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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасні процеси в аграрному секторі України стимулюють пошуки шляхів
виходу на якісно новий рівень гармонійного аграрного і сільського розвитку – як
у національному, так і в локальному масштабах – слід починати з вибору нових
методологічних підходів до постановки та вирішення складних завдань аграрного
виробництва і сільської місцевості. Tаким шляхом рухаються провідні країни
світу, змінюючи й удосконалюючи концептуальні підходи до політичних
інтервенцій з метою збалансування економічних, соціальних та екологічних
інтересів у сільській місцевості.
Актуальність теми. В умовах кардинальних змін економічного устрою
національна ідея аграрного піднесення розглядається як важлива складова
прискорення загального економічного зростання, в першу чергу за рахунок вільної
торгівлі аграрною продукцією з виходом на світові агропродовольчі ринки. При
цьому зміни в аграрному виробництві, що супроводжуються неадекватним
розподілом багатства, деформованою аграрною структурою, просторовими,
соціальними та екологічними втратами, свідчать, що методологічний апарат,
орієнтований лише на забезпечення ефективного нарощення аграрного
виробництва та експорту, перестав відповідати значно ускладненим умовам
суспільного буття. Це спонукало економістів-аграрників останніми роками
розширити та поглибити науково-прикладні розробки, змістивши акценти на
соціальні та екологічні проблеми на селі, розвиток сільської інфраструктури тощо.
Попри значні теоретичні та прикладні здобутки у цій сфері методологічний
інструментарій таких досліджень більшою мірою орієнтований на відокремлення
виробничих проблем від соціальних, застосування функціональних та процесних
підходів на відміну від системного. Останній розглядає природничі, соціальні та
економічні активи аграрного виробництва у єдності – як багатоаспектне,
міждисциплінарне поняття, що окреслюється категорією «агросфера». В Україні
дослідження агросфери як цілісного явища, об’єкта і суб’єкта економічного
розвитку перебувають на початковому етапі. У сучасних розробках акцент
робиться на розбудові загальних засад взаємопов’язаності сільського господарства
і села, визначеннях відповідного понятійного апарату, виявленні тенденцій у
нарощенні виробництва і занепаді села, аналізі цих взаємозалежних процесів та
шляхів їх подолання на засадах соціоекономічної модернізації тощо. Із
представників української економічної науки у цьому контексті слід відзначити
праці О.М. Бородіної, В.М.Жука, Л.В. Молдаван, О.М. Онищенка, О.Л. Попової,
І.В. Прокопи, В.В. Юрчишина.
Відзначаючи цінність цих наукових розробок для аграрної теорії і практики, слід
зазначити, що простежується відсутність концептуальної рамки, яка визначає
природність зв’язку між сільським господарством і селом, взаємодоповнюваність
аграрного і сільського розвитку, управління цими процесами на засадах
комплементарності. В західній науковій практиці погляди щодо комплементарності в економічному та світоглядному аспектах викладені у працях Т.Акана,
Г. Бекера, М. Борна, Ф. фон Візера, Дж.Гелбрейт, А. Етзіоні, Д. Ітвелла,
Д. Кемпбелла, П. Кругмана, Т. Лоусона, М. Лутца, Г. Мюрдаля, П. Ньюмана, Е.
Остром, П. Холла, Ф. Фукуями. Дослідження комплементарності у вітчизняній
економічній науці започатковано в роботах В.М. Гейця, А.А. Гриценка,
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О.І. Жилінської, В.В. Липова, Д.В. Ніколаєнка, М.І. Скрипниченко, М.А. Хвесика,
О.Л. Яременка. Актуальність поглибленого дослідження аграрної сфери як
соціально, економічно та екологічно чутливої системи із застосуванням вихідних
принципів комплементарного розвитку та вивчення його потенційного
дослідницького ресурсу в теоретико-методологічному й науково-прикладному
контекстах стосовно взаємопов’язаного аграрного і сільського розвитку
обумовило вибір теми дисертаційного дослідження, його мету, предмет, об’єкт та
завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження виконувалося в рамках науково-дослідних тем ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України» «Фактори макроекономічної нестабільності в
системі моделей економічного розвитку» (№ ДР 0108U005096), «Макроекономічна
збалансованість в системі моделей розвитку економіки України» (№ ДР
0111U003974), «Чинники і тренди економічного зростання в Україні» (№ ДР
0114U004160). Особиста участь автора полягала у розробленні теоретикометодологічних засад застосування принципу комплементарності в економічному
розвитку, дослідженні особливостей комплементарного розвитку в агросфері,
розробленні методичних підходів до моделювання комплементарного розвитку.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є поглиблення теоретикометодологічних засад взаємопов’язаності аграрного і сільського розвитку,
обґрунтування шляхів їх гармонізації та взаємоузгодженості на засадах
комплементарності, розробка інструментарію та пропозицій щодо забезпечення
комплементарного розвитку аграрної сфери національного господарства.
Реалізація мети дисертаційної роботи зумовила постановку й розв’язання таких
завдань:
узагальнити досвід використання комплементарного підходу в наукових
дослідженнях;
окреслити основні характеристики та дати визначення комплементарного
розвитку аграрної сфери;
розкрити специфіку взаємопов’язаності аграрного і сільського розвитку та
еволюцію цього процесу у вітчизняній аграрній сфері;
узагальнити сучасні тенденції розвитку вітчизняного аграрного
виробництва і сільського середовища та здійснити оцінку їх взаємоузгодженості;
актуалізувати засади формування політики взаємопов’язаного аграрного і
сільського розвитку на принципах комплементарності;
розробити методологічні підходи до моделювання взаємопов’язаного
аграрного і сільського розвитку;
розробити інструментарій для практичної реалізації комплементарного
розвитку агросфери з використанням економіко-математичного моделювання;
обґрунтувати пропозиції з удосконалення інституційного забезпечення
переходу до комплементарного розвитку агросфери в Україні.
Об’єктом дослідження є процес функціонування і розвитку аграрного сектора
та сільських територій у контексті узгодження їх цілей, завдань і результатів.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та прикладних
аспектів взаємодії, взаємоузгодженості та гармонізації аграрного і сільського
розвитку.
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Методи дослідження. Методологічним інструментарієм дисертаційного
дослідження є системний метод пізнання соціально-економічних явищ і процесів
у їх взаємозв’язку. Для вирішення поставлених завдань використано
загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, зокрема, метод
абстрактно-логічний – при: узагальненні теоретичних та методологічних засад
комплементарного підходу в міждисциплінарних наукових дослідженнях, для
теоретичного обґрунтування сутності агросфери як об’єкта і суб’єкта наукових
досліджень, при формулюванні авторського розуміння комплементарності в
аграрній сфері економіки, а також підготовці висновків та аналізі результатів
дослідження інших науковців. За допомогою методу системного аналізу виявлено
особливості та закономірності розвитку аграрного сектора та сільських територій
України, методу індукції та дедукції – досліджено співставність отриманих вигід
та втрат від нарощення аграрного виробництва та експорту. Монографічний метод
застосовано для вивчення особливостей процесів узгодження аграрного і
сільського розвитку в аграрній політиці інших країн. За допомогою економікоматематичних методів розроблено підходи до моделювання процесів розвитку
агросфери на засадах комплементарності. Метод прийняття рішень в умовах
ризику і невизначеності застосовано для врахування обмеженості та неточності
наявної інформації про рівень комплементарного розвитку сільського господарства і села, а також поведінкових невизначеностей та пов’язаних з випадковою
реалізацією в майбутньому деяких характеристик і параметрів досліджуваних
