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Економічна наука і господарська практика пере-
дових країн світу свідчать про те, що успішний 
економічний розвиток можливий лише на осно-

ві визначення пріоритетних базових галузей, здатних 
стати локомотивами соціально-економічного прориву 
та сформувати конкурентні переваги національної еко-
номіки. Реалізація цієї важливої ролі базових галузей 
відбувається за допомогою продуманої політики дер-
жавного управління, орієнтованої на стратегічні пріо-
ритети, позитивну динаміку розвитку, забезпечення 
конкурентоспроможності галузей та національної еко-
номіки в цілому. Разом з тим, трансформаційні процеси 
в економіці України, пов’язані з переходом до ринкових 
умов господарювання, позначилися відмовою від адмі-
ністративних методів без попереднього створення від-
повідних економічних і правових регуляторів. У резуль-
таті в одній з базових галузей української економіки – 
сільському господарстві спостерігаються: спад обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції; зни-
ження ефективності виробництва та його збитковість; 
відсутність обігових коштів і неможливість отримання 
кредитних ресурсів; зниження продуктивності праці та 
рівня її оплати; затухання інвестиційної активності та 
руйнація основного капіталу

Україна справді сьогодні перебуває в досить склад-
ній економічній ситуації. Фінансова криза сильно позна-
чилась і на сільському господарстві нашої країни. Втім, 
спеціалісти запевняють: сьогодні сільське господарство 
все ще може дати потужний поштовх економіці для вихо-

ду з кризової ситуації, і Україна могла б стати важливим 
постачальником на світовому ринку продовольства.

За словами політиків, уряд активно розробляє 
систему антикризових заходів стосовно сільського гос-
подарства, удосконалює законодавчо-правову базу, за-
проваджує нові програми бюджетного фінансування та 
спеціальні режими оподаткування. Проте, як бачимо, 
дії уряду, навпаки, перешкоджають розвитку цієї галу-
зі, тим самим гальмуючи процес реорганізації агропро-
мислового комплексу.

 Крім того, протягом останніх років в Україні актив-
но зменшився експорт, а на ринку переважали імпортні 
товари, що зокрема й спричинило кризу споживання віт-
чизняних продуктів. Зниження попиту призвело до зни-
щення низки аграрних підприємств практично в усіх ре-
гіонах країни. Поряд з цим в Україні спостерігається най-
більше зростання цін на продовольство серед країн СНД. 
Це пояснюється збільшенням світових цін і збільшенням 
бюджетних виплат. Наслідком низької ефективності 
сільськогосподарського виробництва є стан і характер 
повільних змін у виробничих відносинах, які стримують 
розвиток продуктивних сил, у тому числі й ресурсного 
потенціалу. Ще одним гальмівним явищем в аграрному 
секторі є те, що матеріально-технічне забезпечення краї-
ни практично не відповідає ринковим умовам. 

Історично склалося так, що Україна забезпечува-
ла сільськогосподарською продукцією не лише себе, а й 
інші держави, як європейські, так і республіки колиш-
нього СРСР. Україну без перебільшення можна назвати 
аграрною державою. У сучасному аграрному секторі ви-
никають складні виробничі відносини, порушення ціліс-
ності системи земельних відносин власності у процесі 
виробництва сільськогосподарської продукції, її роз-
поділу, обміну та використання. Сьогодні, коли Україна 
переживає економічний спад, аграрний сектор потре-
бує значних і термінових капіталовкладень, законного 
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регламентування діяльності аграрного сектору та дер-
жавної підтримки. При проведенні аграрної політики 
урядовим структурам необхідно перейти від обіцянок 
підтримки сільського господарства до вжиття реальних 
заходів для відродження села, яке повинно стати осно-
вою національного відродження. Ефективне впрова-
дження вищевказаних заходів дасть великий поштовх у 
розвитку сільського господарства.

Основні напрями розвитку вітчизняного агропро-
мислового комплексу досліджувалися у роботах В. Ан-
дрійчука, О. Бородіної, В. Зіновчука, Т. Осташко, Б. Пас-
хавера, І. Прокопи, П. Саблука, В. Юрчишина та ін. Про-
блематикою формування та реалізації заходів Спільної 
аграрної політики (САП) ЄС займались такі вітчизняні 
дослідники, як С. Дем'яненко, Т. Зінчук, О. Могильний, 
С. Кваша, К. Кваша, В. Білозубенко та ін. Разом з тим ак-
туальним залишається формування державної антикри-
зової політики щодо відродження сільського господар-
ства, оскільки більшість заходів мають декларативний і 
безсистемний характер.

