ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»
Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису
БОРОДІНА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА

УДК 338.43:330.342
ДИСЕРТАЦІЯ
КОМПЛЕМЕНТАРНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
08-економічні науки
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і
текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.
______________Бородіна О.С.
Науковий керівник

Скрипниченко Марія Іллівна,
доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України

Київ-2018

2

АНОТАЦІЯ
Бородіна

О.С.

Комплементарний

розвиток

аграрної

сфери

України.

–

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». –
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ, 2018.
У дисертації поглиблено теоретико-методологічні засади взаємопов’язаності
сільського господарства і села, обґрунтовано шляхи їх розвитку на засадах
комплементарності,

а

також

рекомендації

та

інструментарій

забезпечення

комплементарного розвитку аграрної сфери національного господарства.
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
економічно та екологічно ефективних і соціально бажаних сценаріїв залучення
інвестицій та ресурсів для нарощування сільськогосподарського виробництва за
умови його оптимального просторового розміщення на основі імітаційного
моделювання з використанням робаcтних рішень.
Здійснено класифікацію еволюційних процесів наукового обґрунтування та
нормативно-правового забезпечення взаємопов’язаності аграрного і сільського
розвитку з виділенням етапів, що відображають особливості їхнього історичного
розвитку. Уточнено зміст активів комплементарного розвитку агросфери – політичних,
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економічних, навколишнього середовища та суспільного життя, удосконалено
інструментарій оцінювання цих активів крізь призму доповнення один одного таким
чином, що збільшення одного активу збільшує ефект від інвестування в інший.
Отримали подальший розвиток 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 нормативно-правового та фінансового забезпечення взаємопов’язаного
аграрного і сільського розвитку.
На основі аналізу позитивних результатів та негативних наслідків аграрних
трансформацій доведено необхідність 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.
Теоретично розвинено та поглиблено розуміння сутності державної аграрної
політики щодо усвідомлення та врахування комплементарності аграрної сфери як
природно гармонійного утворення, складові якого (соціальні, екологічні, економічні)
взаємозалежні та взаємозв’язані і функціонують як єдине ціле. Запропоновано
шляхи забезпечення розвитку агросфери на основі комплементарної доцільності, яка
характеризує розвиток сільського господарства, сільського середовища і сільських
громад як єдиного цілого, що вимагатиме системних змін у політичній, економічній,
екологічній, інституційній, соціальній та громадській сферах на селі.
Окремі положення дисертаційного дослідження, а саме використання науковоприкладних підходів до визначення комплементарного розвитку агросфери та
методичних підходів до забезпечення розвитку агросфери на основі робастних
рішень, було використано Міністерством аграрної політики та продовольства
України у процесі підготовки Концепції розвитку сільських територій (довідка №3711-15/27747 від 15.12.2017 р.); Державною установою «Інститут економіки та
прогнозування НАН України» у ході підготовки понад 10 аналітичних матеріалів та
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доповідних записок для органів влади (довідка № 135-15/667 від 15.12.2017 р.);
Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (International Institute for
Applied Systems Analysis) у ході розроблення структури проекту GLOBIOM (довідка
від 20.12.2017 р.); Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича
під час підготовки навчально-методичних матеріалів та викладанні двох дисциплін
економічних спеціальностей (довідка №15/15-3202 від 27.11.2017 р.); Житомирським
національним агроекологічним університетом у викладанні навчальних дисциплін
(довідка №1574 від 11.12.2017 р.)
Ключові слова: комплементарний розвиток агросфери, взаємопов’язаність
аграрного і сільського розвитку, модель стохастичної оптимізації процесів у
агросфері, робастні рішення, державна політика комплементарного розвитку
агросфери.
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.
In dissertation deepened theoretical-methodical basics of interconnection between
agriculture and rural area, proven ways of their development on complementary basis and
given recommendations and instruments for streamlining complementaкy development of
agrarian sphere.
In the paper provided definition of «complementary development of agrosphere», as a
characteristic of connection and interaction between agriculture and rural development, in
which under complementary nature increases effectiveness of agriculture and quality of
life in rural communities, ensured broad reproduction of production and social resources
of the village and innovative management strategic planning approaches being used.
Defined main markers of agrosphere complementary development: production of
sufficient quantity of safe and high-quality food in ecology-safe way, which accompanied
by creating attractive living environment in rural area.
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Thesis justify conceptual approach of stochastic optimization and robust solutions to
ensuring complementary development of agrarian sphere, under which is possible to
develop economically, ecologically and socially safe scenarios to attract necessary
investments and resources for increasing agriculture production in condition of optimal
placement.
Evolution processes of scientific rationale and legal framework of ensuring
interconnection of agriculture and rural development are classified in the paper with
separating specific stages that illustrate its historical pace. Also, more details added into
content of complementary assets of agrosphere – political, economic, environmental and
civil society, developed instruments to evaluate those assets through complementary
approach, under which investment into one asset increase effects from investing into
another one.
In the paper further developed scientific applicable approaches to interpret
complementarity as and phenomena, characterizing different spheres of general being and
scientific cognition. Complementarity in agrosphere characterize multi-functionality of
agriculture and demonstrates necessity to create supportive legal and financial framework
to ensure interconnected agriculture and rural development.
Based on analysis of positive results and negative consequences of agrarian
transformations the paper prove necessity to form enabling institutional environment for
interconnected agrarian and rural development to reach complementarity, in oppose to
institutional imperfection, which streamlines activities of state bodies to support
monoculture production and raw-material exports.
Theoretically have been developed and deepened understanding of essence of state
agrosphere policy in terms of awareness and accounting complementarity of agrosphere as
naturally-harmonic sector, with its components (social, environmental, economical)
interrelated and interdependent and function as a whole. Paper proposes ways of ensuring
agrosphere development based on complementary nature, which percept development of
agriculture production, rural communities and environment as one structure. And such
approach will require systemic changes in political, economic environmental, institutional,
social and community spheres in rural area.
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Particular results of thesis, e.g. applicable approaches to defining complementary
development of agrosphere and methodical approaches to ensuring agrosphere
development using robust solutions was used by Ministry of Agriculture Policy and Food
in preparing Conception of Rural Territories Development (cert. №37-11-15/27747 of
15.12.2017); State Organization “Institute for Economics and Forecasting NASU” in
preparing 10 analytical materials for state bodies (cert. № 135-15/667 of 15.12.2017);
International Institute for Applied Systems Analysis in developing GLOBIOM model (cert.
of 20.12.2017); Chernivtsi Yu.Fedkovych National University in preparing scientificmethodical materials and teaching courses (cert. №15/15-3202 of 27.11.2017); Zhytomyr
National Agroecological University in teaching courses (cert. №1574 of 11.12.2017 р.)
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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ВСТУП
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
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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, 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
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розвитку, дослідженні особливостей комплементарного розвитку в агросфері,
розробленні методичних підходів до моделювання комплементарного розвитку.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є поглиблення теоретикометодологічних

засад

обґрунтування

шляхів

взаємопов’язаності
їх

гармонізації

комплементарності, розробка

аграрного
та

і

сільського

взаємоузгодженості

на

розвитку,
засадах

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 економіко-математичних 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
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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
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:
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– 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 дисертаційного дослідження були використані:

16

-

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 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

трьох дисциплін та виконанні досліджень НДР (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 gospodarczo-spoleczny 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
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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.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕМЕНТАРНОГО
РОЗВИТКУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
1.1 Використання комплементарного підходу в наукових дослідженнях:
міждисциплінарний дискурс
Вперше принцип комплементарності або доповнюваності був сформульований та
запропонований лауреатом Нобелівської премії з фізики (1922) датським фізиком
Нільсом Бором у рамках так званої Копенгагенської інтерпретації, яка давала нове
визначення фізико-філософських принципів квантової механіки. В загальному сенсі
Копенгагенська інтерпретація – трактування рівнянь квантової механіки на основі
ймовірностей, удосконалення ймовірнісного трактування хвильової функції [11]. На
той час сформований математично-розрахунковий апарат квантової механіки
надавав достатні розрахунки, однак бракувало якісного трактування отриманих
результатів. У 1927 році Нільс Бор для розширення можливостей якісного
трактування явищ запропонував формулювання принципу комплементарності,
зазначаючи, що сама природа квантової теорії змушує розглядати просторовочасову координацію та визначати причинно-наслідкові зв’язки, поєднання яких
характеризує класичні теорії як комплементарні, але несумісні характеристики [148].
У цьому контексті принцип комплементарності означає використання для опису
явищ

поєднання

декількох

понять,

які

в

традиційному

розумінні

є

взаємовиключними, однак за умов поєднання даватимуть найбільш повну якісну
характеристику явища. Тобто смисл та певне значення характеристик електрона
(наприклад, імпульс) розкриваються виключно у взаємозв’язку з класичними
об’єктами, для яких ці величини мають певний сенс і одночасно мають певне
значення (у фізиці поняття класичного об’єкта визначається вимірювальним
пристроєм). У будь-якому емпіричному досліді (спостереженні) із об’єктами
спостерігач отримує інформацію не про властивості об’єкта самого по собі, а про
властивості об’єкта в конкретних умовах, включаючи вимірювальні пристрої. Таким
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чином, отриману інформацію про об’єкт потрібно розглядати як комплементарну до
інформації, отриманої за інших спостережень. При цьому інформацію, отриману в
різних спостереженнях, не можна просто скласти в єдину картину характеристик,
оскільки інформація відображає комплементарні (доповнювані) сторони однієї
реальності, що відповідає досліджуваному об’єкту. Найпростіше проілюструвати
запропонований принцип компелементарності можна на прикладі геометричних
фігур. Наприклад, маємо основне явище у вигляді трикутника, що складається з
різних трикутників, які характеризують основний трикутник у певних різних умовах,
які спостерігає дослідник, проводячи емпіричне дослідження. Як результати
спостереження маємо декілька трикутників, що характеризують один трикутник у
певних ситуаціях. У класичному розумінні, складаючи ці трикутники, ми маємо
отримати єдину картину явища. Постановка завдання виглядатиме таким чином –
маємо явище, що складається з 4 поєднаних частин різного кольору. Тобто, ці
частини можуть бути поєднані як завгодно, наприклад, можемо отримати
досліджуване явище такого вигляду (рис. 1.1):

Спостереження 1

Спостереження 2

Спостереження 3

Спостереження 4

Рис. 1.1. Класичний (послідовий) зв'язок
Джерело: розроблено автором

Використовуючи принцип комплементарності для цілісного відображення явища,
ми задаємо додаткові параметри – явище при спостереженні центрального елемента
відображає перевернутий трикутник синього кольору, при спостереженні верхньої
секції відображається фіолетовий трикутник і так далі. Таким чином, отримуємо в
результаті цілісну картину такого вигляду (рис. 1.2):
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Рис. 1.2. Комплементарний зв'язок
Джерело: розроблено автором

Так, одне й те ж явище у разі, якщо його якісно характеризувати, відповідно до
принципу комплементарності, демонструватиме більшу відповідність реальності
досліджуваного явища. А отже, результати дослідження, що проводилось відповідно
до принципу комплементарності, будуть більш достовірними.
Принцип комплементарності є тісно пов’язаним із принципом невизначеності
партнера Н.Бора по Копенгагенській інтерпретації Вернера Гейзенберга. Визнаючи
важливість та значущість поняття комплементарності для фізики, Вольфганг Паулі,
лауреат Нобелівської премії з фізики в 1945 році запропонував називати квантову
механіку теорією комплементарності.
Саме Вернер Гейзенберг відстоював думку, що принцип комплементарності має
універсальний характер і «для багатьох, історично сформованих способів мислення,
він пробуджує надію, що в кінцевому стані різні культурні традиції, нові та старі
будуть співіснувати, різні людські устремління можуть бути поєднані для того, щоб
створити нову рівновагу між думками та діями, між спогляданням та активністю»
[30, с. 130].
Фізик-теоретик та математик Макс Борн зазначав, що ідея комплементарності має
узагальнююче значення, тому що існує багато сфер людської діяльності, де один і
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той же факт можна розглядати в різних, але взаємодоповнювальних контекстах [12,
с. 73].
Згодом принцип комплементарності знайшов своє відображення в різних сферах
науки.
Лауреат Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини Дж. Уотсон, у своїй
фундаментальній праці «Молекулярна біологія гена» визначав, що поверхні
молекул мають буди комплементарними для забезпечення ефективної взаємодії,
іншими словами мають підходити одна одній «як ключ до замка» [126].
В теології принцип комплементарності розглядався Гельмутом Райхом з позиції
додаткових можливостей для співіснування науки та релігії – для пояснення
наукових

досягнень

з

позиції

принципу

комплементарності

уможливлює

співіснування релігії та науки. На думку Х. Бодо та П. Оппенхаймера, в теології
дуже важливо застосовувати тривалентну логіку, запропоновану принципом
комплементарності, а саме розглядати події з точки зору порівнюваних факторів,
непорівнюваних факторів та несумісних факторів, і за рахунок цього можливо
досягти найбільш повного взаємного порозуміння.
В соціології принцип комплементарності використовувався для аналізу поєднання
різних культур і досягнення об’єднання суспільства. Зокрема А. Фіске досліджував
проблему соціальної координації індивідів через психологічні основи культурних
парадигм. На думку автора, культурний обмін, соціальна координація, когнітивна,
емоційна та розвиткова психологія, а також природний відбір є настільки
взаємозалежними в людині, що вони не можуть розглядатися окремо, вони є
настільки комплементарними, що потребують одна одну для повноцінної картини
індивіда. Значна увага принципу комплементарності в культурній інтеграції
приділяється в працях відомих американських дослідників Р. Бойда, М. Бревера,
Р. Д’Андарде, Ф. Гіль-Уайта, Н. Хеслама та ін.
В юриспруденції принцип комплементарності закладений в Римському статуті і
належить до сфери міжнародного кримінального права. Відповідно до нього,
функцію проведення кримінального провадження стосовно військових злочинів
щодо окремих країн може бути покладено на Міжнародний кримінальний суд.