процесів. Метод просторового аналізу використано для графічного зображення
результатів досліджень.
Інформаційною базою дослідження стали
фундаментальні положення
економічної теорії, державні нормативно-правові акти України, дані Державної
служби статистики України, статистичні ресурси міжнародних організацій та
Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (Австрія), аналітичні
матеріали Міністерства аграрної політики та продовольства України, праці
провідних вчених-аграрників, економістів, а також спеціальна вітчизняна та
зарубіжна література з проблем дослідження, інформаційні ресурси мережі
Інтернет та ін.
Наукова новизна одержаних результатів Основні положення та результати
дослідження, що характеризують наукову новизну та особистий внесок автора,
полягають у такому:
вперше:
– дано визначення поняття «комплементарний розвиток агросфери», що
характеризує такі зв’язок і взаємодію між аграрним і сільським розвитком, за яких
на основі взаємодоповнюваності зростає ефективність аграрної галузі та якість
життя сільських спільнот, забезпечується розширене відтворення виробничих і
соціальних ресурсів села із застосуванням інноваційних управлінських рішень
стратегічного спрямування; визначено основні ознаки
комплементарного
розвитку агросфери: виробництво безпечного і високоякісного продовольства у
достатній кількості та екологічно безпечним способом, яке супроводжується
формуванням привабливого для проживання сільського середовища;
– обґрунтовано концептуальний підхід до забезпечення комплементарного
розвитку аграрної сфери, застосування якого дає можливість розроблення
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економічно та екологічно ефективних і соціально бажаних сценаріїв залучення
інвестицій та ресурсів для нарощування сільськогосподарського виробництва при
його оптимальному просторовому розміщенні на основі імітаційного
моделювання з використанням робаcтних рішень;
удосконалено:
– класифікацію еволюційних процесів наукового обґрунтування та нормативноправового забезпечення взаємопов’язаності аграрного і сільського розвитку в
частині виділення їх етапності;
– інструментарій оцінювання активів комплементарного розвитку – політичних,
економічних, навколишнього середовища та суспільного життя, а саме уточнено їх
зміст та розглянуто крізь призму доповнення один одного таким чином, що
збільшення одного активу збільшує ефект від інвестування в інший;
дістали подальшого розвитку:
– науково-прикладні підходи до трактування комплементарності як явища,
притаманного різним сферам буття і наукового пізнання, прояви якого в аграрній
сфері характеризують багатофункціональність сільського господарства та
обумовлюють необхідність формування підтримуючої системи нормативноправового та фінансового забезпечення взаємопов’язаного аграрного і сільського
розвитку;
– обґрунтування необхідності формування сприятливого інституційного
середовища для взаємопов’язаного аграрного і сільського розвитку в частині
досягнення комплементарності, на відміну від наявної інституційної
недосконалості, що спрямовує діяльність державних інститутів на підтримку
монокультурного виробництва і сировинного експорту;
– розуміння сутності державної аграрної політики в частині врахування
комплементарності аграрної сфери та вироблення підходів до усвідомлення, що ця
сфера природно гармонійна і всі її складові (соціальні, екологічні, економічні)
взаємозалежні та взаємозв’язані і функціонують як єдине ціле;
– пропозиції щодо забезпечення розвитку агросфери на основі комплементарної
доцільності, яка характеризує розвиток сільського господарства, села і сільських
громад як єдиного цілого, що вимагатиме системних змін у політичній,
економічній, екологічній, інституційній, соціальній та громадській сферах на селі.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості
системного удосконалення державної політики взаємопов’язаного аграрного і
сільського розвитку на основі розроблених науково-прикладних підходів до
забезпечення комплементарного розвитку агросфери із застосуванням
імітаційного моделювання, коли рішення приймаються в умовах ризику і
невизначеності. Використання запропонованих підходів дозволить підвищити
рівень обґрунтованості державного регулювання процесів нарощення
сільськогосподарського виробництва з урахуванням соціальної доцільності,
екологічних обмежень та просторового розвитку сільських територій.
Результати дослідження використані Міністерством аграрної політики та
продовольства України при підготовці Концепції розвитку сільських територій
(довідка №37-11-15/27747 від 15.12.2017 р.); Державною установою «Інститут
економіки та прогнозування НАН України» при підготовці понад 10 аналітичних
матеріалів та доповідних записок для органів влади (довідка № 135-15/667 від
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15.12.2017 р.); Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу
(International Institute for Applied Systems Analysis) при розробці структури проекту
GLOBIOM (довідка від 20.12.2017 р.); Чернівецьким національним університетом
імені Юрія Федьковича при підготовці навчально-методичних матеріалів та
викладанні двох дисциплін економічних спеціальностей (довідка №15/15-3202 від
27.11.2017 р.); Житомирським національним агроекологічним університетом при
викладанні навчальних дисциплін (довідка №1574 від 11.12.2017 р.)
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним,
завершеним науковим дослідженням. Викладені у дисертації теоретичні
положення, висновки та наукові результати відображені в опублікованих працях.
Особистий внесок автора у працях, опублікованих у співавторстві, наведено
окремо у списку публікацій.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні положення
дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на понад 10 науковокомунікаційних заходах, у тому числі на: міжнародних наукових та науковопрактичних конференціях «Coping with Uncertainty: Managing Safety of Heterogeneous
Systems» (м. Відень, Австрія, 2010 р.), «Partnersvo i wspolpraca a kryzys gospodarczospoleczny w Europie srodkowej i wschodniej» (м. Люблін, Польша, 2010 р.), «Annual
Meeting of FAO Working Party on Women and Gender in Rural Development» (м. Рим,
Італія, 2012 р.), всеукраїнській конференції до Міжнародного дня сільської жінки
(м. Київ, 2014 р.), «Дорадництво – шляхи розвитку в університетах ХХІ століття»
(м. Київ, 2016 р.), «Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні
аспекти» (м. Умань, 2016 р.), науковому семінарі професорсько-викладацького
складу кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, 2017 р.),
міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний аграрний менеджмент:
теорія, методологія, практика» (м. Суми, 2017 р.).
Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 17
наукових праць, з них 3 – підрозділи у колективних монографіях; 8 статей у
фахових виданнях, які внесено до міжнародних наукометричних баз даних; 3 –
тези доповідей; 3 – публікації в інших джерелах.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст
роботи викладено на 211 сторінках машинописного тексту. Робота містить 30
рисунків і 13 таблиць, з яких 2 таблиці на окремій сторінці, а також 6 додатків на
11 сторінках. Список використаних джерел на 20 сторінках налічує 196
найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади комплементарного
розвитку в аграрній сфері» – проаналізовано сутнісне розуміння явища
комплементарності у різних сферах наукових знань; виокремлено його загальні
характеристики та особливості прояву у міждисциплінарному контексті; наголошено
на комплементарності соціоекономічного розвитку та його особливостях у
галузевому вимірі; досліджено сутність поняття «агросфера» й доведено, що
імперативи комплементарного розвитку в агросфері відображають єдність та
взаємодоповнюваність сільського господарства, сільського соціуму та сільських
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територій. Концептуальна схема дослідження проблеми комплементарного розвитку
агросфери України представлена на рис. 1.