Метою дослідження є обґрунтування необхідно-
сті нагального впровадження основних засад державної 
антикризової політики, спрямованої на підвищення рів-
ня багатофункціональності в сільському господарстві, 
та обґрунтування стратегічного значення сільськогос-
подарського виробництва в сучасних умовах глобаліза-
ції та зростання потреби в продуктах харчування.

Україна за своїм природно-ресурсним потенціа-
лом, історично сформованим образом світового 
сприйняття та особливостями ментальності є 

аграрною країною. Це – головний орієнтир, без усвідом-
лення та прийняття якого на державному рівні дії по ре-
формуванню галузі сільського господарства неможливі.

У сільгоспвиробництві є великий перелік проблем, 
які протягом значного часу вирішувались прямим шля-
хом «є проблема – є варіант її вирішення». Це звичний 
підхід до вирішення проблем. Але локальне рішення 
не може покращити функціонування системи в цілому. 
Необхідна комплексна система реформ: «є проблеми –  
є комплекс дій з реалізації системи реформ». Зменшення 
інвестицій, падіння виробництва в національному АПК 
і зменшення споживання вітчизняних продовольчих то-
варів є однією з важливих причин подальшої деградації 
та занепаду аграрного сектора України, зношення й руй-
нування його потенціалу, падіння ефективної родючості 
ґрунтів, зменшення вмісту в них гумусу і падіння вро-
жайності навіть на високородючих чорноземах. Украї-
на починає втрачати цю велику конкурентну перевагу. 
Структурна розбалансованість і дефіцит окремих ви-
робничих ресурсів, насамперед, матеріально-технічних 
й енергетичних, призводять до неефективного викорис-
тання навіть того, що ще збереглося і функціонує. Вну-
трішній агропродовольчий ринок України постійно по-
повнюється продуктами харчування закордонного ви-
робництва, які досить часто завозяться контрабандою, 
нерідко сумнівної якості, з понаднормативним вмістом 
шкідливих інгредієнтів та простроченим терміном збе-
рігання, що негативно позначається на здоров'ї укра-
їнського народу. Все це переконливо свідчить: нашій 

державі вкрай необхідна національна агропродовольча 
доктрина.

Слід усвідомити, що українське сільське господар-
ство дуже неоднорідне. На успішність реформ впливають 
ґрунтово-кліматичні й соціально-економічні умови регі-
онів, розміри сіл та їхня віддаленість від міст, історичні 
особливості сформованої психології населення, а також 
ряд інших чинників. Тому немає і бути не може звичай-
ного «єдиного вірного» шляху реформування, прийнято-
го для всієї території держави. У кожному конкретному 
випадку вирішення необхідно шукати, виходячи з усього 
комплексу умов. У кожної області свої особливості, тому 
потрібен індивідуальний підхід щодо бюджетування, ін-
вестування чи реформування кожної з них.

Землеробство і тваринництво є найбільш рушійни-
ми і найнеобхіднішими галузями для України, тому 
потребують термінового і значного фінансування. 

Якщо АПК у фінансово-кризовій ситуації був локомоти-
вом у минулому столітті багатьох розвинених та успіш-
них країн, то землеробство сьогодні в Україні – це основ-
ний локомотив, який буде забезпечувати ринок збуту і 
цінову політику для продуктів сільського господарства.

Для того, щоб отримати врожай екологічно чистої 
продукції високої якості, що є найважливішою метою 
виробників, треба вводити в сільськогосподарське ви-
робництво сучасні технології. 

Визначення орієнтирів для реформ і розвитку 
сільського господарства України базується на розумінні 
можливих варіантів шляхів подальшого розвитку сіль-
ського господарства та усвідомленні причин саме таких 
підходів до подальших дій.

На нашу думку, єдиним шляхом виходу з кризово-
го стану сільського господарства є проведення систем-
них реформ, орієнтованих на збалансоване поетапне, 
поступове досягнення аграрним бізнесом економічної 
незалежності від державних дотацій та субсидій, та пе-
ретворення сільського господарства України у впливо-
вий фактор існування світової спільноти.

Це дасть можливість отримати такі результати:
 підвищення здатності сільського господарства 

самоадаптовуватись до змін у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі;

 перетворення сільського господарства на про-
відну науко- та інтелектуалоємну галузь еконо-
міки та народного господарства України; 

 радикальне зменшення залежності галузі та її 
суб’єктів від державних дотацій при значному 
збільшенні участі галузі у наповненні Держав-
ного бюджету;

 перетворення сільськогосподарської галузі на 
вагомий інструмент впливу України на її пози-
ції у світі. 