22

Відповідно до принципу комплементарності Міжнародний кримінальний суд не
виключає юрисдикції національного суду в переслідуванні військових злочинів, а є
додатковою інстанцією для притягнення винних до відповідальності [96] .
В економічній теорії застосування поняття комплементарності пов’язується з
розробками німецького економіста Фрідріха фон Візеpа. У монографії «Теория
общественного хозяйства» 1914 року [128] вчений базує свої теоретичні викладки на
тому, що сама основа економічного життя має комплементарний характер, оскільки
продуктивні засоби є комплементарними і жодне з них – ні капітал, ні земля, ні
праця – не створює доходу саме по собі. Три продуктивних чинника – земля, капітал
і праця – в економічній теорії в узагальненій формі позначаються як три великі
групи, в які можуть бути включені тисячі і тисячі відповідних 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.
На початку 90-х років минулого століття економічний устрій країн центральної і
східної Європи, а також колишнього СРСР був змінений кардинальним чином: від
централізовано-планового на ринковий. Реформування було спрямоване головним
чином на прискорене запровадження інститутів ринкової економіки, мінімізацію
впливу держави на господарські процеси та забезпечення вільної конкуренції на
відкритих ринках. Однак рецепт швидкого переходу до ринку західного зразка
ознаменувався суттєвими трансформаційними втратами для значної більшості країн
колишнього соціалістичного табору. «Ринкові інститути або відторгаються, або
виявляються викривленими, масовим явищем в економіках стає формування
«інституційних пасток». З’являється розуміння значно більшої складності проблеми,
ніж це вважалося на початку реформ. Уже з середини 1990-х років зростає увага
економістів

до

вивчення

інституційного

середовища,

взаємозалежності,

комплeментарності інститутів, що формують економічну систему» [67, c. 47–48]. На
початку

нового

тисячоліття

була

сформована

концепція

інституційної

комплементарності, що акцентує увагу на взаємозв’язку, взаємообумовленості та
взаємодоповнюваності господарських систем. «Інституційна комплементарність –

23

це взаємозв’язок окремих інститутів та їхніх груп у рамках інституційної системи,
що забезпечує її функціонування як єдиного комплексу» [65, c. 62]. В. Липов
розглядає інституційну комплементарність як такий стан взаємозв’язку інститутів,
за якого внаслідок взаємодії зростає їх ефективність [67, c. 49]. Розробляючи
теоретико-методологічні засади дослідження закономірностей та суперечностей
комплементарної взаємодії інститутів у рамках інституційної архітектоніки
соціально-економічних

систем

В. Липов,

обґрунтував

напрями

ефективної

державної політики формування моделі розвитку національної економіки і з цією
метою аргументував доцільність розуміння комплементарності як «… взаємодію
елементів системи, за якої вони стають взаємозалежними і доповнюють один одного,
залишаючись відносно самостійними» [66, c. 12].
Використовуючи концепцію інституційної комплементарності, В. Липов визначив
альтернативний західному стилю мислення східний стиль – як «цілісне сприйняття
навколишнього світу на засадах інтуїтивного осягнення взаємозв’язків і взаємин»
[64, c. 47–48], тобто такий, що більшою мірою базується на принципах
комплементарності, ніж західний. В. Липов доводить, що людина Сходу розглядає
свою поведінку в контексті установки на сприйняття навколишнього світу як
природної

гармонії,

природного

руху

речей,

загальної

взаємозалежності,

взаємодоповнюваності, комплементарності явищ навколишнього світу, з розумінням
небезпеки у порушенні цієї гармонії. Як емпіричний доказ автор наводить досвід
Китаю. За загальним визнанням комплементарність елементів сформованої
китайської економіки «забезпечується поєднанням стимулювання господарської
ініціативи на макрорівні з макроконтролем і його посиленням у періоди наростання
дисбалансів економіки, розвитком багатоманітних за формами власності типів
господарств, постійною корекцією структури інвестицій і виробництва у напрямку
наближення її до реальних потреб народу» [64, c. 49].
«Комплементарний

підхід

є

логічним

продовженням

архітектоніки

інституційних систем, започаткованої А. Гриценком» [67, c. 49]. Базуючись на
розумінні сутності комплементарності як взаємодії елементів системи, при якій вони
виявляються взаємозалежними і доповнюють один одного, залишаючись при цьому
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відносно самостійними, А.А. Гриценко далі використав методологічний потенціал
принципу комплементарності в логіко-історичному підході до дослідження
соціально-економічного розвитку між окремими країнами [34, c. 51–80]. Для
досягнення цілей дослідження автор поєднує аналіз комплементарності як поняття і
методологічний принцип з комплементарністю історичного і логічного, соціального
та економічного у розвитку взаємодії між країнами (зокрема між Росією і Україною).
За визначенням автора, з’єднання всіх цих моментів передбачає попередній аналіз їх
як відносно самостійних елементів.
Розглядаючи комплементарність, А.А. Гриценко обґрунтовує, що це поняття
органічно пов'язане з протиріччям, «…оскільки взаємодоповнення елементів є їх
одночасним взаємоприпущенням і взаємовиключенням, тобто протиріччям» [34, c.
53]. При цьому використовується трактування протиріччя як джерела розвитку, яке
достатньо глибоко розроблено у науково-філософському доробку Гегеля.
Одним із перших експериментів дослідження комплементарних підстав кризових
явищ у світогосподарській системі у новому тисячолітті вважається праця Дж.
Кембела 2011 року «Фінансова криза в США: уроки для теорії інституційної
комплементарності» [147].
Академік В. Геєць [31, c. 11–50] поглибив теоретичні засади комплементарності
розвитку для дослідження суспільного й економічного життя. За логікою вченого,
комплементарність як поняття, яке використовується в молекулярній біології, за
певними характерними ознаками має підстави для використання як у суспільному,
так і в економічному житті. Оскільки найбільш руйнівна в суспільному житті її
екологічна складова, визначення сутності комплементарності автор розпочинає саме
з аналізу екологічної проблеми і переводить її в економічну площину. Зокрема
вчений відзначає, що визначення шляхів виходу з екологічної кризи планетарного
масштабу у результаті людської діяльності лежить у пошуку квазірівноваги
суспільства і природи, яка повинна мати нові ознаки цілісного механізму їхньої
взаємодії. Така рівновага може досягатися в результаті комплементарної взаємодії
суспільства і природи, коли одне доповнює інше і при цьому мінімізує
навантаження на довкілля, яке в нових умовах самостійно або за допомогою все тієї
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ж людської діяльності починає набувати органічної властивості самовідновлення.
«Оскільки людська діяльність пов'язана насамперед із найбільш руйнівною за
впливом на довкілля економічною діяльністю (хоча не тільки з нею), то потрібно
говорити про комплементарність взаємодії з боку суспільства, економічної
діяльності та використання екологічних ресурсів нашої планети» [31, c. 15]. Тому й
виникла потреба знайти ті нові складові елементи в суспільній і, в першу чергу,
економічній життєдіяльності, в результаті якої вони, з одного боку, є ключем, а з
другого – замком, при цьому вони як єдине ціле стануть перешкодою для
руйнівного впливу людської діяльності на природне середовище, в результаті якої
може загинути сама людина, якщо тільки не досягне їхньої комплементарної
взаємодії. Таким чином, ключем, здатним захистити від наслідків очікуваної кризи
або пом’якшити її наслідки, служать процеси усвідомлення суспільством його
цілісності з природою, яка є тим замком, всередині якого і буде формуватися
обмеженість згубності сучасного характеру взаємодії суспільства і природи. «В
цьому сутність пошуку комплементарної взаємодії суспільства і природи на шляху
до органічної цілісності, де в процесі їхньої взаємодії вирішуються проблеми
обмеженості та ефективності використання ресурсів природи, крім того, в
суспільстві долається консюмеризм, насамперед через формування морального
фундаменту, здатного перебороти стрімкість і надмірність у зростанні людських
потреб, з одного боку, і боротися з убогістю – з іншого» [31, c. 16].
Разом з тим ознаки комплементарності в економіці мають свої обмеження по
результативності. Єдність в економіці, яка формується за рахунок проявів
комплементарності і взаємодії двох або більше економічних суб'єктів, повинна
супроводжуватися паралельними культурними змінами, що у свою чергу є
результатом економічного розвитку та підвищення матеріального стану людей, які
на цій основі знаходять відчуття захищеності і здатності до самовираження. В таких
умовах властивість комплементарності у взаємодії окремих верств населення
вимагає прагнення до взаємодії і взаємодоповнюваності замість конкурентної
боротьби за виживання. Як результат прагнення до єдності через взаємодоповнення
і взаємодію стає органічно властивим як для суспільного життя, так і економічної
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взаємодії. Приклад такої взаємодії на принципах взаємодоповнення і спільного
функціонування економік В. Геєць вбачає у єдності європейських народів. Він,
зокрема, зазначає, що «Процес формування Європейського Союзу не може бути
політичним проектом. Економічна доцільність повинна бути ключовою в пошуку
домінантних пар для комплементарності, що сприяє або визначає перспективи
економічного розвитку. Водночас базову роль у процесах інтеграції відіграє
соціоінституційний і соціокультурний фактор. Це підтверджується висновком про те,
що ключовим моментом існуючої кризи індустріальної стадії розвитку є вирішення
завдання щодо глибокої трансформації соціальної сфери у зв'язку з вичерпанням
ресурсів розвитку держави всеосяжного добробуту» [31, c. 18].
Комплементарність як взаємодоповнювальну взаємодію в економіці вчений
розглядає й у тій частині економічного співробітництва, яке дозволяє розвивати
форму техніко-економічних зв'язків у сфері виробництва окремих видів товарів та
об'єднання об'єктів і форм власності. У цьому контексті комплементарність має
ознаки кооперації, у тому числі у формуванні єдиного ринку праці через узгоджені
рішення у сфері трудової міграції для формування вільного потоку робочої сили, що
дозволяє

підвищувати

рівень

життя

населення

завдяки

новому

рівню

продуктивності праці. «Таким чином, кооперацію і кооперування виробництв …
можна розглядати як спосіб досягнення комплементарності серед суб'єктів, які
здійснюють техніко-економічні зв'язки і взаємодоповнюють діяльність у досягненні
загальних цілей через об'єднання об'єктів і, відповідно, форм власності» [31, c. 36–
37].
Принцип

комплементарності

лежить

в

основі

соціоекономічної

теорії:

переорієнтація засад розвитку з теорії, що ґрунтується виключно на законах
економічного

зростання

та

максимізації

власних

прибутків,

на

теорію

взаємопов’язаного розвитку, що враховує якнайбільше факторів якісного характеру
(з особливою увагою до соціального, екологічного, суспільного, духовного,
антропологічного та інших вимірів). За такого теоретичного підходу людина вже не
розглядається як особа, що діє тільки для максимізації власного прибутку, а приймає
рішення як особистість із унікальним поєднанням фізичних та духовних якостей,
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таким чином постаючи визначальним фактором для стратегічно орієнтованого
розвитку економіки на мікро- та макрорівнях в глобалізованому суспільстві.
Основною метою суспільного розвитку та державної політики в цьому напрямку
стає не економічне зростання, а добробут кожної окремої людини, боротьба з
бідністю та нерівністю не лише в матеріальному, а й у громадському,
громадянському контекстах, виробництво та забезпечення рівного доступу до
суспільних благ, забезпечення сприятливого середовища для взаємопов’язаного
(комплементарного) розвитку.
Соціоекономіка – (соціальна економіка, соціо-економіка) термін, що був уведений
як «парасолька» для означення тієї сфери наукової думки, що використовує
економіку для вивчення суспільства та суспільних явищ [180]. У більш вузькому
розумінні з прикладної точки зору цей термін використовується для означення
поведінкових взаємодій індивідів та груп через соціальний капітал і соціальні ринки,
а також формування соціальних норм. Важливими в цьому контексті є категорії
соціальних цінностей, що безпосередньо регламентують поведінкові мотивації
людини в різних сферах взаємопов’язаного розвитку [144].
Особливу роль у становленні соціоекономіки як науки відіграли наукові праці
видатного

вченого-соціолога,

співтовариства,

Питирима

Президента

Сорокіна.

Американського

Основні

дослідження

соціологічного
Сорокіна

були

сконцентровані у сфері стратифікації, поляризації та мобільності суспільства, він
продемонстрував, як відбувається поглиблення майнової, політичної та культурної
диференціації у різних верствах суспільства і як у період суспільних криз
посилюється негативна поляризація, після чого на певному рівні починається
позитивна поляризація, коли більшість населення поступово починає переходити до
того, що вважає майбутнім суспільства. У праці «Криза нашого часу» [182] Сорокін
говорить про взаємопов’язаність (комплементарність) усіх сфер суспільного життя
та як наслідок – необхідність розгляду соціально-культурного аспекту життя
суспільства у його взаємодії з економічним, політичним та іншими аспектами.
Особливо наголошує автор на важливості соціальних зв’язків між індивідами в
суспільстві та сильну моральну основу життя суспільства. За відсутності цих
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факторів існує велика ймовірність того, що підтримання суспільного порядку буде
забезпечуватись винятково фізичною силою і таким чином фізична влада замінює
суспільну

справедливість.

суперсистема,

основним

Саме

так

пріоритетом

визначається
якої

є

чуттєва

створення

соціокультурна

та

примноження

матеріальних цінностей у суспільстві, економічна забезпеченість. При цьому,
стверджує Сорокін, в основі зміни суспільних суперсистем лежить зміна
домінуючого в суспільстві світогляду, а основна причина зміни суперсистеми – це її
вичерпність з часом. Особливо важливим є визначення того, що перехід від
ідеаціональної (високоморальної) суперсистеми до чуттєвої (матеріальної), хоча і
має кризовий характер, однак все ж відбувається відносно спокійно. В той час як
перехід

від

чуттєвої

до

інших

соціокультурних

систем

супроводжується

довготривалою, глибинною та складною кризою.
У більш пізньому визначенні економіст Марк Лутц [170] дав визначення
соціальної економіки як «дисципліни, що вивчає взаємозв’язки економічної науки з
одного боку та соціальної філософії, етики та людських чеснот з іншого». Т. Лоусон
[167] відзначав, що соціальна економіка підкреслює необхідність використання
міждисциплінарних методів в економіці, запозичених із соціології, історії, філософії
та політології. Критикуючи економіку мейнстриму за помилкове та демонстративне
відкидання філософських аспектів (проголошення догми власної вигоди) та
ігнорування дисфункціональних економічних відносин, Лоусон відзначає, що
соціоекономіка належить до «неортодоксального» напрямку економічної науки.
Здебільшого наукові праці в галузі соціоекономіки присвячені вивченню та аналізу
соціальних ефектів економічних змін (наприклад, закриття виробництва, ринкові
маніпуляції, нові регулятивні норми використання природних ресурсів, уведення
нових міжнародних торговельних відносин). Соціальні ефекти в цьому контексті
можуть мати як глобальний масштаб, так і впливати на окрему громаду та
призводити до значних суспільних змін. Прикладом соціальних ефектів можуть
слугувати наслідкові зміни в технологічній сфері, зміни законодавства, зміни в
оточуючому середовищі (в тому числі і урбанізація), зміни в навколишньому
середовищі (посухи, заморозки), зміни в ціннісному та моральному вимірах та ін. Ці