Рис. 1. Концептуальна схема та логіка дослідження проблеми комплементарного
розвитку агросфери України
Джерело: розроблено автором.

Ідея комплементарності має загальнофілософське значення, оскільки, на
противагу однобічності, є важливим інструментом у розумінні загальної єдності
людського буття на землі, ув’язуючи раціональні та ірраціональні аспекти
розвитку господарських систем.
Уперше принцип комплементарності (доповнюваності) був сформульований в
рамках нового визначення фізико-філософських принципів квантової механіки в
копенгагенській інтерпретації. Одне і те ж явище у випадку, якщо його
характеризувати якісно, згідно з принципом комплементарності демонструватиме
більшу відповідність реальності, а отже, результати дослідження з використанням
принципу комплементарності будуть більш достовірними (рис. 2).

Класичний (послідовний) зв’язок

Комплементарний
зв’язок

Рис. 2. Ілюстрація принципу комплементарності
з використанням геометричних фігур
Джерело: розроблено автором.

Згодом принцип комплементарності знайшов своє відображення в різних сферах
науки (теології, соціології, юриспруденції тощо). В економічній теорії
застосування комплементарності пов’язується з розробками німецького
економіста Фрідріха фон Візеpа, який довів, що сама основа економічного життя
має комплементарний характер, оскільки продуктивні засоби є комплементарними
і жодний з них – ні капітал, ні земля, ні праця – не створює доходу сам по собі. Ці
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три фактори виробництва в узагальненій формі визначаються як три великі групи,
в які може бути включено багато інших продуктивних засобів, що
взаємодоповнюють і взаємодіють один з одним, створюючи продуктивні блага.
Їхня цінність залежить від цінності кінцевого продукту, а обмеженість ресурсів
визначає конкурентність і альтернативність їхнього використання.
Принцип комплементарності лежить в основі соціоекономіки, яка поряд з
економічними враховує якнайбільше факторів якісного характеру (з особливою
увагою до соціального, екологічного, суспільного, духовного, антропологічного та
ін.). Соціоекономіка базується на забезпеченні взаємопов’язаного соціального та
економічного розвитку за рахунок такого економічного зростання, при якому
відбуваються якісні зміни активів (політичних, економічних, навколишнього
середовища та суспільного життя), орієнтованих на збільшення рівня зайнятості та
освіченості населення, зростання тривалості та якості його життя, забезпечення
збереження довкілля тощо.
Оскільки аграрна сфера економіки має таку специфіку, що її основними засобами
виробництва є живі організми і просторово немобільні природні ресурси,
регулювання комплементарного розвитку тут базується на сприйнятті
навколишнього світу у природній гармонії, у загальній взаємозалежності та
взаємодоповнюваності, а соціальний, екологічний та економічний результат в
агросфері позиціонується як єдине ціле, що результативно та ефективно
функціонує лише у сукупності своїх складових і його не можна розкладати на
окремі компоненти. Для досягнення комплементарного ефекту в агросфері слід
одночасно інвестувати і у виробництво, і в соціальний розвиток, і в екологію –
комплементарні активи
необхідно розвивати у комплексі. Отже,
комплементарний розвиток агросфери – це процес, який характеризує такий
зв’язок і взаємодію між аграрним і сільським розвитком, за яких на основі
взаємодоповнюваності зростає ефективність аграрної галузі та якість життя
сільських спільнот, забезпечується розширене відтворення виробничих
і
соціальних ресурсів сільських територій, реалізуються їх галузеві й суспільні
функції. Орієнтація на комплементарний розвиток агросфери якнайбільше
відповідає обраному Україною шляху інтеграції у європейський та глобальний
агропродовольчий простір.
У другому розділі – «Комплементарність та розбалансованість у розвитку
агросфери в Україні» – здійснено ретроспективний аналіз науково-прикладних
та інституційних підходів до забезпечення комплексного розвитку сільського
господарства і села у державному регулюванні та стратегічному плануванні від
радянських часів дотепер, виявлено сучасні тенденції цих процесів, поетапно їх
охарактеризовано, виконано емпіричний аналіз динаміки і структури
сільськогосподарського виробництва та соціального розвитку сільських територій
з позицій їх розбалансованості та неузгодженості.
Результати проведеного аналізу свідчать, що вперше основні положення
системної концепції розвитку сільського господарства і села були започатковані у
80-ті роки минулого століття колективом науковців Сибірського відділення
Академії наук СРСР під керівництвом Т.І. Заславської. В Україні подібні за своїми
теоретичними підходами розробки виконувались групою вчених Інституту
економіки Національної академії наук України під керівництвом Л.О. Шепотько.
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У цих дослідженнях простежується еволюція методологічних підходів до
обґрунтування взаємопов’язаності сільського господарства і села радянського
періоду. Великою мірою результати цих розробок були покладені в основу
формування державної аграрної політики того часу, яка реалізовувалась через
систему розроблення і виконання п’ятирічних та річних планів, що затверджувались
на законодавчому рівні. Після тривалого ігнорування потреб селян держава
намагалася гарантувати відтворення усіх факторів виробництва, розвиток сільських
населених пунктів і підвищення рівня добробуту сільського населення. Тобто
централізовано-планова система господарювання прагнула забезпечити певний
рівень збалансованості аграрного і сільського розвитку.
З набуттям Україною незалежності законодавчим актом, який поклав початок
унормуванню функціонування аграрного сектора і соціального розвитку села, став
Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового
комплексу в народному господарстві» (1990 р.). Цей закон залишається
правочинним і передбачає низку пільг та преференцій для аграрного сектора і села.
Проте слід зазначити про його декларативний характер у частині взаємопов’язаності аграрного і сільського розвитку.
У першому десятилітті 2000-х років у практиці державного регулювання
домінував принцип: «що корисне для агробізнесу, те вважатиметься корисним і
для села». Такий підхід насправді зашкодив селу. Після 2014 р. була здійснена
спроба збалансувати процеси у сфері аграрного виробництва і сільського розвитку
у новому програмному документі – «Єдина комплексна стратегія розвитку
сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки», але на
державному рівні його не затверджено. У цей же період відбулися принципові
зміни щодо функціонального перерозподілу повноважень органів центральної
виконавчої влади у сфері сільського розвитку. У 2010 р. у результаті реорганізації
Міністерство аграрної політики України відмежувалося від реалізації функції
сільського розвитку: у ньому було ліквідовано спеціальний структурний підрозділ,
який займався цими питаннями на національному рівні. Натомість усю ініціативу
у сфері розвитку сільських територій поступово перебирало на себе Міністерство
регіонального розвитку та будівництва України. Такий перерозподіл значною
мірою утруднює досягнення гармонійного аграрного і сільського розвитку через
значні міжвідомчі неузгодженості.
Узагальнення
тенденцій
у
вітчизняній
практиці
регулювання
взаємопов’язаності аграрного і сільського розвитку дає підстави для виділення
окремих етапів розвитку цих процесів (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка та етапи формування інституційного середовища
взаємопов’язаності аграрного і сільського розвитку в Україні
Джерело: розроблено автором.