Розвиток сільського господарства України та здій-
снення відповідно необхідних реформ у державі має 
здійснюватись, орієнтуючись на тенденції та очікуван-
ня, що існують та виникають в світі, світовій економіці, 
в Україні в цілому та в її економіці. Це – необхідна умова 
при визначенні напрямків розвитку та формуванні май-
бутнього образу галузі сільського господарства.
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Головними орієнтирами на шляху системних ре-
форм є:

 розвиток сільськогосподарської галузі має бути 
пріоритетом № 1 в Україні та стати підґрунтям 
виходу економіки країни з кризи;

 сільськогосподарська галузь має довгостроко-
вий стабільний запит на суттєве нарощування 
обсягів виробництва. Сільське господарство 
може стати впливовим фактором у перетво-
ренні України у провідного експортера світо-
вого ринку сільськогосподарської продукції та 
гарантом економічної незалежності України в 
світовій спільноті;

 розвиток сільського господарства має забезпе-
чувати збереження та відновлення екосистеми 
як засобу виробництва та як важливого еле-
менту системи забезпечення;

 забезпечити позитивну рентабельність сільгосп-
продукції в умовах існуючих обмежень на зростан-
ня цін можливо тільки за рахунок зниження собі-
вартості сільськогосподарського виробництва;

 тенденції на ринках енергетичних іматеріально-
технічних ресурсів роблять безумовним пере-
хід сільськогосподарського виробництва на 
енерго- та ресурсозберігаючі технології;

 розвиток сільського господарства має орієнту-
ватися на виробництво якісної продукції та не-
ухильне підвищення стандартів якості;

 розвиток сільського господарства має спирати-
ся на можливості залучення інтелектуальних і 
фінансових інвестицій, надаючи увагу здешев-
ленню запозичень і кредитів, які залучатимуть 
сільгоспвиробники під потреби технологічного 
переоснащення;

 державне управління сільським господарством 
та його відносинами з іншими галузями має 
здійснюватись через глибокі, широкі, деталь-
ні комплексні програми, системно пов’язані з 
інструментами державного регулювання, пра-
вильним наповненням цих інструментів суттю, 
з дуже детальними механізмами їх реалізації в 
динаміці, з визначеними пріоритетами та пра-
вилами змін пріоритетів, дотриманням ста-
більних ключових принципів;

 при здійсненні реформ та розвитку сільського 
господарства України першочергової та пріори-
тетної уваги потребують галузі рослинництва, 
свинарства, молочного скотарства, як такі, що 
здатні стимулювати зміни в системі «сільське 
господарство України» та найбільшою мірою 
визначають її спрямованість і стан;

 реформування ключових системоутворюючих 
галузей сільського господарства має бути спря-
моване на вирішення системних проблем і вра-
ховувати ситуаційні проблеми;

 для розвитку сільського господарства рефор-
мування аграрної науки та аграрної освіти має 
не менше значення, ніж реформування ключо-
вих системоутворюючих галузей;

 технологічне переоснащення аграрної галузі 
має забезпечити суттєве зростання продуктив-
ності людської праці, нарощування її науко- та 
інтелектоємності. На цій основі мають бути 
забезпечені сприятливі передумови для суттє-
вого підвищення підприємствами агробізнесу 
заробітних плат працюючим;

 покращення соціально-побутових умов праців-
ників, що проживають в сільській місцевості,  
та розвиток сільських територій має відбувати-
ся на підґрунті доходів від податків підприємств 
агробізнесу та інших видів підприємницької ді-
яльності на цій території;

 програма реформ і розвитку сільського гос-
подарства України має ініціювати реформу-
вання, зміни пріоритетів і конструкторсько-
технологічне оновлення сільськогосподарсько-
го машинобудування шляхом формулювання 
напрямків технологічного переоснащення сіль-
ськогосподарського виробництва та визнання 
визначальної ролі сільськогосподарської галузі 
по відношенню до машинобудування.