29

ефекти впливають на споживання, розподіл доходів та добробут населення, на
поведінку людей і загалом на якість життя населення. Першочерговим завданням
соціоекономіки та її підходів таким чином є забезпечення взаємопов’язаного
соціального та економічного розвитку за рахунок такого економічного зростання, за
якого відбувається збільшення рівня зайнятості та освіченості населення, зростання
тривалості та якості його життя, забезпечення чистоти навколишнього середовища,
що повною мірою відповідає сутності комплементарного розвитку. Складність
оцінки нематеріальної складової в соціоекономічних підходах доводить важливість
використання нових, удосконалених методів оцінки та аналізу, на відміну від
традиційної економічної науки, в якій нематеріальні складові в емпіричному аналізі
переважно відкидаються як такі, що не підлягають оцінці і таким чином не можуть
впливати на розвиток.
А.В. Балабаниць та Д.В. Сай використали принципи комплементарності для
розширення діапазону наукового пошуку у сфері управління маркетинговою
взаємодією. Науковці довели, що процес планування стратегічних змін у системі
маркетингової взаємодії підприємств у сучасних умовах стає одним із найбільш
важливих умов досягнення конкурентних переваг, яких можна досягти за рахунок
формування налагоджених маркетингових відносин зі споживачами і бізнеспартнерами на основі гармонізації всіх груп інтересів та досягнення синергічного
ефекту від партнерства на основі комплементарності стратегій. У контексті
вирішення

цього

важливого

завдання

автори

запропонували

матрицю

комплементарності стратегічних змін, використання якої, на їхнє переконання,
дозволить підприємствам забезпечити рівновагу у системі маркетингової взаємодії у
процесі стратегічного управління нею. По суті планування стратегічних змін
повинно завершуватися розробкою матриці комплементарності стратегічних змін.
Матриця комплементарності дає чітке уявлення про те, як глибоко стратегічна зміна
проникає у кожну сферу і яка ступінь толерантності стратегічної зміни щодо інших
сфер; яка сила перетворень відбувається у кожній сфері та який ступінь
радикальності стратегічних змін [6, c. 30–35].
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О.І. Жилінська з позицій розвитку науково-технічної діяльності (НТД) та новітніх
явищ її активізації через формування глобальних мереж користувачів наукових і
технічних знань у світовому масштабі показала ефекти комплементарності у розрізі
складових НТД: досліджень і розробок, підготовки наукових кадрів, надання
науково-технічних послуг, які генерують світові ринки комплементарних благ,
якими є світові ринки освітніх послуг, науково-технічної інформації, об’єктів
промислової власності, наукомісткої продукції тощо [40, c. 6–14]
В агроекономічних дослідженнях В.В. Степаненко явище комплементарності
згадує у контексті еластичності попиту на сільськогосподарську продукцію (так
звана перехресна еластичність) у ході досліджень українського ринку м’яса,
виявлення основних його закономірностей і тенденцій. Як справедливо зазначає
автор, характерною особливістю є те, що при зміні ціни швидкість падіння попиту
аналогічна, а еластичність різна. До показників, що відбивають еластичність попиту
залежно від інших факторів, належить: еластичність попиту за рівнем доходів
споживачів;

еластичність

попиту

за

ціною

комплементарних,

взаємодоповнювальних товарів (або навпаки, за ціною альтернативних товарівзамінників) [117]. І.Б. Яців, Т.І. Батракова і О.В. Карабанов, досліджуючи аграрний
бізнес, прийшли до висновку, що у державному регулюванні соціальноекономічного захисту аграрного бізнесу необхідно активізувати комплементарний
механізм державного регулювання задля вироблення адекватної державної політики,
здатної мобілізувати фактори продовольчої та економічної безпеки країни [137, c.
166–171].

В.М. Гончаров та А.А. Мартинов розглянули формування адаптивної

системи комплементарного розвитку АПК з позицій дисбалансів між окремими
галузями економіки і фінансово-посередницьким сектором, який пригнічує сферу
реального виробництва. Автори наголошують, що в цих умовах особливої уваги
потребує дослідження ролі АПК як системоутворювальної галузі в загальному
векторі комплементарного розвитку окремих галузей економіки [32, c. 24–27].
Наведений теоретичний аналіз свідчить, що термін «комплементарність» широко
застосовується в найрізноманітніших галузях знань. Використання цього поняття в
природничих дисциплінах розширилось на гуманітарні, а згодом і на соціально-
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економічні. Перехід до нової системи пізнання пов'язаний із взаємодією і розвитком
процесів диференціації та інтеграції знань.
Диференціація наукового знання в економічній науці є необхідним етапом у її
розвитку. Вона спрямована на більш ретельне і глибоке вивчення окремих явищ та
процесів, що веде до виокремлення нових економічних дисциплін зі своїм
предметом і специфічними методами пізнання. У процесі таких змін зростає
точність і глибина знань економічного життя суспільства. У результаті розвитку
дисциплінарного підходу до наукового пізнання відбувається перетворення єдиної
економічної науки в сукупність відокремлених, ізольованих, вузьких сфер
економічних знань, які на певному етапі не можуть повною мірою пояснити
кардинальних трансформацій у суспільстві. В таких умовах посилюється роль і
значення нового інтегративного підходу до вивчення економічної реальності. Такий
науковий підхід до організації економічних досліджень сприяє відкриттю глибоких,
загальних закономірностей, які обумовлюються подібними явищами і необхідністю
пізнання нових процесів розвитку господарського життя.
Узагальнюючи сутнісне розуміння терміна «комплементарність» в різних сферах
наукових знань, слід виділити його загальні характерні особливості, які обумовлюють
його доцільність і необхідність використання для досліджень сучасних економічних
трансформацій.
По-перше, комплементарність є однією з базових характеристик буття людини
(економічного, соціального, екологічного, культурного), оскільки етимологія слова –
комплементарність – походить від латинського – complementum – доповнення.
Тобто ідея доповнюваності (додатковості) має загальне значення; її філософське
розуміння полягає у тому, що вона, на противагу однобічності, може стати
важливим кроком на шляху прогресу у розумінні загальної єдності людського буття
на землі, додатковості між раціональними та ірраціональними аспектами розвитку
господарських систем.
По-друге, економічна основа існування суспільства (земля, праця і капітал) має
комплементарну

природу,

оскільки

продуктивні

засоби

виробництва

є

комплементарними і жодне з них – ні капітал, ні земля, ні праця – не створює
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доходу само по собі. Тобто комплементарність – це така взаємодія елементів
економічної системи, при якій її складові, залишаючись відносно самостійними, є
взаємозалежними і доповнюють один одного.
По-третє, ідея комплементарності залучена у сферу сучасної економічної науки з
теоретичних розробок у різних сферах наукового пізнання, що, власне кажучи, є
закономірністю для виникнення і розвитку нових методологічних принципів самої
економічної науки, які формулюють тезу про багатовекторність людини у її
прагненнях до взаємодії та взаємодоповнюваності замість боротьби за виживання. У
результаті чого прагнення до єдності через взаємодоповнення і взаємодію стає
органічною властивістю суспільного і економічного життя.
По-четверте,

людина,

яка

у

прийнятті

рішень

керується

принципом

комплементарності, розумінням і сприйняттям навколишнього світу як природної
гармонії, загальної взаємозалежності, взаємодоповнюваності явищ навколишнього
світу, усвідомленням реальної небезпеки при порушенні цієї гармонії, стає
суб’єктом і об’єктом соціоекономічного розвитку, де соціальне та економічне
становить єдине ціле, яке не можна розкласти на окремі, навіть взаємозв'язані
складові.
По-п’яте,

соціоекономічна

комплементарності

і

єдність,

взаємодії

яка

формується

економічних

за

рахунок

суб'єктів,

проявів

супроводжується

паралельними культурними змінами, які у свою чергу є результатом економічного
розвитку та підвищення матеріального добробуту людей, які на цій основі
отримують можливість до самореалізації та соціальної захищеності. В таких умовах
властивість комплементарності у взаємодії окремих верств населення породжує
прагнення до взаємодії і взаємодоповнюваності, що підвищує економічну
ефективність господарської системи, забезпечує її сталий розвиток.
По-шосте, актуалізація ідеї комплементарності в аналізі наслідків економічних
трансформацій у постсоціалістичних країнах обумовлена необхідністю їх розуміння
у повноті соціальних і економічних змін, у поєднанні інституційного та
соціокультурного підходів. Незважаючи на широкі можливості інституційного
підходу в дослідженні трансформаційних процесів, виникає необхідність виходу за
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його межі, і через культурні явища, культурні тенденції досліджувати економічні і
соціальні процеси, тобто доповнити інституційні уявлення про суспільство
соціокультурними.
По-сьоме, економічна діяльність пов'язана з найбільш руйнівним впливом на
довкілля, що об’єктивно породжує необхідність комплементарної взаємодії
суспільства, економіки та екології. Наразі гостро постала потреба знайти нові
складові елементи в суспільній та економічній життєдіяльності, в результаті якої
вони, як єдине ціле, стануть перешкодою для руйнівного впливу на природне
середовище та мотивуватимуть до ощадливого використання екологічних ресурсів.
Комплементарність економічного розвитку тут проявляється у тому, щоб знайти
ключ, здатний захистити людство від самознищення, тобто усвідомлення
суспільством його цілісності з природою, яка є тим замком, всередині якого і буде
формуватися обмеженість згубності сучасного характеру взаємодії суспільства і
природи.
1.2. Комплементарний розвиток у соціоекономічному та галузевому вимірах
Прикладні засади реалізації концепції комплементарного розвитку конкретної
сфери економіки навряд чи можна забезпечити без запровадження відповідних
механізмів на загальнонаціональному рівні. Комплементарний соціоекономічний
ефект розвитку держави досягається при врахуванні та збалансуванні не тільки
техніко-технологічних елементів економічного розвитку, а й інших його пріоритетів.
До прикладу, технологічна модернізація економіки призводить до зменшення
вартості використовуваних ресурсів, а відтак зниження вартості вироблених товарів,
що свідчить про прямий ефект від удосконалення технологій виробництва. Разом з
тим зниження цін на певні ресурси може спричинити не тільки прямі ефекти, а й
викликати складні взаємодії між технологічними, ринковими, соціальними і
організаційними факторами. Ці взаємодії призводять до появи непрямих ефектів, які
можуть бути навіть більшими за прямий ефект, а інколи можуть мати і протилежний
знак, тобто підсилювати негативні результати. Складність та багатогранність
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сучасного економічного життя обумовлює не тільки прямі ефекти від ринкових змін,
а й супроводжуються більш складними впливами в інших дотичних сферах –
організаційній структурі, якості людського капіталу, перепозиціонуванні ринків
тощо. Подібні зміни, що посилюють ефект один від одного, П. Мілгром і
Дж. Робертс назвали комплементарними змінами. Комплементарність змін дає
уявлення про утворення передбачуваних зв'язків між окремими видами діяльності:
протягом усього ХХ століття відносини комплементарності між змінами технології,
попиту, а також структури і масштабів підприємств продовжували створювати
позитивний зв'язок між ними. Вчені довели, що якщо взаємодії між факторами змін
є проявом комплементарності, то в кінцевому підсумку непрямі ефекти
перевершують прямі.

Якщо

в результаті

якої-небудь зміни

підвищується

прибутковість одного з комплементарних видів діяльності або зменшуються
пов'язані з ним витрати, що спонукали збільшити обсяг цієї діяльності, то зростає
прибутковість інших комплементарних видів діяльності, що призводить також до
збільшення їхніх обсягів. Це у свою чергу ще більше множить граничні доходи від
першого виду діяльності, що може привести до нового циклу зростання усіх цих
видів діяльності. На базі цих міркувань П. Мілгром і Дж. Робертс запропонували
визначення комплементарних видів діяльності: певні види діяльності вважаються
комплементарними, якщо збільшення обсягу будь-якого з них збільшує (або не
зменшує) граничну прибутковість кожного з решти видів діяльності цієї групи [72,
с.168-173].
Таким чином, щоб досягти підсилення результатів діяльності від поєднання
певних її видів слід визначити комплементарні активи, поєднання яких може дати
комплементарний ефект.
Комплементарними є такі активи, які доповнюють один одного таким чином, що
збільшення

одного

активу

збільшує

ефект

від

інвестування

в

інший.

Комплементарні активи взаємно збільшують ефективність один одного. Для
досягнення комплементарного ефекту комплементарні активи необхідно розвивати
разом.

Схожий

підхід

використовувався

С.Г.

Кірдіною

в

соціологічних

дослідженнях, зокрема в постулаті щодо «триєдиності» суспільства, який утверджує
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необхідність розгляду цілісності функціонування соціуму через три основні
компоненти – політику, економіку та ідеологію [51, с. 61–62].
Виходячи з вищевикладеної логіки міркувань, виділимо кілька найважливіших
типів активів, комплементарних до економічних, взаємодоповнювальна взаємодія
яких забезпечать соціоекономічний результат – одночасно економічне зростання і
підвищення якості життя. Як випливає з теорії суспільного вибору, яка пояснює
взаємозалежності та взаємодії політичних та економічних явищ, прошарок
суспільства, який отримує вигоди від економічного зростання, здатний формувати
державну політику для підтримки максимального зростання, майже не зважаючи на
екологічний та соціальний розвиток. За таких умов захист довкілля та соціальна
справедливість все більше розглядаються як перешкоди, а не як пріоритети, в
процесах формування державної політики. Тобто політика, навколишнє середовище
та суспільне життя можна вважати комплементарними активами. Відносно
суспільних повноважень слід зазначити, що з точки зору економічної теорії,
стимулювання і делегування повноважень є комплементарними операціями,
оскільки кожна з них робить іншу ефективнішою.
Кожна група комплементарних активів має свої специфічні характеристики, які
відображають її внесок у досягнення комплементарного соціоекономічного ефекту,
який можна оцінити кількісно.
Для проведення аналізу на відповідність соціоекономічних процесів принципам
комплементарності, пропонується ввести комплексну систему оцінювання. В основі
запропонованої системи оцінювання лежить бальна оцінка з використанням як
статистичних показників, так й експертних даних по шкалі від 1 до 10 по кожній із
чотирьох визначених типів комплементарних активів (політика, економіка,
навколишнє середовище, суспільне життя). Для оцінювання соціоекономічного
комплементарного ефекту бальна оцінка виводиться усереднено та уніфіковано для
основних акторів (держава і громада) на основі доступних даних.
Для українських реалій достовірність оцінок пов’язана в першу чергу із
недосконалою системою збору та аналізу даних, оскільки в Україні дезагреговані
дані за обраними сферами оцінювання на рівні кожної громади (у т. ч. сільської) не
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збираються і не обробляються. Таким чином, оцінка громадського внеску до кожної
окремої оцінки може ґрунтуватися тільки на експертних даних, що у свою чергу не
повністю відповідатиме принципу абсолютної достовірності даних для порівняння.
В секціях, де доступними є порівняльні дані для отримання найбільш достовірних
оцінок, можуть використовуватись порівняння за період 1990–2013 (саме за цей
часовий проміжок доступні найбільш достовірні дані, які включають тимчасово
окуповану

територію

Автономної

Республіки

Крим

та

зону

проведення

антитерористичної операції на частині території Донецької та Луганської областей
України).
У секції «політика» важливими для досягнення комплементарного ефекту є такі
показники: децентралізація влади та підтримка локального лідерства та локальних
ініціатив для прийняття рішень; боротьба з корупцією; відповідальність та
законність; комунікація; інституційність; безпека; етика та недискримінація.
В секції оціночної категорії «економіка» пропонується виокремлення таких
показників: обсяги виробництва; продуктивність виробництва; забезпечення
матеріально-технічними

ресурсами;

трудові

ресурси;

використання

нових

технологій; добробут; структура та рівень споживання.
Категорія «навколишнього середовища» в оцінці відповідності розвитку аспектам
комплементарності повинна ґрунтуватися на таких складових: енергоефективність;
якість води і повітря; флора та фауна (біорізноманіття); поселенська мережа;
транспортне

сполучення;

землекористування;

забруднення

навколишнього

середовища.
Категорія суспільного життя міститиме такі критерії оцінки: залученість;
креативність; ідеологія; гендер; навчання; уявлення спільного майбутнього
(візуалізація); благополуччя.
З

використанням

визначеної

системи

координат

кожна

сфера

системи

комплементарного розвитку (після її бального оцінювання) займатиме певне місце.
У просторово-графічному (візуальному) вимірі комплементарний ефект можна
представити у специфічній системі координат, де на вісях замість Х та Y будуть
знаходитися держава та громада, як два системоутворювальних блока, що
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відіграють свою визначену роль у забезпеченні соціоекономічного розвитку, які в
поєднанні дають комплементарний ефект.
Візуалізація запропонованої оцінки може виконуватись з використанням такої
графічної блок-схеми (рис. 1.3):

Рис. 1.3. Блок-схема оцінювання соціоекономічного ефекту за комплементарними
активами
Джерело: розроблено автором

38

На

представленій

комплементарним

блок-схемі

критерієм

кожна

розвитку.