На першому етапі – після 1990 р. – продовжувалась практика радянського
періоду, що супроводжувалася стрімким занепадом виробничого, соціального і
людського потенціалів сільської місцевості. На другому етапі – після 2000 р. –
завдання і можливості розвитку сільського господарства перестали відповідати
потребам села, сільського середовища, сільського населення. Пріоритет державної
політики фокусувався на нарощенні обсягів виробництва. Агробізнес
відмежувався від вирішення соціальних проблем села, натомість держава не взяла
на себе повноту відповідальності за ці процеси. На третьому етапі – 2010–
2014 рр. – спостерігається посилення виробничих і сировинно-експортних
пріоритетів підтримки аграрного сектора. Четвертий етап – після 2015 р. –
характеризується
поступовим усвідомленням необхідності подолання
структурних диспропорцій та узгодження процесів аграрного і сільського розвитку
в національній аграрній політиці. Недосконалість інституційного середовища для
утвердження взаємопов’язаного аграрного і сільського розвитку в Україні
підтверджується емпіричними доказами. Частка сільського господарства у
вітчизняній структурі ВВП 2016 р. досягла 11,7%, а у загальнонаціональному
експорті – понад 40%. За роки аграрних трансформацій Україна стала провідним
виробником і експортером, переважно продукції рослинництва. У 2016 р.,
порівняно з попереднім періодом, експорт продуктів тваринного походження
зменшився на 48 млн дол. США, а готових харчових продуктів – на 58 млн дол.
США, натомість експорт зернових зріс на 10 млн дол. США. При цьому рівень
номінальної заробітної плати у сільському господарстві у 2016 р. становив лише
70% її рівня у промисловості, 72% сільських домогосподарств мають
середньодушові грошові доходи, нижчі за фактичний прожитковий мінімум,
рівень бідності на селі в 1,5 рази вищий, ніж у міських поселеннях, чисельність
сільського населення скорочується у середньому на 100 тис. осіб щорічно,
кількість сіл – на 20 щорічно. При цьому рейтинг і чисельність багатих людей, які
володіють аграрним бізнесом в Україні, постійно зростає.
У третьому розділі – «Основні підходи до забезпечення комплементарного
розвитку аграрної сфери» – опрацьовано міжнародний досвід державного
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управління розвитком агросфери на засадах комплементарності, здійснено аналіз
основних інструментів забезпечення комплементарності аграрного і сільського
розвитку у Китаї та ЄС. Запропоновано універсальну імітаційну модель
стохастичної оптимізації для планування комплементарного розвитку в Україні,
розроблено науково-прикладні засади формування підходів до
політики
забезпечення комплементарного розвитку агросфери у вітчизняних реаліях.
Розвиток агросфери на засадах взаємодії та взаємодоповнюваності демонструє
свою ефективність на прикладі багатьох країн, особливо Китаю. У 2001 р. у країні
пріоритетом національної політики було визначено єдність «трьох сільських
питань» – щодо села, сільського населення та сільського господарства, що
значною мірою було орієнтовано на забезпечення комплементарного розвитку.
Оцінивши здобутки і втрати попередніх періодів, уряд Китаю прийняв рішення
про розроблення нової стратегії розвитку агросфери із застосуванням імітаційного
моделювання (моделі CHINAGRO). Характерною особливістю моделі
CHINAGRO став аналіз загального добробуту як результату комплементарного
підходу до використання різноманітних біофізичних, агрономічних, економічних
та соціально-демографічних ресурсів країни. Результати моделювання увійшли у
національну стратегію розвитку Китаю до 2020 р., послідовна реалізація якої
створила умови для взаємопов’язаного розвитку сільського господарства і
сільських територій.
Для вітчизняних умов запропоновано застосування новітніх підходів до
економіко-математичного моделювання на засадах комплементарності:
моделювання соціоекономічних процесів в агросфері на основі робастних рішень.
Наразі це найбільш досконалий підхід для прийняття рішень в умовах
невизначеності, що оперує поняттям міри ризику. Застосований у дисертації
підхід до моделювання спрямований на оптимальний набір заходів на
регіональному та національному рівнях, які покликані формувати основи для
комплементарного розвитку при нарощенні виробництва та поліпшенні якості
життя людей. Основна ідея полягає у створенні додаткових потужностей з
виробництва сільськогосподарської продукції із залученням місцевого населення,
маловразливим для екології способом та надання послуг на селі у певних
місцевостях з метою задоволення попиту на продовольчу продукцію та створення
додаткових робочих місць для мешканців громад. Оптимальні рівні виробництва
у географічному розрізі досягаються як компроміс між мінімізацією витрат, тобто
інвестицій у започаткування виробництва, цілями забезпечення планового рівня
виробництва, створення додаткових місць прикладання праці на селі та
придатності характеристик місцевості до розширення сільськогосподарського
виробництва та зайнятості працівників у господарюючих суб’єктах, які
займаються сільським господарством і/або наданням послуг. У випадку
розміщення потужностей для вирощування тварин критерії придатності
включають норми щодо кормів та пасовищ у розрахунку на голову тварини.
Модель соціоекономічних процесів у агросфері на основі робастних рішень є
визначеною в часі та просторі, реалізована в середовищі MathLab, включає два
часові інтервали та реалізована для усіх регіонів України (рис. 4).
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Рис. 4. Логічна структура моделі соціоекономічних процесів у агросфері
на основі робастних рішень
Джерело: розроблено автором.

Модель складається з цільової функції (зокрема, мінімізації інвестиційних
витрат на стимулювання нарощення маломасштабного виробництва у сільській
місцевості) та трьох модулів обмежень, що містять три основні набори
комплементарних критеріїв: соціоекономічні, екологічні та виробничі.
Соціоекономічний модуль визначає баланс між критеріями мінімізації витрат і
соціоекономічними та демографічними цілями; виробничий модуль відповідає за
технічні коефіцієнти з метою забезпечення агрономічного обґрунтування
сільськогосподарського
виробництва
та
забезпечення
продовольчого
самозабезпечення щодо кожного визначеного продукту; екологічний модуль
контролює захист навколишнього середовища та той тиск, який створюється
внаслідок сільськогосподарського виробництва у певних місцевостях.
Формалізацію моделі наведено на рис. 5.

Рис. 5. Формалізація моделі соціоекономічних процесів у агросфері
на основі робастних рішень
Джерело: розроблено автором.
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У наведеній моделі:
xijl  0 – зростання виробництва продукції i у регіоні

l

та управлінській системі j

;
d i – попит на продукт i , i  1, 2 ,... n ;
Vil – обсяг інвестицій, що залежить від зростання виробництва xijl  0 ;
cijl – специфічні витрати, пов’язані із оплатою праці або мотиваційною

специфічною фінансовою підтримкою для виробників продукції xijl ;
yi  0 представляють можливість щодо розширення потужностей виробництва
кормів al із витратами cl ( yl ) ;
ckl – функції витрат, пов’язані із необхідністю перевезення кормів ylk між
регіонами;
i – технічний коефіцієнт, що визначає потреби у кормах у розрахунку на голову
тварини, розміщення xijl  0 задовольняє потреби в наявності кормів у місцевостях
l , крім того, розширення виробництва можливе лише у тих регіонах, де є
достатньо пасовищ та орних земель для утилізації відходів, пов’язаних із новим
виробництвом;
i – коефіцієнт наявності можливостей утилізації;
 ijl  0 – кількість працівників для виробництва одиниці продукції xijl ;
Ll – запланований рівень працівників у сільській місцевості l ;



