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дності усунення системи галузевого управління національним багатством. Обгрунтовано, що
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ВСТУП
Агропромисловий комплекс України розвивається під

впливом нових екзогенних та ендогенних факторів. До ек-
зогенних віднесемо ті чинники, що виникли в результаті
глобалізації економічного простору. Відбувся вступ Ук-
раїни до СОТ, що означало також визнання Уругвайсь-
кої угоди по сільському господарству. Ця подія несе певні
переваги й розкриває можливості експорту продукції
сільського господарства й отримання валютних коштів
для інноваційного розвитку. Поряд з цим йдеться про
конкурентну боротьбу між сільськогосподарським ком-
плексом України й іншими країнами на світовому ринку.
Ендогенними визначимо фактори, що формують конку-
рентоспроможність сільськогосподарського комплексу у
контексті загроз парцеляції або латифундизму, що насу-
ваються разом з ліберальним ринком землі у пореформе-
ний період.

Українська наука відстежує стан агропромислового
комплексу, надає пропозиції щодо поліпшення ситуації,
обгрунтовує подальші напрями його розвитку. Значний
доробок у розв'язання зазначених проблем забезпечили
у своїх працях такі науковці, як: В.Г. Андрійчук, М.В. Га-
ман, О.І. Дацій, В.В. Зіновчук, С.М. Кваша, М.І. Кісіль,
М.Х. Корецький, М.Ф. Кропивко, І.І. Лукінов, М.Й. Малік,
В.Я. Месель-Веселяк, Б.Й. Пасхавер, Г.М. Підлісецький,
І.В. Прокопа, П.Т. Саблук, В.В. Ушкаренко, І.І. Хоменко,
А.М. Шевченко, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування вихідних положень

нової моделі аграрної політики держави.

РЕЗУЛЬТАТИ
Продуктивні сили — сільськогосподарські землі,

лісові угіддя, водні ресурси й трудоресурсний потенціал
села — є національним багатством, предметом управлін-
ня в процесі їх суспільного відтворення. Тому першою
вимогою до моделі розвитку села є формування відпові-
дального органу територіальних громад, що вживає за-
ходи щодо збереження сільськогосподарських ресурсів
у кількісних і якісних оцінках. Основним програмним ви-
рішенням цього завдання є усунення системи галузевого
управління національним багатством.

Критеріями ефективності управління є рівень життя
і добробут населення, а тому друга вимога до програми
полягає в науковому обгрунтуванні оптимального розвит-
ку територіальних громад, захисту довкілля й продоволь-

чої безпеки держави. Наукову основу розвитку території
становить принцип комплексності за єдністю трьох кри-
теріїв ефективності: оптимального використання природ-
них ресурсів; оптимального розвитку ринку праці; мак-
симального економічного результату (оплата праці, при-
буток, рента, інвестиційна складова) [2].

Пріоритетними повинні бути вимоги до моделі міжга-
лузевих зв'язків, державного регулювання економічних
відносин, захисту національного багатства тощо. Прин-
циповим є питання управління граничними (депресивни-
ми) територіями. Зауважимо, що за визначенням терито-
рія не може бути депресивною. Депресивною (загниваю-
чою) може бути економіка району через недосконалу
структуру або віддаленість від ринку. Але тоді йдеться
про людський розвиток, а не територію. Намагання відно-
вити депресивні території з огляду на обмеження держав-
ного й місцевого бюджетів, а тому потрібно шукати ком-
плексні рішення й на основі програмно-цільового програ-
мування розвивати нову структуру економіки.

У системі управління потрібно звернути увагу на га-
лузеві проблеми, але саме з боку договірних економічних
відносин центральних органів влади й місцевого самовря-
дування. Частина доходів рентного походження повинна
лишатися у фондах місцевої громади для вирішення про-
блем розвитку території села.