поділка

відповідатиме

Представлена

схема

оцінці

за

оцінювання

соціоекономіного ефекту може використовуватися на рівні різних видів економічної
діяльності, у тому числі в аграрному секторі економіки. Вона дає схематичне
уявлення про те, в яких сферах діяльності, комплементарно пов’язаних з
економічною, є певні проблеми і потенціал до розвитку, задіяння якого може
значною мірою підсилити кінцеву економічну результативність. Відповідно до
теорії комплементарних активів рух до оптимального результату стає неможливим
без урахування комплементарних зв’язків: окремі поліпшення за відсутності впливу
на всі компоненти можуть призводити навіть до погіршення ситуації.
Слід зазначити, що цікавим є застосування теорії комплементарних зв’язків для
підсилення позиції окремої галузі, тобто у чисто галузевому контексті. Науковоприкладні розробки у сфері комплементарного розвитку окремих галузей економіки є
досить новим напрямом економічних досліджень в Україні. У вітчизняній науковій
практиці ця проблема найбільшою мірою розроблена для металургійної галузі [79],
оскільки ще донедавна саме ця галузь вітчизняної економіки відігравала суттєву роль
та посідала провідне місце в експорті та валютних надходженнях. У сучасній
металургії ця ситуація кардинально змінилася через стан розвитку самої галузі та її
підгалузей, що загострює потребу у розробці багатьох інструментальних засобів,
необхідних

для

поточного

моніторингу

ефективності

функціонування

металургійних підприємств [55].
У

дисертаційному

комплементарного

дослідженні

розвитку

Д.В.

металургійної

Ніколаєнка
галузі

на

тему

України»

«Стратегія

(2015)

галузева

комплементарність розглядається з точки зору використання ресурсів одного
елемента економічної системи іншим і спрямована на повне задіяння можливостей
всіх елементів економічної системи для «досягнення високого рівня імплементації
комплексних цільових програм розвитку різних складових економіки». Сутність
комплементарного ефекту у цьому контексті автор вбачає у тому, «щоб сприяти
існуванню

двох

незалежних

елементів

системи

(з

точки

зору

конкурентоспроможності – двох конкурентних переваг) за рахунок використання
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одного активу. Комплементарний ефект найбільш повно спостерігається при
впровадженні стратегії диверсифікації або інтеграційної стратегії» [80, c. 5].
Автор обґрунтовує, і це справді так, що в сучасних складних умовах
деструктивних процесів у металургійній галузі об’єктивним і доцільним є
врахування комплементарності при створенні державної політики підтримки
металургійної промисловості, оскільки це обумовлено взаємодоповнюваністю між
різними секторами економіки для забезпечення економічного зростання. З точки
зору комплементарного розвитку металургійної галузі та взаємопов'язаних галузей,
стратегії їх розвитку мають бути не тільки узгоджені між собою, а й інтегровані в
стратегію економічного розвитку України з уже існуючими національними
проектами, що, на нашу думку є основною передумовою досягнення міжгалузевого
комплементарного ефекту.
З точки зору комплементарного підходу Д.В. Ніколаєнко обґрунтовує об’єктивну
необхідність у процесі розвитку металургійної промисловості України поєднувати
цю галузь з машинобудуванням та будівництвом, оскільки неможливо забезпечити
ефективний соціоекономічний розвиток держави тільки за рахунок розвитку одного
сектора економіки – металургії, машинобудування, будівництва чи аграрного
виробництва. Важливо усвідомлювати, що неможливо отримати однозначної оцінки
ефективності функціонування галузі, яка, окрім показників фінансової ефективності
і валютних надходжень, характеризується цілим спектром кількісних та якісних
детермінантів, які, як це характерно для аграрної галузі, не можуть визначатися
тільки ринковими ефектами.
Таким, що має важливе практичне значення на рівні підприємств конкретної
галузі, є висновок зазначеного автора про те, що комплементарність дозволяє
збалансувати сили підприємств різних галузей, раціонально розподіливши їхні
ресурси. Механізмами реалізації такого співробітництва є використання наукових
підходів,

які

комплементарного

відображають
розвитку

сукупність
галузі,

що

засобів
знаходяться

реалізації
поза

стратегії

зоною

їхніх

конкурентних інтересів, а саме: створення галузевих асоціацій; участь у спільних
із конкурентами корпоративно-соціальних заходах; спільне лобіювання інтересів
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галузей в органах державної влади; спільне ведення галузевих науко-технічних
розробок; угоди щодо спільного використання технологічного обладнання; угоди з
аутсорсингу; угоди щодо спільного обслуговування клієнтів тощо.
Тобто при комплементарному підході галузевий розвиток досягається не просто
як територіально-географічне об'єднання на основі галузевої приналежності
суб'єктів, між якими можливі кооперація й взаємно функціональні відносини.
Завдання полягає в принципово новій організації взаємодії учасників на основі
новітніх принципів та ефектів для формування практичних форм організації
діяльності соціально-економічних систем.
Таким, що відображає наукову новизну, є також поглиблення наукових підходів
до формування державної політики комплементарного розвитку галузі. У світлі
розроблюваної

проблеми

секторальна

комплементарна

державна

політика

розглядається як комплекс різнобічних заходів, що впроваджуються державою з
метою створення сприятливих умов розвитку металургійної промисловості на
основі врахування ієрархічних зв’язків комплементарності її суб’єктів, що
передбачає регуляторні та ринкові заходи і дозволяє розраховувати на досягнення
синергетичних

ефектів

від

взаємоузгодженого

функціонування

підприємств

металургійної промисловості, машинобудування, будівельного комплексу.
Оскільки аграрна сфера економіки має таку специфіку, що її основними засобами
виробництва є природні ресурси, державна комплементарна аграрна політика
базується на усвідомленні навколишнього світу як природної гармонії, загальної
взаємозалежності

та

взаємодоповнюваності,

а

соціальний,

екологічний

та

економічний результат в агросфері позиціонує як єдине ціле, яке не можна
розкласти

на

окремі,

навіть

взаємозв'язані

складові.

Тобто

виробництво

сільськогосподарської продукції, екологічна безпека та сільські громади є
комплементарними активами, які доповнюють один одного таким чином, що
збільшення одного активу збільшує ефект від інвестування в інший, оскільки
комплементарні активи взаємно збільшують ефективність один одного. Для
досягнення комплементарного ефекту в агросфері слід одночасно інвестувати у
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виробництво, громади та екологію: комплементарні активи необхідно розвивати
разом.
Комплементарні активи охоплюють сільську соціоекономічну систему загалом, а
не тільки її виробничу сферу, що обумовлює необхідність враховувати взаємозв'язки,
що існують між різними її функціями та залежностями всередині системи. Стратегія
розвитку аграрної сфери економіки має базуватися на взаємній, скоординованій
зміні комплементарних активів. У цьому разі взаємопов'язані елементи стратегії
будуть

підсилювати

один

одного,

оскільки

вони

передбачають

зміну

комплементарних активів. Основна проблема, яка при цьому може виникати, – це
вибір стратегій роботи з комплементарними активами. Тільки скоординовані зміни в
усіх комплементарних активах дозволять досягти сталого розвитку агросфери.
Комплементарний розвиток у агросфері має свої специфічні риси, характерні для
сільськогосподарського виробництва та сільського життя. Ця специфіка полягає в
тісному взаємозв’язку селянина як суб’єкта господарювання та носія національних
культурних традицій із навколишнім середовищем на локальному рівні та
загальнонаціональними продовольчими ринками на рівні країни та всього світу.
Тобто аграрна комплементарність впливає не лише на локальний рівень
виробництва і сільського життя. Погіршення або ж покращення стану справ в
агросфері без сумніву відображатиметься на макроекономічних показниках у рамках
країни й на загальну соціоекономічну комплементарність. У випадку ж, коли
держава є важливим гравцем на міжнародних ринках агропродовольчої продукції,
занепад в агросфері відображатиметься і на світовій арені.
Багатовимірність сільського життя та сільськогосподарського виробництва
вимагають відповідних підходів для забезпечення системних результатів від заходів
розвитку. Таких результатів можна досягти при організації процесу розвитку на
основі комплементарної доцільності, яка характеризує розвиток в агросфері шляхом
рівномірного та рівноцінного втілення взаємодоповнюваних, взаємозалежних
державно-приватних

ініціатив

для

реалізації

комплементарної

концепції

стратегічного розвитку сільського господарства, села і сільських громад як єдиного
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цілого, що вимагатиме системних змін у політичній, економічній, екологічній,
інституційній, соціальній та громадській сферах на селі.
Слід також наголосити на негативних комплементарних ефектах. У цьому
контексті слід використати науково-прикладні розробки у сфері інституційної
комплементарності, яка, як зазначалося раніше, несе у собі потенціал для
забезпечення ефективного державного управління економічним розвитком і
досягнення соціоекономічних результатів. Дослідженнями комплементарних підстав
кризових явищ у світогосподарській системі на сучасному етапі займався Джон
Кемпбелл [147]. У своїй основоположній праці 2011 року «Фінансова криза в США:
уроки для теорії інституційної комплементарності» (The US financial crisis: lessons
for theories of institutional complementarity) автор аналізує дві основні теорії
визначення комплементарності в інституційній системі. Перша теорія визначає, що
комплементарність виникає тоді, коли одна або більше інституцій поєднують
функцію посилення та підтримки ринкових ініціатив, які не могли б виникнути без
цього посилення. Таким чином, для так званих економік лібералізованого ринку
(США), для якого характерною є жорстка конкуренція, принцип комплементарності
буде реалізовуватись через підтримку інноваційних продуктів, схильності до ризику
та

посилення

конкуренції

різними

інституціями.

Інша

теорія

доводить

компенсаторну роль інституцій в реалізації принципу комплементарності. В цій
теорії,

яка

є

більш

поширеною

серед

інституціоналістів,

принцип

комплементарності реалізовується у вигляді компенсаторних ініціатив різних
інституцій, які послаблюватимуть надто корисливі інтереси приватних компаній. В
цій теорії приватний сектор розглядається як такий, що діє тільки для задоволення
власних потреб і така діяльність потребує компенсаторного регулювання для
забезпечення

дотримання

інтересів

всіх

гравців.

Компенсація

як

прояв

комплементарності в узагальненому контексті розглядається як доповнення однієї
інституції іншою, коли одна інституція не може регуляторно компенсувати дефіцит,
цю функцію виконує інша інституція. Прикладною ілюстрацією цієї теорії є
інституційна система Данії, в якій приватний роботодавець може досить легко
звільнити працівника, однак держава забезпечить працівнику достойну виплату,
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тренінги та варіанти ре-локації, які дозволять на макрорівні забезпечити економічне
зростання (рис. 1.4).
У

висновку

Джон

Кемпбелл

зауважує,

що

різні

типи

інституційної

комплементарності можуть співіснувати і це є необхідною умовою для забезпечення
сталої системи державного управління. Комплементарність може призводити і до
негативних ефектів, оскільки вона є залежною від історичних умов та контексту, а
позитивні ефекти можуть трансформуватись у кризові явища в результаті
комплементарних

дисбалансів

та

опортуністичної

експлуатації

принципів

комплементарності.
Інституційна
комплементарність,
посилююча роль
інституцій

Інституційна
комплементарність,
компенсаторна роль
інституцій

Основа стабільної держави:
ефективний баланс між посиленням та компенсацією таким
чином, щоб забезпечити контроль надмірної схильності до ризику
та убезпечити інституційну систему

Рис. 1.4. Інституційна комплементарність у державній політиці
Джерело: розроблено автором на основі [147]

У прикладному контексті інституційна комплементарність буде визначатись
соціальними, фінансовими, регуляторними та іншими державними інститутами, які
прямо чи опосередковано впливають на функціонування соціально-економічного
життя. Важливим аспектом цієї оціночної категорії є визначення, до якого типу
належить інституційна комплементарність (компенсаторна чи посилююча). Варто
відзначити,

що

в

перехідних

економіках

здебільшого

інституційна

комплементарність має викривлену посилюючу роль. Тобто діяльність державних
інститутів у найбільшій мірі спрямована на надшвидкий розвиток крупних
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приватних ініціатив та агресивне захоплення ними прибуткових ніш (для прикладу,
в Україні ці процеси найбільш інтенсивно розвиваються в аграрному секторі за
допомогою створення агрохолдингів), для чого надаються відповідні преференції.
Вважається, що всі негативні ефекти від такої експансії компенсуватимуться
значним та швидким надходженнями до бюджету, однак на практиці цього не
відбувається. Занадто слабка інституційна система перехідних економік дозволяє
великим корпораціям розробляти та впроваджувати ефективні схеми ухиляння від
податків та отримання значних компенсацій із бюджету. Крім того, приватні
структури зазвичай схильні до невиправданих ризиків, які в нестабільних умовах
перехідних економік призводять до непрогнозованих наслідків. Банкрутування
великих корпорацій зазвичай призводить до значних потрясінь у макроекономіці, як
результат відбувається погіршення інвестиційного клімату та інших пов’язаних
процесів. Таким чином, великі корпорації схильні до створення небезпек і тому роль
державної політики повинна убезпечувати створену систему від узурпування впливу
надвеликими