ijl

очікуваний рівень зайнятості у сфері послуг, що повинен відповідати

запланованим рівням S l по регіону l .
Дворівнева модель припускає, що після проведення спостережень реальних
параметрів Lsl та Slt наявний дефіцит може бути скоригований за допомогою рішень
Zls та Ult , що приймаються на другому етапі після аналізу ситуації. У
запропонованій моделі рішення Zls , що приймаються на другому етапі, пов’язані із
застосуванням більш досконалих технологій або більш кваліфікованих
працівників із вищим рівнем оплати праці. Емпіричні результати моделювання
було отримано для двох сценаріїв – детермінованого та робастного. За двома
ключовими показниками (створення якнайбільшої кількості робочих місць у
сільській місцевості за умови мінімізації витрат) робастний сценарій
продемонстрував кращі результати. Територіальне розміщення результатів
моделювання за цим сценарієм наведено на рис. 6.
Реалізація складової продовольчого самозабезпечення у моделі представлена
щодо продукції тваринництва за рахунок підтримки дрібних виробників, що з
точки зору комплементарного розвитку є оптимальним у довгостроковому періоді.
Такий підхід, крім підвищення зайнятості, забезпечує також і скорочення
епідеміологічних та екологічних ризиків, які є характерними для інтенсифікованого виробництва продукції тваринництва – скорочення екологічних ризиків
пов’язане із відсутністю необхідності утилізації великих обсягів продуктів
життєдіяльності тварин, що є значною проблемою у разі утримування великої
кількості тварин на одному об’єкті та використання інтенсивних технологій
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виробництва. Крім того, інвестиції у розвиток малого підприємництва сімейного
типу безумовно сприятимуть посиленню соціальних зв’язків та соціальної
стабільності, нарощуванню соціального капіталу сільської місцевості, робитимуть
її більш привабливою для життя та інвестування.

Рис. 6. Робастний сценарій просторового розміщення нових місць прикладання
праці у сільській місцевості, кількість людино-місць
Джерело: складено та розраховано автором.

