 9].

Таблиця 2. Обсяг підтримки агарного сектору України за рахунок коштів державного бюджету
у 2014—2018 рр. (факт), млн грн

Джерело: [8; 9].

 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2018 р. до 
2014 р., % 

Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі - - - 56,9 2,8 - 

Державна підтримка розвитку 
хмелярства, закладення молодих садів, 
виноградників та ягідників і нагляд за 
ними 

43,9 - - 298, 5 394,3 898,1 

Державна підтримка галузі тваринництва 371, 2 40, 5 29, 9 165, 8 2389,8 643,8 
Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів 

- 290, 6 279, 8 294, 8 265, 9 - 

Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників - - - 4 134,05 912, 8 - 

Фінансова підтримка розвитку 
фермерських господарств - - - - 203, 2 - 
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подарств протягом п'яти останніх років планувалося

профінансувати лише у 2018 році.

Стосовно фактичних даних фінансування видатків

на здійснення підтримки агарного сектору України за

рахунок коштів державного бюджету, то вони характе�

ризуються певною розбіжністю з плановими показни�

ками. Кошти на фінансову підтримку заходів в агропро�

мисловому комплексі у 2014—2016 роках, всупереч пла�

новим розрахункам, взагалі не виділялися. У 2017 році

фактичний обсяг підтримки був на 3,1 млн грн менший

за плановий (у наступному році — на 2,2 млн грн). Дер�

жавна підтримка розвитку хмелярства, закладення мо�

лодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними

у 2014 році становила 43,9 млн грн (на 56,1 млн грн мен�

ше запланованого), у 2017 та 2018 роках — 298,5 та

394,3 млн грн відповідно, що хоча і є меншим обсягом,

ніж це було передбачено у державному бюджеті, є до�

сить близьким до планових показників. Кошти на дер�

жавну підтримку галузі тваринництва виділялися щоро�

ку протягом досліджуваного періоду, але фактичні об�

сяги фінансування почали наближатися до планових

лише протягом трьох останніх років.

Можна констатувати, що спостерігається хронічне

недовиконання показників видатків державного бюдже�

ту на підтримку вітчизняного аграрного сектору Украї�

ни.

Крім виділення бюджетних коштів на безпосеред�

ню підтримку розвитку агарного сектору, держава

фінансує ряд заходів, реалізація яких також має сприя�

ти підвищенню його конкурентоспроможності та ефек�

тивності функціонування. До таких заходів належать:

дослідження, прикладні наукові та науково�технічні

розробки, виконання робіт за державними цільовими

програмами і державним замовленням у сфері розвит�

ку агропромислового комплексу, підготовка наукових

кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сер�

тифікації сільськогосподарської продукції, досліджен�

ня та експериментальні розробки у сфері агропромис�

лового комплексу — у 2014 році на ці заходи було вид�

ілено 104,5 млн грн, а у 2018 році — 185,7 млн грн; підго�

товка кадрів для агропромислового комплексу вищими

навчальними закладами, методичне забезпечення їх

діяльності було профінансоване за рахунок коштів дер�

жавного бюджету у 2014 році  на суму 1930,72 млн грн.

Видатки на підготовку, перепідготовку, підвищення ква�

ліфікації робітничих кадрів, підвищення кваліфікації

фахівців агропромислового комплексу у 2014 році скла�

дали 20,5 млн грн. У 2018 році на підвищення кваліфі�

кації фахівців агропромислового комплексу було виді�

лено 21,7 млн грн.

Цікавим є той факт, що незважаючи на виділення

коштів державного бюджету з метою підтримки розвит�

ку агарного сектору України обсяг виробництва

сільськогосподарської продукції хоча і зростає, але

відбувається це повільно і виключно за рахунок про�

дукції рослинництва. Як можна побачити з даних таб�

лиці 3 обсяги виробництва продукції тваринництва за

попередні 5 років скоротилися.