На основі перманентного планування й програмуван-
ня економіки адміністративних районів потрібно форму-
вати нову модель економічного розвитку, що базується
на функціональному розмежуванні секторів сільськогос-
подарського виробництва з традиційними для всього світу
базовими галузями рослинництва й тваринництва,
підприємств агротехсервісу, харчової промисловості
відповідно до світової практики розмежування видів еко-
номічної діяльності. Необхідно припинити практику спо-
стереження за підсобними й присадибними ділянками
населення й дезінформації уряду відносно ефективності
сільського господарства областей і районів.

На основі програмування й оцінки обласних форму-
вань сільськогосподарського комплексу доцільно визна-
чити статус, повноваження й напрями діяльності еконо-
мічних кластерів, міжгалузевих, секторних організацій
для захисту інтересів сільськогосподарського комплексу
областей, планування, узгодження цін, контролю за дот-
риманням домовленостей всіма учасника інтегрованого
по вертикалі й горизонталі виробництва.

Необхідно розмежувати матеріальні і фінансові пото-
ки сільськогосподарського комплексу областей таким чи-
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ном, щоб уникнути безвідповідальності за виснаження
грунтів при ущільненні посівів соняшника, інших техніч-
них культур, деградацію й деструкцію, що призводить до
парцеляції землекористування, втрати національної про-
довольчої безпеки і безпеки продовольства. Оптова торгі-
вля зерном та насінням олійних культур повинна відбува-
тися в умовах, коли фізичний товар надійно зберігається в
елеваторах, а змінюється лише право на використання.

У зв'язку зі вступом України до СОТ важливо вдос-
коналювати наукову організацію управління. Держава
може сприяти формуванню нової системи так званого
кластерного розвитку територій, що тісно переплітаєть-
ся з конкурентоспроможністю територіально-виробни-
чих комплексів. Наука, що може фінансуватися за раху-
нок бюджету в "зеленій скриньці", допомагає організу-
вати економічний простір сільськогосподарського комп-
лексу України у такий спосіб, щоб розгорнути систему
науково-виробничих кластерів і зв'язків, елементів еко-
номічного простору [3].

Конкурентоспроможний економічний кластер об'єд-
нує ефективні види економічної діяльності, взаємоза-
лежні групи фірм для захисту власних інтересів і забез-
печення передових позицій на галузевому, національно-
му й світовому ринках. Кластер забезпечує наукову орган-
ізацію виробництва на основі територіальної концентрації
мережі спеціалізованих фірм, постачальників, виробників
і споживачів, пов'язаних технологічним ланцюжком. Еко-
номічним кластером будемо вважати перший сектор
сільськогосподарського комплексу областей і районів.
Другий сектор — господарства окремих громадян —
віднесемо до соціально-економічного кластера економі-
ки сільськогосподарського комплексу, що має інші пріо-
ритети й функції. Можна виділити науковий кластер з
промислового птахівництва, селекції та репродукції ху-
доби, насінництва тощо, що відповідає практиці інновац-
ійного розвитку на Заході.

Необхідно звернути увагу на те, що найбільш конку-
рентоспроможні в міжнародних масштабах фірми однієї
галузі розміщені не в різних розвинених державах, а ма-
ють властивість концентруватися в одній і тій же країні, а
часом навіть у тому самому регіоні. Одна або кілька фірм,
досягаючи конкурентоспроможності на світовому ринку,
поширюють свій вплив на найближче оточення: поста-
чальників, споживачів і конкурентів. У свою чергу, досяг-
нення останніх впливають на подальше зростання конку-
рентоспроможності цієї компанії. У результаті формуєть-
ся "кластер" як співтовариство фірм, тісно пов'язаних
галузей, що взаємно сприяють підвищенню конкурентос-
проможності один одного. Для всієї економіки держави
кластери виконують роль точок зростання внутрішнього
ринку й бази міжнародної експансії. У Франції подібні
технологічні наукові об'єднання називають фільєрами.
Основою конкурентного успіху є наявність зв'язку між
здатністю одного сектору розвиватися й забезпечувати
прогрес в іншому. Розвиток повинен відбуватися поетап-
но, або по "вертикалі дій" у межах однієї галузі, пов'яза-
ної з іншими, що забезпечить можливість завоювання
конкурентних переваг [3].