Враховуючи комплементарний характер зв’язку між елементами аграрного і
сільського розвитку, слід застосовувати державне регулювання та фінансову
підтримку, які забезпечують їх збалансований розвиток. Для переходу до такого
типу економічної політики у вітчизняних умовах доцільно на законодавчому рівні
запровадити використання терміна «аграрна сфера» у розумінні єдиного
(цілісного) суб’єкта державного регулювання та державної фінансової підтримки
на відміну від використовуваних у нинішній практиці термінів «агропромисловий
комплекс», «аграрний сектор» (застосування цих термінів у політичній практиці
та політичних інтервенціях орієнтує на розвиток галузі та галузевих зв’язків без
урахування екологічних та соціальних аспектів). Уведення поняття «агросфера» в
практику формування державної політики на законодавчому рівні засвідчуватиме,
що регулювання стосується багаторівневої і багатофункціональної системи
аграрного виробництва, яка охоплює соціальні, економічні та екологічні активи,
безпосередньо пов’язані із продовольчим самозабезпеченням та реалізацією
експортного потенціалу країни. Після визначення об’єкта державного
регулювання слід виокремити комплементарні сфери державного впливу, а саме:
суспільну, економічну, екологічну, комунікаційну, інноваційну та інституційну.
Виокремлені сфери регулювання комплементарності розвитку агросфери за своїм
змістом відповідають актуальним цілям сталого розвитку до 2030 року. Для
підтримки комплементарності шляхом державного регулювання слід змінити
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організаційні механізми бюджетування агросфери. Загальний аграрний бюджет
має бути структурований за двома взаємодоповнюючими напрямами – як аграрний
і сільський розвиток із загальним фінансовим адмініструванням і контролем під
егідою Міністерства аграрної політики і продовольства України. Це ж міністерство
на національному рівні має координувати покращення умов життя на місцях у
рамках сільських територій; процес реорганізації владних структур на місцевому
рівні; структурну політику та конкретну реалізацію міжнародних конвенцій у
сфері аграрного і сільського розвитку. Функціонування агросфери на засадах
комплементарності супроводжуватиметься мультиплікативним ефектом і
модернізацією багатьох суміжних секторів економіки.
ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове
розв’язання наукового завдання, що полягає у поглибленні теоретикометодологічних засад взаємопов’язаності сільського господарства і села,
обґрунтуванні шляхів їх розвитку на засадах комплементарності, а також
пропозицій та інструментарію забезпечення комплементарного розвитку
агросфери в Україні.
1. Комплементарність (лат. complementum – доповнення) є однією з базових
характеристик буття людини. Термін «комплементарність» широко застосовується
в різних галузях знань. Використання цього поняття в природничих дисциплінах
поширилося на гуманітарні, а згодом і на соціально-економічні. Економічна основа
існування суспільства має комплементарну природу, оскільки продуктивні засоби
виробництва є комплементарними і жодний з них – ні капітал, ні земля, ні праця –
не створює доходу сам по собі. Комплементарний економічний розвиток – це така
взаємодія активів соціоекономічної системи, за якої її складові, залишаючись
відносно самостійними, одночасно є взаємозалежними, незамінними і
взаємодоповнюють одна одну.
2. Згідно з існуючими підходами, активи, які доповнюють один одного таким
чином, що збільшення одного з них збільшує ефект від інвестування в інші, є
комплементарними. У соціоекономічному розвитку національного господарства
загалом і його аграрної сфери зокрема можна виділити такі комплементарні
активи: політичні, економічні, навколишнього середовища та суспільного життя.
Одночасний розвиток цих активів забезпечує досягнення комплементарного
ефекту – економічного зростання і підвищення якості життя. Кожна група
комплементарних активів має свої специфічні характеристики, які відображають її
внесок у досягнення комплементарного ефекту, що оцінюється кількісно. Для
цього застосовується бальна оцінка з використанням статистичних показників і
експертних даних по шкалі від 1 до 10 для кожної з чотирьох згаданих груп
комплементарних активів.
3. Сучасний вектор розвитку аграрної політики провідних країн світу дедалі
повніше орієнтується на комплементарний характер агропродовольчих систем, де
поєднується виробництво матеріальних та суспільних благ, а також функціонує
специфічне сільське життєве середовище, як основа повноцінного відтворення
усього суспільства. При цьому пріоритетними вважаються інтереси
продовольчого самозабезпечення країни, необхідність збереження національних
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рис сільського способу життя та багатофункціонального аграрного укладу. Отже,
комплементарний розвиток агросфери – це такий взаємозв’язок між аграрним і
сільським розвитком, за якого внаслідок їх взаємодії зростає ефективність галузі
та сільських спільнот; забезпечується розширене відтворення виробничих ресурсів
із застосуванням управлінських рішень, що базуються на досягненнях науки,
знаннях та інноваціях стратегічного спрямування; реалізується багатофункціональна місія сільського господарства.
4. Недосконалість державної аграрної політики є однією з причин послаблення
комплементарності розвитку агросфери в Україні. Виділено чотири етапи цього
процесу. Перший – період пострадянської інерції (1990–1999 рр.), коли
сільськогосподарські підприємства продовжували виконувати функцію
«соціальної парасольки», проте виробництво і село поступово втрачали
виробничий, природний, соціальний і людський потенціали. На другому етапі
(2000–2009 рр.) спостерігається різке відмежування завдань і можливостей
розвитку аграрного виробництва від села, сільського середовища, сільського
населення. На третьому етапі (2010–2014 рр.) посилення виробничих і сировинноекспортних пріоритетів підтримки аграрного сектора відбувалося за одночасної