корпоративними

структурами

для

забезпечення

стабільного

функціонування системи та нівелювати небезпечні впливи таких структур.
1.3. Сутність комплементарного розвитку агросфери
У вітчизняній агроекономічній науці поняття «агросфера», як особливий життєвогосподарський простір, що є результатом взаємодії як природних, так і соціальноекономічних чинників, використовується порівняно недавно, з 90-х років минулого
століття. Розробники погоджуються, що поняття «агросфера» становить триєдину
систему, яка об’єднує сільськогосподарське виробництво, сільське населення і
сільські території. Введення поняття «агросфера» і його широке використання у
різних сферах наукових знань обумовлено складними економічними, екологічними
та соціальними процесами, які останніми роками особливо гостро проявились у
сільському господарстві та сільській місцевості. Тенденції розвитку у цих сферах
наочно

довели,

що

сільськогосподарського

орієнтація

виробництва

на
та

неконтрольоване

сировинного

нарощення

сільськогосподарського
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експорту з використанням виснажливих індустріальних систем господарювання
призводить до руйнації природного і людського потенціалу села, загострення
соціальних і екологічних проблем та негативних суспільних процесів, включаючи
загрозу самому існуванню.
Сучасне наукове розуміння терміна «агросфера» бере свій початок з досліджень
академіка О.О. Созінова, який, включаючи до складу агросфери усі типи
агроландшафтів, агробіоценозів і агроекосистем, стверджував, що агросфера є не
тільки джерелом забезпечення населення продовольством і сировиною для
промисловості, а й середовищем існування значної частини населення [112, c. 7-16].
Зважаючи на ту обставину, що агросфера створена та існує завдяки людському
розуму і діяльності людини, це поняття має міждисциплінарний характер і належить
не тільки до біологічної, а й до соціогуманітарної категорії [134]. Створена завдяки
розуму й діяльності людини, агросфера не може гармонійно функціонувати лише
для

збільшення

виробництва

продовольства

та

одержання

сировини

для

промисловості. Як показує досвід, «це призводить до постійного зростання кількості
енергії, необхідної для виробництва кожної одиниці продукції, що спричиняє
виснаження природного потенціалу і забруднення довкілля. Нарешті людство
зрозуміло, що подальша руйнація агросфери загрожує його існуванню й усвідомило,
що необхідна нова філософія взаємовідносин з агросферою» [53, с. 3].
Поняття «агросфера» з різних аспектів досліджувалось у наукових працях О.
Попової [89, c. 73–84], В. Трегобчука [121, c. 5–16], Д. Крисанова [60, c. 37], Б.
Пасхавера [86, c. 38–44], П. Кулинича [61, c. 79–82], Т. Курман [62, c. 48–54] та ін.
На нашу думку, найбільш аргументованими є дослідження О. Попової. У своїй
монографії «Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми» (2009)
авторка обґрунтовує необхідність введення у науковий вжиток поняття «аграрна
сфера» як відображення поєднання галузевого й територіального аспектів, за
авторським розумінням – спільності соціально-виробничих (економічних) й
екологічних функцій. Соціально-економічна функція характеризується наявністю
базової галузі, навколо якої формується певне середовище, «що зумовлює специфіку
її суспільних функцій, рівня, умов, способу життя населення. При цьому галузевий
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аспект переважає у термінах аграрний сектор, аграрна сфера, а територіальний – у
термінах сільський сектор, сільська сфера» [91, c. 39]. Виходячи з об'єднуючих
елементів двох підсистем – аграрного виробництва і сільської місцевості – автор
привертає увагу до необхідності обґрунтування нової спільної назви, яка
відображатиме їхню системну єдність. У цьому контексті аграрна сфера
розглядається автором як життєзабезпечуюча, виробнича і середовищна система, яка
включає значну частину сільської території та сільського соціуму. Саме тому
конструкція поняття «агросфера» включає три складові: людський капітал аграрної
діяльності як людську складову; суто аграрне виробництво як економічну складову, та
агроландшафти як екологічну складову. При цьому зазначається «що таке
виокремлення складових є абстрактним, адже вони функціонують нероздільно:
людський капітал задіяний в аграрному виробництві, а виробництво здійснюється в
агроекосистемі. … абстрактне структурування аграрної системи за складовими
необхідне для глибинного розуміння системності "сільського господарства – сільських
територій"…» [91, c. 42].
Виділення агроландшафтів у конструкції поняття «агросфери» пояснюється
автором через взаємозв’язок сільськогосподарського виробництва і сільських
територій, який значною мірою проявляється через агроландшафти у розумінні
цього терміна як територіального соціально-природного комплексу. В українській
теорії та практиці це поняття використовується у звуженому розумінні. У
Європейській ландшафтній конвенції визначено, що ландшафт – це певний простір,
який виділяється і розпізнається людьми та є результатом дії і взаємодії природних
і/чи антропогенних чинників. Базуючись на європейських підходах О. Попова
розглядає термін «агроландшафт» у широкому розумінні і дає його авторське
визначення. Агроландшафт як складова агросфери розглядається «як природнотериторіальний комплекс, перетворений людиною для цілей і під впливом
сільськогосподарського

виробництва,

який

складається

із

комплексу

взаємопов'язаних природних і антропогенних компонентів, елементів системи
землеустрою і землеробства, адаптованих до місцевих природних умов» [91, c. 43].
Будучи складовою життєзабезпечувальних комплексів у сільській місцевості,
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агроландшафти виконують важливі функції щодо запобігання деградації ґрунтів,
збереження і відтворення їх родючості; підтримки екологічної рівноваги;
відтворення середовища для живих організмів. «Оскільки сільське населення, яке
становить в Україні майже третину всього населення, щоденно перебуває в
агроландшафтах, то останні значною мірою формують фізичний і психологічний
стан окремої людини й певного загалу людей, і цей стан значною мірою
визначатиметься "здоров'ям" агроландшафту. У цілеспрямовано сформованому
агроландшафті, з усіма необхідними структурними елементами, адаптивною
системою землеробства, встановлюються міцні природно-господарські зв'язки на
взаємодоповнювальній

основі,

задовольняються

соціально-естетичні

потреби

людей, які тут проживають» [91, c. 44].
Незважаючи на те, що різні дослідники з позицій мети та завдань досліджень
інтерпретують термін «агросфера» використовуючи власне розуміння та логіку,
однак загальним, спільним у науково-прикладному розумінні цього поняття є його
міждисциплінарний, міжгалузевий характер, інтегрований підхід до поєднання
сільськогосподарського виробництва і села, що акумулює сільське населення і
сільські території. Термін «агросфера» є інтегральним поняттям, оскільки поєднує
природничу, соціальну, економічну і правову природу розвитку сільського
господарства і села. «Комплексний, міждисциплінарний підхід до визначення
поняття «агросфера» забезпечить можливість отримання такого наукового
результату, з урахуванням якого з’явиться можливість сформувати виважену,
ефективну державну аграрну політику, визначити першочергові дієві заходи щодо
вирішення наявних проблем функціонування і подальшого сталого розвитку як
агросфери загалом, так і сільськогосподарського виробництва зокрема» [62, c. 48–
54].
Наразі термін «агросфера» широко використовується в академічних колах, однак
ця понятійна конструкція ще не знайшла свого практичного втілення у політичній
практиці.
Розуміння

сутності

комплементарного

розвитку

агросфери

базується

на

усвідомлені комплементарного зв’язку між його підсистемами, які, будучи відносно
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самостійними, проте мають поєднуються між собою таким чином, щоб «підходити
один до одного, як ключ до замка» [126]. Лише таке поєднання може забезпечити
виконання

не

лише

галузевих,

а

й

суспільних

функцій

національних

агропродовольчих систем, що закладено як цільовий орієнтир, базова основа
формування аграрних політик провідних країн світу. Саме комплементарний підхід
створює умови для збалансованого розвитку сільського господарства і села,
екологічно безпечного, соціально виправданого, виробництва та функціонування
сільських спільнот і територій.
Таке визначення комплементарного розвитку агросфери базується на аналізі його
контекстуального розуміння. Переклад латинського кореня цього терміна –
«сomlementum»

означає

доповнення,

довершення.

Однокореневе

поняття

комплементарності – «compleo» означає наповнювати, виконувати, завершувати, а
споріднене – «complexion» перекладається як сукупність, система, зв'язок. «Отже,
узагальнюючи, можна сказати, що йдеться про завершення певного процесу,
отримання цілісного результату, цілого. Цілісність, для якої, насамперед, характерне
те, що не ціле зумовлюється частинами, а навпаки, частини залежать від цілого» [31,
c. 49].
Тобто комплементарність агросфери вказує на єдність сільського господарства,
сільського

соціуму

та

сільських

територій,

їх

взаємодоповнюваність,

взаємозалежність і цілісність, що, в кінцевому підсумку, забезпечує сталість
розвитку агропродовольчої системи країни.
Для подальшого теоретичного аналізу сутності комплементарності агросфери
розглянемо особливості кожної її складової (підсистеми) окремо.
За загальноприйнятим визначенням сільське господарство – це галузь економіки,
яка забезпечує населення продовольством, а промисловість сільськогосподарською
сировиною і відновлюваними біоенергетичними ресурсами. Разом з тим як галузь
економіки сільське господарство має низку важливих особливостей, які вирізняють
його в загальній економічній системі і формують специфічні засади його
функціонування в національній економіці.
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Особливості сільського господарства широко висвітлені в різних літературних
джерелах. Як відомо, ключова особливість сільського господарства як специфічної
галузі економіки полягає у використанні засобів виробництва природного
походження: рослинних і тваринних організмів, водних ресурсів, а також
кліматичних ресурсів – світла, тепла, опадів і т.д. Ця особливість обмежує
можливості нарощення сільськогосподарського виробництва, оскільки засоби
виробництва природного походження підпадають під дію природних циклів і
розвиваються відповідно до специфічних природних законів, тобто комплементарно
пов’язані з живою природою.
Ще однією специфічною особливістю сільського господарства, яка пов’язана з
попередньою і кардинальним чином виділяє сільське господарство з-поміж інших
галузей економіки, є те, що основним засобом виробництва тут є земля. Земля не
тільки як просторова база виробництва, а й як ґрунт зі специфічними поживними
речовинами для росту, розвитку і визрівання врожаю. Використання землі як
основного засобу виробництва є іншим природним обмежуючим чинником,
пов’язаним з нарощенням сільськогосподарського виробництва. Земельні ресурси
як основа сільськогосподарського виробництва є незамінними, просторово
обмеженими, характеризуються сталим місцезнаходженням та вимагають постійної
підтримки родючості.
Природні чинники багато в чому обумовлюють специфіку комплементарного
поєднання у сільському господарстві основних факторів виробництва, а саме –
землі, праці і капіталу. Фіксоване місцезнаходження основного з них – землі –
визначає просторову іммобільність сільського господарства.
Відповідно до просторових характеристик та специфіки поєднання основних
засобів виробництва у сільському господарстві організують зональні системи
ведення сільськогосподарського виробництва, ігнорування яких призводить не
тільки до зниження ефективності у сільському господарстві, а й до порушення
агробіоценозів, знищення біорізноманіття, деградації ґрунтів, аж до екологічних
катастроф, які загрожуватимуть існуванню людської цивілізації загалом.
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В останні десятиріччя особливо посилились роль і значення природних факторів у
сільському господарстві, які обумовлюють аритмічність його функціонування. Це –
природно-кліматичні

фактори

виробництва, які

підпадають під

дію мало

контрольованих глобальних кліматичних змін. Під дією цих змін сільське
господарство, особливо у промислових масштабах, перетворюється в одну з
найбільш ризикових сфер підприємницької діяльності. Природно-кліматичні ризики
у сільському господарстві становлять потенційну загрозу для отримання кінцевої
продукції (тваринницької та рослинницької), втрати активів та прибутків тощо. Це
також обмежує можливості нарощення виробництва у сільському господарстві,
оскільки його здійснення вимагає значних додаткових витрат на превентивні заходи,
пов’язані з запобіганням, попередженням та зменшенням рівня несприятливого
впливу кліматичних змін на процеси і результати розширеного відтворення у
сільському господарстві.
Специфіка сільськогосподарського

виробництва, обумовлена його

тісною

залежністю від природних факторів, створює нерівні умови для ведення сільського
господарства як на території однієї країни, так і в різних країнах. У цьому контексті
слід говорити про внутрішню комплементарність і зовнішню – глобальну.
Ідея комплементарності має загально-філософське значення, оскільки на
противагу однобічності є важливим інструментом у розумінні загальної єдності
людського буття на землі, додатковості між раціональними та ірраціональними
аспектами розвитку господарських систем (рис. 1.5).
Глобальна комплементарність агропродовольчих систем актуалізувалась у
третьому тисячолітті. Взаємодоповнюваність та взаємозв’язок агропродовольчих
систем різних країн світу реалізується через торгівлю. Україна, маючи сприятливі
природно-кліматичні умови для розвитку багатьох галузей сільського господарства,
при створенні сталих конкурентних переваг усередині країни, формуванні
справедливого доступу до глобальних продовольчих ринків усіх господарюючих
суб’єктів, могла б доповнювати світовий агропродовольчий простір товарами,
виробленими на основі цінних та унікальних національних ресурсів.

51

З іншого боку, неоднакова доступність необхідних природних ресурсів
виробництва у сільському господарстві (температурний та водний режими,
родючість ґрунтів та ін.) призводить до того, що виробництво деяких видів
продовольчих продуктів та сировини без відповідної державної підтримки не може
конкурувати з іншими видами сільськогосподарської продукції, а також з
імпортними аналогами. Окрім цього, специфіка сільського господарства обумовлює
високі ризики господарювання, оскільки виробничий процес навіть за наявності
найвищого

рівня

інноваційно-інвестиційного,

логістичного

та

сервісного

забезпечення не може повною мірою контролюватися людиною. Тому практично в
усіх країнах значні бюджетні ресурси направляються на підтримку сільського
господарства.

Рис. 1.5. Концептуальна схема та логіка дослідження проблеми комплементарного
розвитку агросфери України
Джерело: розроблено автором
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Підґрунтям

державної

підтримки

сільського

господарства

є

й

його

«дискримінаційне положення» у системі товарних зв'язків національної економіки.
За висновками академіка П.Т. Саблука, вартість валової сільськогосподарської
продукції, як правило, значно нижча, ніж вартість засобів виробництва для
сільського господарства, і середній прибуток на капітал, за рівних конкурентних
умов, у цій галузі є нижчим проти інших галузей економіки. Специфіка сільського
господарства ставить функціонуючі тут суб’єкти господарювання у нерівні умови з
аналогічними суб'єктами в інших галузях економіки, що служить підставою для
встановлення суспільством більш справедливих умов господарювання шляхом
витрачання коштів платників податків на підтримку сільськогосподарських
товаровиробників.
Виправдання державної підтримки сільського господарства обумовлює й
особливий характер функціонування тут ринкових відносин. Як відомо з
економічної теорії, ринок не може забезпечити автоматичне саморегулювання
процесу відтворення продовольчих товарів унаслідок низької еластичності між
зміною доходів споживачів, ціною і попитом на цю групу товарів. Зростання
доходів населення, також як і зниження цін, не викликає адекватного підвищення
платоспроможного попиту на продовольчі товари. З іншого боку, ринок сам по собі
не

може

створити

механізми

оперативного

саморегулювання

пропозиції

продовольчих товарів через низьку еластичність між змінами цін та змінами
пропозиції

на продовольство.