Як свідчить світова практика функціонування найбільш
розвинених економічних систем, високу конкурентоспро-
можність і стабільне економічне зростання насамперед за-
безпечують фактори, що стимулюють поширення нових
технологій. З огляду на те, що сучасні конкурентні перева-
ги практично повністю забезпечуються за рахунок більш
досконалих технологій виробництва, управління, органі-
зації просування товарів, успішний розвиток конкурентос-
проможності економічної системи можливий при комплек-
сному використанні теорій кластерного механізму й сучас-
них концепцій інноваційного розвитку.

Інноваційний кластер як найбільш ефективна форма
досягнення високого рівня конкурентоспроможності
являє собою об'єднання різних організацій (промислових
компаній, дослідницьких центрів, органів державного ке-
рування, громадських організацій та ін.), що дозволяє ви-
користати переваги двох способів координації економіч-
ної системи — внутрішньофірмової ієрархії й ринкового
механізму, що дає можливість більш швидко й ефективно
розподіляти нові знання, наукові відкриття й винаходи.

Виробничий кластер — це форма організації, що зав-
жди значно вигідніша, ніж галузева організація вироб-
ництва, оскільки зв'язки фірм у кластері більш дешеві

та тісні. Кластер породжує мультиплікативний та ефект
масштабу виробництва, основою якого є наявність в
особі однієї з фірм ядра розвитку й обслуговуючих га-
лузей. Перевагою виробничого кластера є також ефект
охоплення, що виникає при спільному використанні про-
дуктивних сил галузі для виробництва декількох видів
продукції. Цей фактор характеризується багатофункц-
іональною природою сільського географічного просто-
ру, що дає можливість використати багатофункціональ-
ний фактор на різних підприємствах при мінімізації
трансакційних витрат, пов'язаних з його передачею. Яс-
кравим прикладом виробничого кластера в Україні був
науково-виробничий комплекс промислового птахівниц-
тва. Порушена монополія цього кластера і приватизація
майна призвели до руйнації всього комплексу Птахоп-
рому України. Але накопичений досвід формування
нової господарської системи й управління сільськогос-
подарського комплексу птахівництва певно лишився, а
тому відновити втрачене управління ще можливо [1].

На сьогодні існують різні варіанти вирішення пробле-
ми регіонального розвитку. Одним з них є формування
взаємовигідних відносин регіонів з центром у моделях
"регіон — центр — світовий ринок". Меркантилізм цієї
ідеї очевидний: спільний ринок у центрі визначає об'єктив-
ну ціну матеріальних потоків, світовий ринок виконує
свою роль на користь центру і через суспільний розподіл
доходів, зокрема цінової ренти від експорту, соціалізує
ринкову економіку регіонів. Іншим варіантом моделі еко-
номічного розвитку є побудова взаємовідносин по гори-
зонталі з безпосереднім виходом у широкі міжнародні
економічні зв'язки. Модель "регіон — світовий ринок —
центр" не залишає державі механізмів будь-якого втру-
чання у процес торгівлі, розподіл цінової ренти тощо.
Необмежений простір для економічного розвитку регі-
онів формується завдяки їх монопольному природно-ре-
сурсному потенціалу. Цей потенціал повинен генерувати
монопольну ренту. Проте це не відбувається, якщо при-
родні багатства не мають вартості. Вартість за визначен-
ням є капіталізованою рентою, а рентна складова ціни не
може формуватися на місцевому ринку. Так виникає коло
невирішених питань ціноутворення на продукцію добув-
них галузей, у тому числі й сільського господарства.

Проте проблема поєднання суспільних, регіональних
і приватних інтересів є ще більш складною й багатогран-
ною. Тому необхідна виважена науково обгрунтована ре-
гіональна політика, що охоплює всі сфери людської діяль-
ності, включаючи поряд з раціональним розміщенням і роз-
витком продуктивних сил, міських і сільських поселень
регіональні особливості інвестиційної, структурної, про-
мислової й аграрної, демографічної та соціальної, еколог-
ічної і національної політики. Отже, регіональна політика
є невід'ємною складовою всієї загальнодержавної політи-
ки, найважливішим блоком моделі державного устрою.