руйнації сільських спільнот, сільських територій і локальних ресурсів. Четвертий
етап – після 2015 р. – характеризується поступовим усвідомленням необхідності
подолання структурних диспропорцій та узгодження процесів аграрного і
сільського розвитку.
5. Вітчизняна аграрна сфера в останні десятиріччя через експансію крупного
корпоративного агробізнесу зазнала істотних позитивних і негативних змін.
Відбувається нарощення виробництва та експорту сільськогосподарської
продукції у корпоративному секторі, але воно супроводжується екологічними
втратами та послабленням конкурентних можливостей середніх і малих
виробників, яким важко долати економічну волатильність. Вони поступово
втрачають свої земельні та виробничі ресурси, маргіналізуються, виходять з
організованого ринку. Все це руйнує систему соціальних відносин на рівні
сільських громад, що призводить до зниження якості життя, відпливу молоді,
демографічного дисбалансу, знелюднення невеликих сіл. Наразі гостро постала
потреба знайти нові підходи в нарощенні потенціалу аграрного сектора для
економічного зростання з урахуванням його соціальної та екологічної
відповідальності, сприйняття його як агросфери – цілісного об’єкта управління і
розвитку на принципах комплементарності.
6. Комплементарна аграрна політика держави повинна базуватися на
усвідомленні навколишнього світу як природної гармонії, загальної
взаємозалежності та взаємодоповнюваності, а соціальний, екологічний та
економічний результати позиціонуються при цьому як єдине ціле. Локальні
природні та людські ресурси комплементарно пов’язані з виробництвом
сільськогосподарської продукції і завжди будуть ключовими для розвитку
агросфери, що вимагає формування підтримуючої системи нормативно-правового
та фінансового забезпечення взаємопов’язаного аграрного і сільського розвитку.
Таке поєднання може забезпечити виконання не лише галузевих, а й суспільних
функцій сільського господарства, реалізувати його багатофункціональну місію.
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7. Практична реалізація комплементарного розвитку агросфери потребує нових
підходів до розробки політичних інтервенцій емпірично перевіреними методами
(evidence-based), які одночасно відповідають критеріям оцінки економічних,
соціальних та екологічних процесів у сільській місцевості. Запропонована
економіко-математична модель соціоекономічних процесів в агросфері на основі
робастних рішень враховує комплементарну природу аграрного і сільського
розвитку та є інструментом розроблення (з прив’язкою до конкретної території)
науково-обґрунтованих сценаріїв переорієнтації аграрного сектора економіки з
виключно ринкових підходів, які наразі домінують в сільському господарстві та
мають короткостроковий характер, на підходи з урахуванням різних соціальноекономічних, екологічних та інших умов життя на селі і ризиків, пов’язаних з
інтенсифікацією виробництва у довгостроковій перспективі.
8. Перехід до планування комплементарного розвитку агросфери, згідно з
розробленою моделлю соціоекономічних процесів у агросфері на основі робастних
рішень, включає три модулі: соціоекономічний (визначає баланс між критеріями
мінімізації витрат і соціоекономічними та демографічними цілями); виробничий
(відповідає за агротехнологічне обґрунтування досягнення продовольчого
самозабезпечення); екологічний (контролює захист навколишнього середовища).
Модель функціонує у двох режимах: детермінованому (надає детерміноване
рішення) та стохастичному (надає робастне рішення – robust solution). Емпіричні
результати моделювання розробляються у двох сценаріях – детермінованому та
робастому, для двох часових інтервалів та для усіх регіонів України.
9. Перехід до взаємопов’язаного аграрного і сільського розвитку потребує
відповідного інституційного забезпечення, насамперед законодавчого визнання
агросфери як об’єкта державного регулювання: багаторівневої і багатофункціональної системи, що охоплює аграрне виробництво, його соціальні, економічні
та екологічні аспекти, безпосередньо пов’язані із продовольчим самозабезпеченням та реалізацією експортного потенціалу країни. Цільове завдання державної
підтримки функціонування агросфери на засадах комплементарності –
забезпечення необхідного рівня збалансованого споживання вітчизняних
продуктів харчування, вироблених на засадах сталого розвитку. Загальний обсяг
державної підтримки має бути структурований за двома взаємодоповнюючими
напрямами – аграрний та сільський розвиток. Останній повинен об’єднувати усі
програми щодо сільських територій із загальним фінансовим адмініструванням і
контролем під егідою Міністерства аграрної політики і продовольства України.
10. Ефективний комплементарний розвиток агросфери має охоплювати три
рівні – національний, регіональний та місцевий (локальний). Пріоритетним у цій
тріаді є місцевий рівень як такий, що забезпечує максимальну участь сільських
жителів і громад у процесі формування власного добробуту і на якому
закладаються основи комплементарності. Для комплементарного розвитку
локального рівня, окрім підтримки громадянського суспільства, виробничого
потенціалу і забезпечення інвестиційних можливостей, необхідно гарантувати
селянам: захист здоров’я, базовий рівень споживання, дотримання прав власності та
скорочення надмірної різниці в доходах. Комплементарний ефект тут розглядається
з позицій соціальних цінностей, таких як: справедливість, суспільна солідарність,
рівність можливостей і результатів.
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АНОТАЦІЯ
Бородіна О.С. Комплементарний розвиток аграрної сфери України. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. –
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Київ,
2018.
У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретико-методологічні засади
комплементарності як явища, притаманного різним сферам буття і наукового
пізнання, дано визначення комплементарного розвитку в аграрній сфері. Виявлено
основні позиції розбалансованості розвитку сільського господарства і сільських