Причинами такої ситуації не в останню чергу  є те,

що підтримка розвитку агарного сектору за рахунок

коштів державного бюджету здійснюється не систем�

но, без врахування реальних потреб товаровиробників,

кошти часто розподіляються на сумнівних підставах, які

є результатом кулуарних домовленостей під час підго�

товки та прийняття державного бюджету, також  при�

сутня проблема хронічного недофінансування заплано�

ваних розмірів видатків.

Зважаючи на перелічені проблеми, очевидною є по�

треба у здійсненні подальшого розвитку інституційно�

го механізму  державної підтримки аграрного сектору

України.

Сучасні економічні системи розвинених країн орга�

нічно поєднують ринковий механізм саморегулювання

з державним втручанням при неефективному функціо�

нуванню ринку. При цьому, через ускладнення соціаль�

но�економічних процесів, відбувається розширення

функцій держави. Державне регулювання сільськогос�

подарського виробництва передбачає управлінський

вплив на процеси відтворення в галузі, з метою забез�

печення реалізації цілей державної аграрної політики

[6].

Кошти державного бюджету мають спрямовувати�

ся на підтримку розвитку агропромислового виробниц�

тва; розвиток інформаційної інфраструктури, підвищен�

ня родючості грунтів, на здійснення робіт з боротьби із

шкідниками сільськогосподарських культур і хвороба�

ми тварин, на проведення наукових досліджень, розви�

ток селекції, на різні види дотацій і компенсацій [11].

Водночас швидкі зміни в науці й техніці, підприєм�

ницькому середовищі потребують повсякчасного вив�

чення і вдосконалення державної підтримки аграрного

сектору економіки. Формування і впровадження ме�

ханізмів такої підтримки  повинні забезпечувати розви�

ток селянських господарств, фінансування виробничої

і соціальної інфраструктури, пільгового кредитування і

страхування сільськогосподарської діяльності, впо�

рядкування системи оподаткування. Важливо досягти

оптимальної взаємодії використання ринкових відносин

і раціонального втручання держави у сферу сільського

господарства.

 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2018 р. до 
2014 р., % 

Продукція 
сільського 
господарства 

251,4 239,4 254,6 249,1 268,2 106,7 

Продукція 
рослинництва 177,7 168,4 185,05 179,4 198,5 111,7 

Продукція 
тваринництва 73,7 71,02 69,5 69,6 69,7 94,6 

Таблиця 3. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції
в Україні у 2014—2018 рр., млрд грн

Джерело: [9; 10].
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ВИСНОВКИ
Інституційний механізм державної підтримки аграр�

ного сектору в сучасних умовах має включати такі ос�

новні складові: стратегія розвитку вітчизняного аграр�

ного сектору; нормативно�правове забезпечення щодо

упорядкування та регламентації відносин у агарному

секторі, передусім стосовно його державної підтрим�

ки, усунення протиріч між законодавчими актами у

агарній сфері; перелік напрямів державної підтримки,

що мають бути спрямовані на досягнення таких основ�

них завдань: забезпечення зацікавленості банківсько�

го сектору у співпраці з  сільськогосподарськими то�

варовиробниками та підвищення забезпечення доступ�

ності кредитних ресурсів; стимулювання використан�

ня інноваційної сільськогосподарської техніки та тех�

нологій; сприяння товаровиробникам, які забезпечу�

ють більш високий рівень переробки сільськогоспо�

дарської продукції в Україні. Важливим аспектом є

чітке розмежування повноважень щодо фінансової

підтримки між бюджетами всіх рівнів. Надання бюд�

жетних коштів повинно відбуватися суворо на цільо�

вих засадах.

Кінцева мета заснованих на системному підході дій

щодо розвитку інституційного механізму державної

підтримки аграрного сектору полягає в максимізації

ефективності його функціонування, а відтак у підви�

щенні конкурентоспроможності аграрного виробницт�

ва та поліпшення умов життя на селі. Державна підтрим�

ка у сучасних умовах є необхідною складовою успіш�

ного вирішення цих завдань.
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