Причиною цього

є специфіка

виробництва

продовольчої продукції з використанням природних ресурсів, які функціонують
відповідно до законів природи. Виробництво потребує відносно тривалого періоду
часу для збільшення пропозиції продовольчих товарів, інколи навіть років, якщо
йдеться

про

тваринництво,

садівництво,

виноградарство

тощо.

Причому

продовольча продукція має обмежений термін зберігання, що знижує її ринкові
можливості реалізації за більш вигідними цінами в динаміці за відсутності значних
інвестицій в логістичні потужності.
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Окрім державної підтримки, галузь сільського господарства підлягає і значному
державному втручанню у її функціонування, оскільки використання природних
ресурсів і особливо сільськогосподарських угідь може мати значний негативний
вплив не тільки на сільських територіях, де ця галузь може існувати і здійснювати
власне виробництво, а й на економічний розвиток і національну безпеку держави.
Особливою сферою державного втручання у розвиток галузі сільського
господарства є нарощення та якісне оновлення людського капіталу села. За рахунок
цього вирішуються не тільки виробничі проблеми, а й формується демографічна
безпека країни. Тобто специфічність сільського господарства як галузі економіки
встановлює незамінний зв'язок її з сільським соціумом та сільською місцевістю, а
конкретніше

–

з

селом,

яке

створює

ресурсну

і

просторову

базу

сільськогосподарського виробництва, що і обумовлює тип такого зв’язку як
взаємодоповнюваний, за сутністю взаємозв’язок «замка і ключа».
У вітчизняній практиці термін «село» використовується при визначенні
адміністративно-територіального устрою країни. Селом називається найменша
адміністративно-територіальна одиниця в Україні. «Адміністративно-територіальна
одиниця – це компактна частина території України, що є просторовою основою для
організації

і

діяльності

органів

державної

влади

та

органів

місцевого

самоврядування» [101]. В Україні, в країнах колишнього Радянського Союзу при
віднесенні населеного пункту до розряду сіл чи міст враховувалася частка людей,
зайнятих у сільському господарстві. У цьому контексті село визначається як
населений пункт, в якому люди ведуть сільський спосіб життя і займаються
переважно сільськогосподарським виробництвом. У проекті Закону України «Про
засади адміністративно-територіального устрою України» 2018 р., ст. 5, п. 6
зазначається: село – це «населений пункт із садибною забудовою, сталим складом
населення, яке переважно зайняте у сільському, лісовому чи рибному господарстві,
народних промислах, первинній переробці сільськогосподарської, лісової чи рибної
продукції, наявності у жителів індивідуального господарства, присадибної ділянки»
[42]. Для цілей цього дослідження термін «село» буде використовуватися не у
вузькому розумінні населеного пункту, просторової основи для організації і
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діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а як
соціально-економічна підсистема суспільства, яка, будучи просторовою базою для
сільського господарства, одночасно забезпечує відтворення суспільно значущих
цінностей, які не завжди піддаються кількісній або вартісній оцінці, робить значний
вклад у підтримку життєздатності сільської місцевості, яка є базою виробництва
продовольчої продукції та промислової сировини і яка займає переважну територію
країни, забезпечує збереження традиційної культури, біологічного різноманіття та
агроландшафтів, підтримку здоров'я рослин, тварин і людини.
Донедавна

українські

села

характеризувалися

усталеними

людськими

спільнотами, які формувалися й існували, незважаючи на аграрні трансформації
радянської

доби.

Сталість

обумовлювалася

своєрідним

територіальним

консерватизмом, глибокими народними традиціями, соціальними та екологоекономічними механізми, які забезпечували екологічну саморегуляцію природногосподарських систем і відносну самодостатність сільського населення. Сільському
способу життя була характерна важка фізична праця і значні побутові негаразди, що
не позбавляло село привабливості для його жителів, які виявляли надзвичайно
сильну прихильність до землі і до праці на ній.
збереження

традиційних

занять

сприяли

Сталий спосіб життя селян і

формуванню

особливого

типу

господарювання на землі, заснованого на раціональному поєднанні рослинництва і
тваринництва, доповнювалося домашньою гастрономією, різними народними
промислами та природними заготівлями. Це забезпечувало відносно рівномірну і не
виснажливу експлуатацію природних ресурсів та створювало диверсифіковані
засоби для існування населення у сільській місцевості.
Після розпаду СРСР упродовж розвитку української державності в аграрній
політиці домінував звужений, галузевий підхід до розуміння ролі села і його
значення для сільськогосподарського виробництва. Поняття «розвиток села» і
«розвиток сільського господарства» розглядаються як тотожні; відповідно роль і
значення села для держави зводяться лише до його економічної функції, а саме –
забезпечення продовольством і сільськогосподарською сировиною. При цьому
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повністю ігнорується стратегічна роль інших дуже важливих суспільних функцій
села: політичних, соціально-культурних, екологічних, рекреаційних тощо.
Задоволення потреб суспільства у продовольстві та сировині для промисловості в
сучасних умовах неможливе без охорони навколишнього середовища, бережливого
використання природних ресурсів, яке забезпечує їх природне відтворення. Саме
тому останнім часом неухильно зростає суспільний попит на виробництво
екологічно безпечного продовольства, на продукти харчування, вироблені в умовах
екстенсивного (природного) сільськогосподарського виробництва, яке більшою
мірою гарантує безпечність продовольства і екологічну безпеку навколишнього
середовища. Втрати від низької продуктивності екстенсивного господарювання
компенсуються вищими цінами на екологічно безпечну продукцію. Сільські
мешканці, які здійснюють свою життєдіяльність у локальних екосистемах,
використовуючи традиційні знання, екологічно безпечні технології і оптимально
використовуючи

сільськогосподарські

ресурси,

можуть

сформувати

високопродуктивні та екологічно стійкі агросистеми і агроландшафти.
Збереження територіальної цілісності країни та її політичної стабільності великою
мірою залежить від контрольованості цих процесів на локальному рівні, у селах.
Основа, запорука цього – заселеність сіл, збереженість та просторовий розподіл
сільських поселень, збереження населення на величезних сільських територіях.
Ігнорування комплементарного зв’язку між сільським господарством і селом, що
супроводжується зникненням сіл і сільських поселень, у кінцевому підсумку веде до
господарського спустошення значних територій країни, що утруднюватиме
обслуговування інженерних комунікацій: доріг, ліній електропередач, зв'язку,
водопроводів, нафто- і газопроводів тощо.
Визнання комплементарності сприяє збереженню і примноженню традиційної
землеробської культури, забезпечує соціально-культурний розвиток суспільства,
відтворення і накопичення його людського капіталу. Значна частина інтелектуальної,
політичної та наукової еліти – це вихідці з сіл, які пройшли своє становлення у
сільському середовищі.
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Розвиток, заснований на комплементарності агросфери, сприяє відтворенню
трудового потенціалу села. Господарювання сільської родини неможливе без
активного залучення дітей, соціалізації підростаючого покоління. Участь дітей у
сімейному господарстві сприяє поступовому накопиченню необхідних знань, умінь
та навичок, що формує традиційну культуру праці та трудових відносин, їх
збереження і передачу із покоління у покоління. Таким залученням до
сільськогосподарських традицій формуються майбутні сумлінні і професійно
підготовлені господарі, а не наймані робітники з промисловим ставленням до
природних

ресурсів,

результатів

праці

і

сільських

спільнот.

Тобто

комплементарність розвитку агросфери вибудовує взаємозв'язок між збереженням
культурної спадщини й національної ідентичності та розширеним відтворенням
населення країни, що стає неодмінною умовою збереження й розвитку самобутності
народу, його мови, культури, звичаїв, традицій. У цьому ми вбачаємо суспільне
значення досягнення комплементарності в агросфері.
Рекреаційна функція села пов’язана з наявними рекреаційними ресурсами, тобто
сукупністю природних комплексів і об'єктів історико-культурної спадщини, що
формують природну гармонію, цілющі властивості навколишнього природного
середовища, ландшафти. Пряме або опосередковане споживання рекреаційних
ресурсів села сприяє підтримці й відновленню фізичного і духовного здоров'я
населення. Сюди ж належить «праця на землі» міських мешканців, яка для все
більшої частини населення стає різновидом активного відпочинку, зміцнення
здоров'я та виховання дітей. Завдяки зміні діяльності, спілкуванню з тваринами і
природою, фізична робота на відкритому повітрі має оздоровчий і виховний вплив.
Таким чином, необхідне для суспільства виробництво сільськогосподарської
продукції та сировини, яке специфічно прив’язане до природних ресурсів,
просторово функціонує у сільському середовищі, супроводжується одночасною
реалізацією низки важливих суспільних функцій, які створюють умови для
розширеного відтворення самого ж сільського господарства і забезпечують його
функціонування як галузі економіки, що свідчить про комплементарний зв’язок
сільського господарства, локального соціуму і сільського простору.
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В сучасних умовах в Україні ця ідея найбільш повно знайшла своє відображення у
селозберігаючій моделі аграрного устрою, розробленій академіком НААН України
В.М. Жуком. Учений доводить, що перехід до селозберігаючої моделі аграрного
устрою «передбачає надання селам (громадам) особливого статусу. Статусу, що
розглядає вітчизняний тип сільських поселень як гарантію просторової соціальноекономічної безпеки держави, як «коріння нації», базис її генофонду і духовності»
[41, c. 36]. Це в свою чергу «передбачає запровадження нової селоцентричної
політики. Важливим є і задіяння до її реалізації всіх причетних до цього профільних
державних інституцій під координацією Мінагрополітики» [41, c. 42]
Усвідомлення

комплементарності

агросфери

закладено

у

концепції

багатофункціональності сільського господарства, яка була сформульована і введена
у західну політичну практику у кінці минулого століття. У запропонованому
Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)

визначенні

багатофункціональності сільського господарства, яке використано у Міжнародній
оцінці сільськогосподарських знань, науки і технологій (МОСНТР, 2009) [141],
зазначається, що «цей термін використовується для позначення неминучого
взаємозв'язку між різними ролями і функціями сільського господарства. Концепція
багатофункціональності виходить з визнання сільського господарства галуззю, яка
приносить

різноманітні

результати

діяльності

та

створює

не

тільки

сільськогосподарську продукцію (продукти харчування, корм, волокна і біопаливо),
а й продукти нетоварного характеру, такі, як послуги екосистем, красу ландшафтів і
культурну

спадщину.

У

визначенні,

використаному

в

МОСНТР,

багатофункціональність зв'язується з конкретними характеристиками процесу
сільськогосподарського виробництва і його результатів; (i) наявністю різноманітних
результатів товарного і нетоварного характеру, в комплексі вироблених сільським
господарством; а також (ii) тим, що деякі з таких результатів нетоварного характеру
можуть мати властивості екзогенних факторів або суспільних благ, так що ринки
таких товарів функціонують незадовільно або відсутні взагалі.» [141, c.10].
«Концепція
господарства

багатофункціональності
специфічною

сферою

базується

економічної

на

визнанні

діяльності,

сільського

унікальною

за
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різноманітними суспільними результатами, які вона може продукувати одночасно з
виробництвом

сільськогосподарської

комплементарність

зв’язку

між

продукції»

галузевими

та

[13,

c.

68–77].

суспільними

Тобто

результатами

функціонування сільського господарства і села витікає з того, що одночасно з
виробництвом сільськогосподарської продукції село розвивається і продукує свої
суспільні функції, якщо забезпечується традиційне і багатогалузеве використання
земельних

ресурсів,

культивується

та

комерціалізується

традиційна

сільськогосподарська продукція, визнаються цінності збереження та охорони
навколишнього середовища. Це окреслює основні ознаки комплементарного
розвитку агросфери – свідчить про отримання цілісного результату процесу
розвитку, коли гармонійно поєднуються і узгоджуються інтереси виробництва,
людини та агросередовища.
Комплементарність

розвитку

агросфери

розглядається

як

такий

стан

взаємозв’язку між сільським господарством і селом, за якого внаслідок їх взаємодії
зростає ефективність галузі, та сільських спільнот, забезпечується розширене
відтворення виробничих ресурсів у певному територіальному просторі. Основними
ознаками комплементарного розвитку агросфери є:
•

виробництво безпечного і високоякісного продовольства у достатній

кількості, екологічно чутливим способом;
•

виробництво розглядається як актив для благополуччя населення і

економічного зростання в гармонії з раціональним використанням природних
ресурсів;
•

застосування управлінських підходів, які базуються на досягненнях

науки, знаннях та інноваціях стратегічного спрямування на противагу
недалекоглядним індустріально орієнтованим рішенням;
•

формування сільських громад, привабливих для проживання, де

створюються нові робочі місця, покращуються ландшафти та біорізноманіття;
•

збереження традиційних знань та технологій, їх поширення з

використанням інноваційних рішень;
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•

виробництво сільськогосподарської продукції і продовольства підтримує

свою продуктивну роль у довгостроковому періоді в умовах зміни клімату та
сучасної екологічної кризи.
Орієнтація на комплементарність розвитку агросфери є засобом реалізації
вибраного

Україною

шляху

інтеграції

у

європейський

та

глобальний

агропродовольчий простір. Для досягнення конкурентоспроможності держави у
цьому просторі у довгостроковій перспективі варто змінити погляд на розвиток
сільського господарства і села у контексті європейських трендів і з урахуванням
зовнішньої

комплементарності

агропродовольчих

систем.

Сучасний

вектор

розвитку аграрних політик провідних країн світу 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 слід вважати інтереси продовольчого самозабезпечення країни та
необхідності

збереження

національних

багатофункціонального аграрного укладу.

рис

сільського

способу

життя

та
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Висновки до розділу 1
1. Комплементарність є однією з базових характеристик буття людини
(економічного, соціального, екологічного, культурного), оскільки етимологія слова –
комплементарність – з латини – complementum – доповнення. Тобто ідея
доповнюваності (додатковості) має загальне значення; її філософське розуміння
полягає у тому, що вона, на противагу однобічності, може стати важливим кроком
на шляху прогресу у розумінні загальної єдності людського буття на землі,
додатковості

між

раціональними

та

ірраціональними

аспектами

розвитку

господарських систем.
2. Економічна основа існування суспільства (земля, праця і капітал) має
комплементарну

природу,

оскільки

продуктивні

засоби

виробництва

є

комплементарними і жодне з них – ні капітал, ні земля, ні праця – не створює
доходу саме по собі. Тобто комплементарність – це така взаємодія елементів
економічної системи, за якої її складові, залишаючись відносно самостійними, є
взаємозалежними і доповнюють один одного.
3. Ідея комплементарності залучена у сферу сучасної економічної науки з
теоретичних розробок у різних сферах наукового пізнання, що, власне кажучи, є
закономірністю для виникнення і розвитку нових методологічних принципів самої
економічної науки, які формулюють ідею багатовекторності людини у її прагненнях
до взаємодії та взаємодоповнюваності замість боротьби за виживання. У результаті
чого прагнення до єдності через взаємодоповнення і взаємодію стає органічною
властивістю суспільного і економічного життя.
4. Людина, яка у прийнятті рішень керується принципом комплементарності,
розумінням і сприйняттям навколишнього світу як природної гармонії, загальної
взаємозалежності,

взаємодоповнюваності

явищ

навколишнього

світу,

усвідомленням реальної небезпеки при порушенні цієї гармонії, стає суб’єктом і
об’єктом розвитку, де соціальне та економічне становить єдине ціле, яке не можна
розкласти на окремі, навіть взаємозв'язані складові.
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5.