територій та обґрунтовано необхідність розроблення нових підходів до
регулювання процесів нарощення виробничого потенціалу аграрного сектора для
економічного зростання з урахуванням його соціальної та екологічної
відповідальності. Розроблена економіко-математична модель та отримано
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робастні рішення для соціоекономічних процесів у агросфері, які враховують
комплементарну природу аграрного і сільського розвитку і є інструментом
побудови сценарних модельних розрахунків розміщення виробництва з
урахуванням конкретних соціально-економічних, екологічних та інших
параметрів життя у сільській місцевості, а також ризиків, пов’язаних з
інтенсифікацією виробництва у довгостроковій перспективі. Доведено, що
комплементарна аграрна політика держави повинна базуватися на усвідомленні
аграрної сфери як загальної взаємозалежності та взаємодоповнюваності,
позиціонуванні соціального, екологічного та економічного результату як єдиного
цілого. Запропоновано напрями формування підтримуючої системи
інституційного та фінансового забезпечення комплементарного розвитку
агросфери, що забезпечуватиме виконання не лише галузевих, а й суспільних
функцій сільського господарства, реалізацію його багатофункціональної ролі.
Ключові слова: комплементарний розвиток агросфери, взаємопов’язаність
аграрного і сільського розвитку, модель стохастичної оптимізації процесів у
агросфері, робастні рішення, державна політика комплементарного розвитку
агросфери.
АННОТАЦИЯ
Бородина А.С. Комплементарное развитие агросферы Украины. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. –
Государственное учреждение «Институт экономики и прогнозирования НАН
Украины». – Киев, 2018.
В диссертационной работе обоснованы теоретико-методологические положения
комплементарности как явления, присущего разным сферам бытия и научного
познания, дано определение комплементарного развития в аграрной сфере.
Выявлено основные позиции разбалансированности в развитии сельского
хозяйства и сельских территорий и обоснована необходимость разработки новых
подходов к регулированию процессов наращивания производственного
потенциала аграрного сектора для экономического роста с учетом его социальной
и экологической ответственности. Разработана экономико-математическая модель
и получены робастные решения для социоэкономических процессов в агросфере,
которые учитывают комплементарную природу аграрного и сельского развития и
являются инструментом построения сценарных модельных расчетов размещения
производства с учётом конкретных социально-экономических, экологических и
других параметров жизни в сельской местности, а также рисков, связанных с
интенсификацией производства в долгосрочной перспективе. Доказано, что
комплементарная аграрная политика государства должна основываться на
понимании общей взаимозависимости и взаимодополняемости. Предложены
направления формирования поддерживающей системы институционального и
финансового обеспечения комплементарного развития агросферы.
Ключевые слова: комплементарное развитие агросферы, взаимосвязанность
аграрного и сельского развития, модель стохастической оптимизации процессов в
агросфере, робастные решения, государственная политика комплементарного
развития агросферы.
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ANNOTATION
Borodina O.S. Complementary development of agrosphere in Ukraine. – Manuscript.
Thesis for academic degree of candidate of economic sciences under specialty
08.00.03 – economics and economy management. – State Organization «Institute for
Economics and Forecasting National Academy of Science of Ukraine». – Kyiv, 2018.
Thesis paper summarize theoretical and methodological background of
complementarity, methodical approaches and recommendations for achieving
complementary agriculture and rural development. Researching complementarity as a
phenomenon, peculiar for different aspects of general being and science, the paper sum
up by giving definition of complementary development in agrosphere. The paper
analyzed main gaps in development of agriculture production and rural territories,
acknowledging necessity to develop new approaches for regulating processes of
increasing production potential for economic growth with emphasis on social and
environmental responsibility. Introduced stochastic geographically explicit model for
designing forward looking policies regarding optimal allocation and composition of
agricultural producers is aim on enhancing complementary development of agrosphere.
Traditional general equilibrium approaches may not be adequate for planning
development strategies because they are too aggregate to include appropriate
sustainability indicators with safety/security constraints and horizons of planning.
Received robust solutions for agrosphere confirm complementary nature of agriculture
and rural developments and can serve as effective instruments for developing scenarios
on actual allocation of production facilities under socioeconomic, environment and food
security constraints. Such approach ensure taking into account socioeconomic,
environmental and other specifics of rural area, as a result minimizing risks connected
with production intensification in long-term perspective. The paper summarize policy
recommendations, envisioning agrarian sphere as inter-related complementary body and
proposing development of system for institutional and financial support of
complementary agrophere development. Such approach will contribute not only to
achieving sectoral goals, but ensure successful performance of multi-roles of agriculture,
as agricultural and rural development policies play an important role for sustainable
economic development in Ukraine.
Кey words: complementary development in agrosphere, complementarity of
agriculture and rural development, stochastic optimization model for processes in
agrosphere, robust solutions, state complementary agrosphere development policy.
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