Дослідження регіональних проблем економічного
розвитку дають підстави стверджувати, що можливості
українських регіонів є об'єктивно різними. Окремі області
у складі промислово розвинутих регіонів є самодостатн-
іми для інноваційного розвитку, можуть бути донором мо-
нопольної ренти, а інші потребують державної допомоги
у формі бюджетного фінансування інвестицій у програ-
ми захисту довкілля, соціальний розвиток, але не на ви-
робництво. Зміцнення економічних, технологічних, транс-
портних, соціально-культурних та інших зв'язків між про-
тилежними за рівнем розвитку і монопольної ренти регі-
онами повинно відбуватися через поєднання місцевих і
державних ресурсів в окремих комплексних проектах.

Регіональна політика повинна моделюватися на пат-
ріотичній основі і контролювати в Україні присутність
іноземного капіталу й кампаній, що своєю діяльністю
підривають національну економіку з політичних екзоген-
них мотивів.

Критерієм ефективності управління сільськогоспо-
дарським комплексом є національна продовольча без-
пека, забезпечення всіх верств населення доступними
за ціною продуктами харчування. Для виконання цієї
місії сільськогосподарського комплексу об'єктивно
необхідно запровадити наукові принципи реалізації
життєвих інтересів, зокрема: стабільності пропозиції,
наявності запасів і доступності ринку громадянам.
Принцип пріоритетності життєвих інтересів над еко-
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номічними стає дискусійним в умовах монополії при-
ватної власності, монопольного становища на ринку
екстериторіальних фірм, що здійснюють не тільки уп-
равління виробництвом, а й сферою зберігання, пере-
робки й експорту продукції за кордон. Конкуренція, що
мала регулювати ринок і створювати умови для знижен-
ня цін, практично виключена. Розв'язати цю проблему
можна виключно через реальну конкуренцію пропо-
зиції на ринок, а саме через формування двох його сек-
торів: державного й приватного. Для цього сільськогос-
подарські угіддя, що розпайовані раніше й використо-
вуються неефективно, у збанкрутілих фермерів (това-
риств, фірм) повинна викупити держава та сформува-
ти критичну масу крупних й ефективних державних
господарств. Вибіркова націоналізація землі має відбу-
ватися з посиленням державного контролю за дотри-
манням вимог захисту довкілля, деградації земельних,
водних і сільськогосподарських ресурсів у кожному
регіоні України. Галузеве міністерство повинно вико-
нувати роль державного менеджера й керуватися прин-
ципами пріоритетності життєвих інтересів над невлас-
тивими для нього комерційними.

Забезпечення самофінансування інноваційного роз-
витку сільськогосподарського комплексу передбачає зав-
дання, що вимагає державного регулювання. Цей регу-
ляторний вплив повинен стосуватися інвестиційної скла-
дової ринкової ціни, що забезпечує відтворення продук-
тивних сил виробництва. Якщо ринкові закупівельні рин-
кові ціни такі, що сума амортизаційних відрахувань не
забезпечує фінансування інвестицій, то сільськогоспо-
дарський комплекс регіону є банкрутом та підлягає са-
нації. Державні дотації, лізинг, позики або іноземний ка-
пітал у цьому випадку неефективні.

Аграрна політика держави повинна будуватися відпо-
відно до глобальних переваг і загроз АПК України, тобто
бути політикою протекціонізму, але тільки ринковими ме-
тодами. В АПК України виробляються всі необхідні для
внутрішнього ринку продукти харчування, а тому їх
імпорт не є бажаним, але сільське господарство має над-
лишок природно-ресурсного потенціалу, через що може
розвиватися лише за експортоорієнтованими моделями.
Саме тому вступ України до СОТ повинен сприяти стаб-
ілізації і розвитку галузі. Але СОТ є також фактором
потенційної загрози для АПК України, коли транснаціо-
нальні компанії будуть скуповувати продукцію сільсько-
го господарства за наявними низькими цінами і при
мінімальній оплаті найманої праці, низькому рівні інно-
ваційних відрахувань, а продавати за власними високими
цінами. Глобальну загрозу можна подолати ринковими
методами, якщо будувати механізми нормальної оптової
торгівлі та розподілу експортної ренти за факторами ви-
робництва.