Соціоекономічна

комплементарності

і

єдність,

взаємодії

яка

формується

економічних

за

рахунок

суб'єктів,

проявів

супроводжується

паралельними культурними змінами, що у свою чергу є результатом економічного
розвитку та підвищення матеріального добробуту людей, які на цій основі
отримують можливість до самореалізації та соціальної захищеності. В таких умовах
властивість комплементарності у взаємодії окремих верств населення породжує
прагнення до взаємодії і взаємодоповнюваності, що підвищує економічну
ефективність господарської системи, забезпечує її сталий розвиток.
6. Актуалізація ідеї комплементарності у аналізі наслідків економічних
трансформацій у постсоціалістичних країнах, обумовлена необхідністю їх розуміння
у повноті соціальних і економічних змін, у поєднанні інституціонального та
соціокультурного підходів. Незважаючи на широкі можливості інституціонального
підходу в дослідженні трансформаційних процесів, виникає необхідність виходу за
його межі і через культурні явища, культурні тенденції досліджувати економічні і
соціальні процеси, тобто доповнити інституційні уявлення про суспільство
соціокультурними.
7. Економічна діяльність пов'язана з найбільш руйнівним впливом на довкілля,
що об’єктивно породжує необхідність комплементарної взаємодії суспільства,
економіки та екології. Наразі гостро постала потреба знайти нові складові елементи
в суспільній та економічній життєдіяльності, в результаті якої вони, як єдине ціле,
стануть перешкодою для руйнівного впливу на природне середовище та мотивом
ощадливого використання екологічних ресурсів.
8. Комплементарність розвитку агросфери розглядається як такий стан
взаємозв’язку між сільським господарством і селом, за якого внаслідок їхньої
взаємодії зростає ефективність галузі та сільських спільнот, забезпечується їхнє
розширене відтворення у певному територіальному просторі. Використання
концепції комплементарності у процесі формування ефективної моделі розвитку
вітчизняного

сільського

господарства

і

села

дає

усвідомлення

багатофункціональності села як його ключової макроекономічної характеристики,
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зумовлює необхідність формування підтримуючої системи нормативно-правового та
фінансового забезпечення сталого аграрного і сільського розвитку.
9. Реальність комплементарного розвитку агросфери проявляється у тому, щоб
знайти «ключ», здатний захистити сільське господарство і село на основі
суспільного усвідомлення його цілісності, яка є тим «замком», всередині якого може
сформуватися загальна протидія сучасному характеру взаємовідносин агробізнесу,
природних ресурсів і сільських спільнот. У свою чергу це вимагатиме значних
суспільних витрат (перш за все фінансових), залучення приватних соціально
відповідальних інвестицій та екологічно безпечних технологій, специфічних
політичних інструментів, зокрема розумного соціоекономічного планування на рівні
держави.
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РОЗДІЛ 2
КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ ТА РОЗБАЛАНСОВАНІСТЬ У РОЗВИТКУ
АГРОСФЕРИ В УКРАЇНІ
2.1. Еволюція інституційної взаємопов’язаності аграрного і сільського
розвитку
Розуміння сьогочасних процесів недосконалого взаємоузгодження агарного і
сільського розвитку в Україні варто почати з аналізу тих базових вихідних умов,
коли України отримала незалежність. Еволюція наукових підходів і їхня практична
реалізація

в

державному

регулюванні

дає

повніше

розуміння

сучасного

законотворчого процесу в агросфері України.
У 70-х роках минулого століття у партійних документах все більшою мірою
акцентувалося на необхідності комплексного підходу до планування та управління
соціально-економічними

процесами

загалом

і

до

визначення

перспектив

комплексного розвитку сільського господарства і села зокрема. На липневому
(1978 р.) Пленумі ЦК КПРС зазначалось, що «одне з найважливіших завдань
сьогодні полягає в поєднанні сільськогосподарського виробництва з культурою,
зрозумілою в широкому сенсі як культура праці, побуту, людських відносин» [25, c.
44].
Ці установки зі свого боку дали поштовх до актуалізації системного вивчення
сільського господарства і села як взаємопов’язаних процесів. Вперше основні
положення системної Концепції села були започатковані колективом науковців
Сибірського відділення Академії наук СРСР під керівництвом Т.І Заславської [45, c.
450–465]. У цих дослідженнях простежується еволюція методологічних підходів до
взаємопов’язаності сільського господарства і села радянського періоду. У ранніх
роботах цих авторів село визначалося як частина суспільства, що залишається за
виключенням міста, і його характеристика обмежувалась дослідженням робочих
місць на селі, його трудових ресурсів. Як системоутворювальний зв'язок
використовувалась зайнятість трудових ресурсів у суспільному виробництві.
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Територіальна структура села залишалась за дужками системної методології того
періоду.
У подальших дослідженнях у монографії «Методологические проблемы
системного изучения деревни» до визначення села була залучена поселенська
складова і село представлялось як сукупність сільськогосподарських поселень, що
володіють істотними соціально-економічними особливостями як порівняти з містом.
Демографічні процеси на селі були визначені як елементи механізму суспільного
відтворення. Вперше було введено поняття соціально-поселенської структури села,
елементами якої є типи поселень.
У кінці 70-х на початку 80-х років [43; 44] система досліджень сільських проблем
була розширена і як об’єкт системного вивчення села було запропоновано аграрний
сектор, який включає село, відповідає за його функціонування і одночасно
задовольняє потреби суспільства в продовольстві і сільськогосподарській сировині,
тобто як системоутворювальний зв'язок була виокремлена основна функція,
виконувана аграрним сектором щодо суспільства. Така постановка проблеми і її
вирішення призвели до введення поняття «багаторівнева соціально-територіальна
структура аграрного сектора», були розвинуті уявлення про механізми соціальноекономічного відтворення села на базі аграрного виробництва, а також обґрунтована
система управління цим об’єктом (сільським господарством і селом) з боку
суспільства. Таким чином була сформульована принципово нова теоретична
концепція аграрного сектора як аграрної частини суспільства.
Важливим свідченням актуальності та практичного значення запропонованого
нового методологічного підходу до вивчення аграрної частини суспільства як
взаємопов’язаного розвитку сільського господарства і села стало те, що в основі цієї
теоретичної конструкції було започатковано декілька нових самостійних напрямів
дослідження. Одне з них було пов'язане з побудовою комплексної соціальноекономічної

моделі

аграрного

сектора,

призначеної

для

довгострокового

прогнозування. Ця модель розроблялась і використовувалася в рамках Комплексної
програми науково-технічного прогресу і його соціально-економічних наслідків.
Іншим важливим напрямом дослідження було вивчення соціально-територіальної
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структури аграрного сектора, яке проводиться на трьох рівнях; регіональному,
районному та поселенському. На кожному рівні було здійснено соціальноекономічну типологізацію відповідних одиниць як елементів структури.
Третім

важливим

напрямом

досліджень

взаємопов’язаності

сільського

господарства і села стало виокремлення дослідження способу життя сільського
населення як системи життєдіяльності, що охоплює всі підсистеми і виконує
системоутворювальну функцію села.
Таким чином на початку 80-х років під керівництвом Т.І. Заславської була
сформована теоретична концепція і розроблена методика системного вивчення
структури, механізмів функціонування і розвитку аграрної частини суспільства –
його виробництва і соціуму. Ці дослідження охоплювали «визначення соціальноекономічних і територіально-поселенських кордонів тієї частини суспільства, яка
«відповідальна» за вирішення аграрних проблем; вияснення її внутрішньої будови
та зв'язків з іншими частинами суспільства; визначення механізмів її розвитку;
аналіз способів державного управління цим розвитком. У свою чергу розробка
системного уявлення про аграрну частину суспільства є передумовою для побудови
моделі соціально-економічного розвитку цього об'єкта, відпрацювання методів
прогнозування і програмування його розвитку на перспективу» [71, c. 11].
Така постановка аграрної проблеми мала під собою міждисциплінарну основу,
оскільки пов’язувала цілий ряд наук, насамперед економіку, соціологію, демографію
та географію. В економіці дані дослідження акцентували вивчення проблем
подолання істотних відмінностей між містом і селом, відтворення і використання
трудових ресурсів, підвищення рівня життя, вдосконалення способу життя,
економіки сільського господарства та обслуговування населення. В галузі соціології
– дослідження соціальної диференціації та соціальної структури суспільства,
особливостей розвитку взаємовідносин між містом та селом, специфіки міського і
сільського способу життя, міграції населення, проблем розселення. У географії
виокремились дослідження, пов’язані з географією населення і розселення,
географією сільського господарства, соціальною/«людською», географією. У
демографії – дослідження народжуваності і смертності, шлюбності і розлучення,
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міграції, сімейної структури населення. При цьому теоретико-концептуальна рамка
дослідження аграрного сектора базувалась на економічних і соціологічних
конструкціях, а з інших наук використовувались не стільки понятійні аспекти,
скільки змістовні результати, що відображали розвиток села, а також специфічні
методи дослідження у цих сферах знань.
Великою мірою ці розробки були покладені в основу формування державної
аграрної політики того часу. Основними програмними документами тоді були
п’ятирічні плани, які розроблялися, фінансувалися і виконувалися державою в особі
відповідних установ і організацій. Вона ж гарантувала розширене відтворення усіх
факторів виробництва, сільських населених пунктів і рівня добробуту сільського
населення.

Централізовано-планова

система

господарювання

контролювала

збалансованість аграрного і сільського розвитку на центральному рівні.
Останнім директивним документом радянських часів стала ухвалена у 1982 р.
Продовольча програма СРСР на період до 1990 року, яка розроблялась з
використанням програмно-цільового підходу для «надійного забезпечення населення
країни продуктами харчування у максимально короткі терміни» [94].
На той час цей документ був втіленням принципово нового підходу до планування
та управління економікою, оскільки продовольча проблема 80-х років пов’язувалась з
незбалансованістю виробництва і споживання продуктів харчування, що виявило
невідповідність попиту населення і виробленого і реалізованого торгівлею
асортименту продовольчих товарів. Реальний платоспроможний попит населення
обігнав у своєму розвитку пропозицію продуктів харчування і перестав збігатися зі
структурою

виробництва

продовольства.

Якщо

попит

населення

в

хлібі,

хлібобулочних і макаронних виробах, цукрі, картоплі задовольнявся повністю, то
попит на продукти тваринництва, і перш за все на м'ясо, значно перевищував
пропозицію. Однією з причин незбалансованості між структурою виробництва
продовольства і реальним платоспроможним попитом населення були визнані
міграційні процеси та структурні зміни в сільському господарстві. Зростання
промисловості й інших несільськогосподарських галузей призвело до швидкого
зростання міського населення і зменшення сільського (у 1982, як порівняти з 1965,
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міське населення зросло на 51 млн осіб, а сільське зменшилося на 11,3 млн). Значно
зменшилося виробництво продуктів харчування і в особистому підсобному
сільському господарстві. Тому було визнано за необхідне збалансувати розвиток
сільського господарства і села за рахунок адекватних капітальних вкладень на їхній
розвиток.
На той час цей програмний документ позиціонувався як програма корінного
перевороту у підйомі сільського господарства, села і пов’язаних галузей, виконання
якої за своїм характером і масштабністю забезпечить прогрес усього народного
господарства. За різних внутрішніх та зовнішніх обставин Продовольча програма не
була виконана у реальному житті, проте концептуальна рамка, яка була покладена в
основу цього програмного документа та рівень її наукового обґрунтування, справді
був високим.
«В останнє десятиріччя радянського періоду (1980–1990 рр.) макроекономічна
політика України визначалася командно-адміністративною системою СРСР і
базувалася на жорсткому централізованому плануванні, управлінні та розподілі
ресурсів, що, практично, унеможливлювало здійснення самостійної політики у
веденні сільського господарства» [37, c. 37]. Тому відповідно до цього аграрна
політика України кінця 80-х початку 90-х формувалася на основі Продовольчої
програми 1982 р.
У науковому відношенні необхідність узгодження виробничих і соціальних
інтересів в аграрному секторі, подібних за своїми теоретичними підходами до
описаних вище, пропагувалися групою вчених Інституту економіки національної
академії наук України під керівництвом Л.О. Шепотько. З середини 80-х років і до
початку 2000-х вченими було видано низку публікацій, які продовжували і
розвивали ідеї Т.І. Заславської [68; 69; 134]. У цей самий період думки вчених та їхні
розробки великою мірою враховувались у створенні сприятливого інституційного
середовища для формування і реалізації нової аграрної політики незалежної України.
«З моменту здобуття Україною незалежності на усіх рівнях неодмінно й
повсякчасно підкреслюється пріоритетність розвитку українського села. Не було в
Україні такого президента, парламенту, уряду, політичної сили чи політичного
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лідера, який би не заявляв про ключову роль села та аграрного сектора у розбудові
української держави. Завжди було і залишається модним декларувати свою
прихильність до українського селянина, знаходити високі епітети для означення
його унікальної місії. Попри це, загалом правильні й гарні декларації дуже рідко
знаходили своє втілення у реальній державній політиці» [1].
Погоджуючись з таким висновком, слід, проте, проаналізувати інституційне
середовище, зокрема, законодавче поле, яке було сформоване за роки незалежності і
яке через дії неформальних інститутів і значний політичний вплив великого
капіталу практично не реалізується у реальному житті (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Перелік законодавчих і нормативно-правових актів
у сфері регулювання аграрного і сільського розвитку
Рік
1990