ВИСНОВКИ
Реалізація заходів антикризової політики держа-

ви в сільському господарстві з урахуванням системного 
підходу дозволить підвищити ефективність його функці-
онування, а отже вирішить не тільки фінансові пробле-
ми, а й створить передумови для подальшої структурної 
перебудови країни. У світовому вимірі це дозволить роз-
винути та задіяти потенціал України як аграрної держави 
у вирішенні глобальних світових проблем: продовольчих 
(голод, екологічна безпека продуктів харчування); еколо-
гічних (глобальне потепління, забруднення повітря, де-
градація ґрунтів); енергетичних (дефіцит та здорожчан-
ня традиційних видів енергоресурсів). На національному 
рівні розвиток сільського господарства дозволить гаран-
тувати продовольчу безпеку України, отримати ефектив-
ний ресурс зовнішньоекономічної політики, створити 
надійне джерело бюджетних надходжень, створити по-
тужний виробничо-економічний потенціал для розвитку 
сільських територій; забезпечити збереження та віднов-
лення родючості ґрунтів – унікального та найціннішого 
природного ресурсу України.                   
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В предисловии М. И. Туган-Барановский так ха-
рактеризовал задачи своей работы: «Книга эта 
посвящена исследованию самого загадочного 

и непонятного явления хозяйственного строя нашего 
времени,– явления, до сих пор еще остающегося не-
объясненным в науке,– периодических промышленных 
кризисов. Какая сила управляет этой поразительной 
сменой оживления и застоя торговли, расширения и со-
кращения производства?» 1 [3].

Глубокий, детальный анализ истории кризисов 
позволил ученому выделить три их общие основные 
черты: состояние товарного рынка, определяемое им 
как перепроизводство; изменения в области денежного 
o6ращения; колебания кредита. По его мнению, главной 
из этих черт является первая – перепроизводство. Он 
приходит к выводу, что капиталистическое производство 
само для себя создает рынок; что в товарном хозяйстве 
непрерывное, поступательное развитие производства 
возможно, но только при соблюдении определенной про-
порциональности в общественном производстве. Логи-
чески правильно будет предположить, считал ученый, 
что если верно мнение о непрерывном поступательном 
развитии народного хозяйства при сохранении опреде-
ленной пропорциональности общественного производ-
ства, то верна и обратная позиция – если сохранение и 
постоянное поддержание пропорцио нальности обще-
ственного производства невозможно в силу объектив-

ных причин, то и народное хозяйство будет развиваться 
скачками, сменами периодов подъема и депрессии. 

Поэтому попытаемся выяснить – возможно ли в 
рыночной экономике постоянное поддержание долж-
ных пропорций общественного воспроизводства. Для 
этого нужно, чтобы предприниматели прекрасно знали 
состояние рынка и капитал беспрепятственно перетекал 
из одной сферы общественного производства в другую. 
Только при таких условиях возможно поддержание по-
стоянного равновесия между спросом и предложением.

М. И. Туган-Барановский установил, что в реаль-
ной действительности капиталистический способ про-
изводства и организации хозяйства не дает ни того, ни 
другого. Частная собственность на средства производ-
ства, использование наемного труда, свободная конку-
ренция приводят к тому, что организация производства 
в масштабе общества отсутствует, каждый предприни-
матель работает на неизвестный рынок, капитал, рас-
ширяясь, наталкивается на постоянные трудности, на 
неспособность капитализма обеспечить должную про-
порциональность общественного воспроизводства, что 
и является непосредственной причиной промышлен-
ных кризисов. Оставалось выяснить периодичность на-
ступления промышленных кризисов перепроизводства, 
их причины и характер последовательности фаз капита-
листического цикла. 

Занимаясь анализом промышленных кризисов в 
Англии, ученый обратил внимание на заметное 
различие в процессах накопления производитель-

ного и денежного капиталов: первый развивается вол-
нообразно, в его динамике ярко выражены периоды 
спадов и подъемов; второй накапливается непрерывно, 
хотя и в его динамике существуют определенные коле-
бания. Это обстоятельство в значительной мере объ-
ясняется наличием доходов, непосредственно не свя-
занных с промышленным производством, но игра ющих 
значительную роль в экономике – различных видов 
ренты, доходов от государственных займов.

Величина таких доходов не столь существенно 
связана с состоянием национального производства, 
как, например, предпринимательская прибыль или за-
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гОСуДАРСТВЕННОЕ РЕгуЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
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1 Далее М. И. Туган-Барановский ставит вопросы: «почему про-
мышленный подъем с такой же неизменностью, с какой ночь 
идет за днем и отлив следует за приливом, постоянно приво-
дит к промышленному упадку, за которым наступает новый 
подъем? На какой почве возникает ритмическая пульсация 
колоссального организма капитализма,– пульсация, напоми-
нающая по своей правильности явления не социального, но 
биологического или неорганического порядка?»
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