Варто скористатися господарським механізмом регу-
лювання економічних відносин між галузями АПК і
торгівлі за французьким зразком. Там немає традиційної
підтримки, а ринкова парадигма використовує інструмен-
ти узгодження інтересів на багатосторонніх переговорах
з прийняттям ринкових зобов'язань, обов'язкових для
виконання. Реалізація заставних операцій, граничних цін,
прямих виплат товаровиробникам, регулювання доступу
до ринку, квотування виробництва, а також програми сти-
мулювання попиту — це традиційні підходи для розвину-
тих країн, які слід запровадити в Україні. Обмеження
імпорту і субсидування експортних операцій не є ефек-
тивним вирішенням ринкових проблем, а тому їх необхі-
дно замінити механізмами більш тонкого менеджменту
(управління) ринком, зокрема з урахуванням наукового
прогнозу балансів сільськогосподарської продукції та
продовольства не тільки для України, а й для країн світу
за американським зразком співпраці з ФАО ООН тощо.

Державна підтримка повинна будуватися на зміщенні
акцентів у напрямі заходів "зеленої скриньки" i скоро-
ченні дій ринкової та цінової підтримки таких, як інтер-
венційні закупки i різноманітні субсидії, що класифіку-
ються як заходи "жовтої скриньки".

Основними заходами "зеленої скриньки" є: дослід-
ження та дослідницькі програми щодо селекції і насінниц-
тва тощо; формування міжгалузевих і секторних органі-
зацій з інтеграції та структуризації виробництва, органі-
зації ринку і розподілу факторних доходів; контроль та

боротьба з шкідниками й хворобами рослин і тварин;
підготовка спеціалістів, керівників фермерських госпо-
дарств; надання консультативних послуг, забезпечення
передачі інформації та результатів наукових досліджень;
контроль за якістю продуктів харчування та дотриман-
ням встановлених стандартів; послуги в сфері маркетин-
гу; розвиток інфраструктури та програм покращення на-
вколишнього середовища тощо; створення державних
резервних фондів з метою забезпечення продовольчої
безпеки; урядові програми страхування доходів сільсько-
господарських виробників тощо.

Угода про заснування СОТ передбачає створення по-
стійно діючого форуму країн-членів для врегулювання про-
блем, які виникають у процесі торговельних відносин, та
контролю за реалізацією угод і домовленостей Уругвайсь-
кого раунду. Основна відмінність СОТ від ГАТТ полягає у
тому, що надається право здійснювати контроль за шир-
шим спектром торговельних угод і СОТ має значно більші
повноваження у зв'язку з удосконалюванням процедур
прийняття рішень. Невід'ємною частиною СОТ є унікаль-
ний механізм врегулювання торговельних суперечок.

Загальні переваги від членства у СОТ можна сфор-
мулювати таким чином: створення більш сприятливих
умов доступу на світові ринки товарів і послуг на основі
передбачуваності і стабільності розвитку торговельних
відносин із країнами-членами СОТ, включаючи транспа-
рентність їх зовнішньоекономічної політики; доступ до
механізму СОТ врегулювання суперечок, що забезпечує
захист національних інтересів, і в такий спосіб усунення
дискримінації; можливість реалізації своїх поточних і
стратегічних торговельно-економічних інтересів шляхом
розроблення нових правил міжнародної торгівлі.

Від вступу до СОТ цілком можливі ускладнення у
сфері державного регулювання економічного розвитку,
спричинені необхідністю: а) переходу на нові, міжнарод-
но погоджені умови державного регулювання економіки
та б) відмови від використання традиційних важелів еко-
номічної і перш за все вертикальної агропромислової пол-
ітики, а саме: можливості застосовувати пільги до опо-
даткування, мита та інших платежів, списувати заборго-
ваність підприємств перед державою, використовувати
державні закупівлі як інструмент стимулювання вітчиз-
няного виробництва, контролювати та регулювати фінан-
сові потоки, напрями збуту товарів.
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