1992

1992
1994

1999
2000
2000
2002

2005
2007
2017

Статус документа

Назва документа
Аграрний розвиток
Закон України від 17 жовтня
«Про пріоритетність соціального розвитку села та
1990 року № 400-XII
агропромислового комплексу в народному
господарстві»
Постанова КМУ від 29 липня 1992 «Про вдосконалення формування інвестицій на
року № 423
соціальний розвиток села та агропромислового
комплексу»
Постанова КМУ від 14 березня
“Про деякі питання розвитку селянських
1992 року № 133
(фермерських) господарств”
Указ Президента України від 10
“Про невідкладні заходи щодо прискорення
листопада 1994 року № 666/94
земельної реформи у сфері
сільськогосподарського виробництва”
Указ Президента України від 3
“Про невідкладні заходи щодо прискорення
грудня 1999 року № 1529/99
реформування аграрного сектора економіки”
Указ Президента України від 7
«Питання Міністерства аграрної політики
червня 2000 року № 772/2000
України»
Указ Президента України від 20
«Про основні засади розвитку соціальної сфери
грудня 2000 року № 1356/2000
села»
Закон України від 7 лютого 2002
«Про стимулювання розвитку вітчизняного
року № 3023-III
машинобудування для агропромислового
комплексу»
Закон України від 18 жовтня 2005 «Про основні засади державної аграрної політики
року № 2982-IV
на період до 2015 року»
Постанова КМУ від 19 вересня
«Державна цільова програма розвитку
2007 р. №1158
українського села на період до 2015 року»
Розпорядження КМУ від 13
Про схвалення Концепції розвитку фермерських
вересня 2017 року № 664-р
господарств та сільськогосподарської кооперації
на 2018-2020 роки
Сільський розвиток
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1994 Постанова ВРУ від 4 лютого 1994
року № 3924-12
2000 Указ Президента України від 29
червня 2000 року № 832/2000
2001 Закон України від 18 січня 2001
року № 2238-II
2003 Закон України від 15 травня 2003
року № 742-IV
2003 Закон України від 19 червня 2003
року № 973-IV
2004 Закон України від 24 червня 2004
року № 1877-IV
2004 Розпорядження КМУ від 10
серпня 2004 року № 573-р
2005

2007
2010

2015
2017

2000
2003
2003
2003

«Про Концепцію Національної програми
відродження села на 1995–2005 роки»
«Про невідкладні заходи щодо стимулювання
виробництва та розвитку ринку зерна»
«Про стимулювання розвитку сільського
господарства на період 2001–2004 років»
„Про особисте селянське господарство”
«Про фермерське господарство»

«Про державну підтримку сільського
господарства України»
«Про схвалення Концепції Загальнодержавної
програми соціального розвитку села на період до
2011 року»
Розпорядження КМУ від 21
«Про схвалення Концепції Комплексної програми
грудня 2005 року № 536-р
підтримки розвитку українського села на 2006–
2010 роки»
Постанова КМУ від 19 вересня
«Про затвердження Державної цільової програми
2007 року № 1158
розвитку українського села до 2015 року»
Розпорядження КМУ від 3 лютого «Про схвалення Концепції Державної цільової
2010 року № 121-р
програми сталого розвитку сільських територій
на період до 2020 року»
Розпорядження КМУ від 23
«Про схвалення Концепції розвитку сільських
вересня 2015 р. № 995-р
територій»
Розпорядження КМУ від 19 липня «Про затвердження плану заходів з реалізації
2017 р. № 489-р
Концепції розвитку сільських територій»
Агроекологічний розвиток
Земельний кодекс України від 25 Земельний кодекс України
жовтня 2001 року № 2768-III
Закони України від 19 червня 2003 «Про охорону земель»
року № 962-IV
Закони України від 19 червня 2003 «Про державний контроль за використанням та
року № 963-IV
охороною земель»
Закони України від 22 травня 2003 «Про землеустрій»
року № 858-IV
Джерело: побудовано автором

Якщо візуалізувати дані таблиці 2.1 по періодах та сферах регулятивного
втручання побачимо, що спостерігалося кілька періодів, в яких аграрна сфера
знаходилась поза державною політикою, зокрема жодних регулятивних ініціатив не
було прийнято в період з 1995 по 1998 роки, з 2011 по 2014 роки. Крім того, лише у
2000 році в аграрній сфері спостерігалося регулювання а всіма напрямками –
аграрним, сільським та агроекологічним (рис 2.1).
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Рис. 2.1. Періодичність прийняття регулятивних документів щодо розвитку
аграрної сфери України, 1990 – 2017 р.р.
Джерело: побудовано автором

Законодавчим

актом,

який

поклав

початок

законодавчому

унормуванню

функціонування аграрного сектора і соціальному розвитку села України, був Закон
«Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в
народному господарстві», ухвалений 17 жовтня 1990 р. Тобто він був ухвалений
Верховною Радою України першого скликання і вважається рамковим, таким, що міг
би забезпечити селяноцентризм у державному регулюванні. Цей закон є
правочинним і включає низку пільг та преференцій для аграрного сектора і села,
декларує врахування їхньої пріоритетності при розробці та прийнятті інших

71

нормативних актів та державних програм, які тією чи іншою мірою пов’язані з
сільською місцевістю.
У розвиток цього Закону для поліпшення інвестиційної діяльності у 1992 р. була
ухвалена постанова Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення формування
інвестицій на соціальний розвиток села та агропромислового комплексу» (постанова
КМУ від 29 липня 1992 р.).
Для узаконення реформ на селі у 1994 р. був підписаний Указ Президента
України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері
сільськогосподарського

виробництва”

(1994

р.).

Цим

Указом

фактично

започатковувалось розпаювання сільськогосподарських земель. Зважаючи на те, що
ситуація на селі, а також у виробничій і у соціальній сферах, продовжувала
погіршуватися, було ухвалено рішення про розробку нової Концепції Національної
програми відродження села на 1995–2005 рр. (постанова Верховної Ради України
«Про Концепцію Національної програми відродження села на 1995–2005 роки» від 4
лютого 1994 р.). Відповідно до постанови, до кінця 1994 р. на основі Концепції
Кабінет Міністрів України разом з Верховною Радою мали розробити і затвердити
відповідну Програму на 1995–2005 рр. Проте це рішення залишилось не виконаним,
оскільки реформи на селі здійснювалися безсистемно і непослідовно. Натомість у
грудні 1999 р. було оприлюднено Указ Президента України “Про невідкладні заходи
щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”, який став
своєрідним поштовхом до радикальних змін на селі, оскільки впродовж незначного
періоду було реформовано колишні КСП, а нові формування, що створювались на
їхніх ресурсах, звільнялися від функцій соціального розвитку села. Законодавчо це
було закріплено Указом Президента України «Про основні засади розвитку
соціальної сфери села» від 20 грудня 2000 р. Об’єкти соціальної сфери передавались
на баланси органів місцевої влади.
У цьому ж році центральний орган виконавчої влади, що відповідав за розвиток
сільського господарства і села, Міністерство агропромислового комплексу України
було реорганізовано у Міністерство аграрної політики України (Указ Президента
України «Питання Міністерства аграрної політики України» від 7 червня 2000 р.). У
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реальному житті практично з цього часу почався процес різновекторного розвитку
сільського господарства і села, який був узаконений на державному рівні, що
закріплювалося

позбавленням

Мінагрополітики

повноважень

державного

регулювання розвитку сільської інфраструктури. Хоча після 2000 р. були
інституційні намагання у напрямі збалансування інтересів аграрного виробництва і
села, проте законодавчі ініціативи не підтверджувалися реальними політичними
інтервенціями.
Так, у січні 2001 р. був ухвалений Закон України «Про стимулювання розвитку
сільського господарства на період 2001–2004 років», який окреслив економічнофінансові важелі розвитку сільського господарства. У лютому 2002 р. Законом «Про
стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового
комплексу» задекларовано основні напрями державної політики пріоритетного
розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.
Паралельно законодавчого унормування вимагали виробники-одноосібники, які
виробляли близько 60% валової продукції сільського господарства. У травні 2003 р.
був ухвалений Закон «Про особисте селянське господарство», яким декларувалось
розроблення та прийняття державної цільової програми розвитку особистих
селянських господарств, яка ніколи в Україні не існувала. У червні 2003 р. Закон
України «Про фермерське господарство» визначив правові, економічні та соціальні
засади створення та діяльності фермерських господарств як юридичних осіб. Для
їхньої підтримки було створено Український державний фонд підтримки
фермерських господарств (Укрдержфонд) з регіональними відділеннями в областях,
який став правонаступником Українського державного фонду підтримки селянських
(фермерських) господарств, утвореного відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 27 червня 1991 р. N 83 та постанови Кабінету Міністрів
України від 14 березня 1992 року N 133 “Про деякі питання розвитку селянських
(фермерських) господарств”. Укрдержфонд належить до сфери управління
Міністерства аграрної політики України [125] і надає фінансову підтримку
фермерам на поворотній та безповоротній основі. Так, з 1995 по 2016 р. фермерам
було надано близько 600 млн грн фінансової допомоги [93], що в середньому
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становить 15 тис. грн на одне фермерське господарство за більш як двадцятирічний
період,

або

700

грн

на

рік.

При

цьому

на

виробничі

програми

для

сільгоспідприємств тільки у 2006 р. було виділено з бюджету 4763,7 млн грн.
Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України» від
24 червня 2004 р. великим капіталом було пролобійовано включення в бюджет
великих сум бюджетної підтримки для аграрних виробників. Як зазначено у ст. 1,
законодавчий акт «…визначає основи державної політики у бюджетній, кредитній,
ціновій, страховій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо
стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного
ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення». Для цього широко
використовувались окремі виробничі програми підтримки виробництва продукції
рослинництва та тваринництва, у першу чергу зерна. Слід зазначити, що перша
програма «Зерно України 2001–2004» була розроблена і ухвалена відповідно до
Указу Президента України від 29 червня 2000 р. «Про невідкладні заходи щодо
стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна» [123]. Одночасно значною
мірою було лібералізовано регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
аграрному секторі. У 2005 р. був створений Аграрний фонд, який за задумом мав би
виконувати функції регулятора ринку зерна державою.
Паралельно з законом про державну підтримку у серпні 2004 р. Кабінет Міністрів
України видав розпорядження «Про схвалення Концепції Загальнодержавної
програми соціального розвитку села на період до 2011 р.», яка у подальшому не
була розроблена. Ухвалення цих двох документів окремо один від одного по суті
закріпило на державному рівні відділення політики у сфері аграрного виробництва
від сільського розвитку. Ці два взаємопов’язані процеси у вітчизняній політичній
практиці розвивались окремо один від одного. Дослідники стверджують, що саме у
2004 р. в аграрних трансформаціях в Україні розпочався третій етап, який
супроводжується

надмірною

концентрацією

та

холдингізацією

сільського

господарства та надмірного занепаду села.
Слід зазначити, що у цей період розстановка політичних сил у Верховній Раді ще
сприяла тому, щоб інституційно згладжувати негативні тенденції незбалансованого
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аграрного і сільського розвитку. Свідченням тому є Закон України «Про основні
засади державної аграрної політики на період до 2015 року» від 18 жовтня 2005 р. У
цьому рамковому законі задекларована мета державної аграрної політики –
«збереження селянства як носія української ідентичності, культури і духовності
нації». Проте на його реалізацію як рамкового закону у подальшому не було
ухвалено

необхідних

підзаконних

актів,

що

фактично

зробило

його

«мертвонародженим».
Наступне намагання посилити підтримку села пов’язане з розробкою і
затвердженням у 2007 р. Державної цільової програми розвитку українського села
до 2015 року (далі – ДЦП). ДЦП була затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 19.09.2007 № 1158 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою
від 28.12.2011 №1390). Прийняття ДЦП пов’язувалося з необхідністю вжиття
невідкладних заходів для подолання негативних явищ у сільськогосподарському
господарстві і у розвитку сільських територій. Основною метою Програми було
забезпечення

життєздатності

сільського

господарства,

його

конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку, гарантування
продовольчої

безпеки

країни,

збереження

селянства як

носія

української

ідентичності, культури і духовності. Державним замовником, координатором та
керівником Програми було визначено Міністерство аграрної політики України за
участі інших профільних міністерств. Передбачалось, що реалізація Програми
здійснюватиметься за трьома етапами. На першому етапі (2008–2009 рр.)
передбачалося

розроблення

і

прийняття

законодавчого

забезпечення

для

ефективного виконання Програми. На другому етапі (2010–2011 рр.) було
заплановано виконання основних соціальних і виробничих показників Програми. На
третьому етапі (2011–2015 рр.) передбачалося забезпечити виконання визначених
заходів за кожним напрямом розвитку аграрного сектора та сільських територій.
За результатами аудиту Рахункової палати у 2013 р. було встановлено, що
визначені Програмою до розроблення і ухвалення акти законодавства на першому
етапі її виконання не були прийняті. Загалом з 140 ухвалених для виконання
Програми законодавчих і нормативно-правових актів більшість було розроблено на
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другому етапі, проте й вони виявились недосконалими та не узгоджувалися між
собою, що не сприяло виконанню програмних заходів у визначених обсягах.
Невтішними виявились показники фінансового забезпечення реалізації Програми.
За прогнозними обсягами загальний бюджет Програми становив 128,2 млрд грн, у
тому числі кошти державного бюджету – 120,7 млрд грн. Фактично на виконання
перших двох етапів з державного бюджету було спрямовано лише 68% від
запланованого, що зробило практично неможливим реалізацію окремих напрямів.
Так, Програма включала сім окремих напрямів та 98 заходів. Проте реально
виконувалося лише близько 75 % запланованих заходів, переважно виробничого
спрямування. Натомість на 17 заходів з розвитку соціальної сфери та сільських
територій планувалось витратити у 2008–2011р.р. 111046,6 млн грн. Фактично ж
виконувалося 11 заходів, на які використано 1589,3 млн грн, або 14% від
прогнозного обсягу, з них кошти державного бюджету – 1505,3 млн грн.
Найбільшим «досягненням» у заходах розвитку сільських територій стало
проведення паспортизації 26,2 тис. сільських населених пунктів (95% від їх
загальної кількості), результати якої станом на 01.11.2012 не були узагальнені і не
затверджені.

Цільове

призначення

проведення

паспортизації

та

реальне

використання її результатів для покращення соціального стану села так і
залишилося незрозумілим, витрачені бюджетні кошти пішли на підтримку
виконавців паспортизації.
Незважаючи на суттєві прорахунки та недоліки Державної цільової програми
розвитку українського села до 2015 р., її слід вважати важливим програмним
документом, який розроблявся з використанням елементів програмно-цільового
підходу. За змістом програма не відповідала назві, оскільки заходи в ній
орієнтувалися на нарощення аграрного виробництва. Можна стверджувати, що саме
у цей період серед політичних еліт закріпилося ототожнення села і агробізнесу. Ці
два поняття стали використовуватися як синоніми: підтримка агробізнесу – заради
села і селян. Ця установка систематично нав’язувалась суспільству. «Реальна
діяльність органів виконавчої влади, відповідальних за регулювання аграрного
сектора, при постійно декларованій „підтримці села” майже повністю звелася до
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підтримки

сільськогосподарського

виробництва,

передусім

крупнотоварного.

Зазначене знайшло певне відображення і в Державній цільовій програмі розвитку
українського села на період до 2015 р., затвердженій Урядом у вересні 2007 р.» [14,
c. 81].
Слід зазначити, що після фінансової кризи 2008 р. державна підтримка
виробничих програм аграрного сектора значною мірою скоротилася, виділені кошти
перерозподілялися через непрозорі механізми повернення ПДВ, а програми
розвитку сільських територій, які і без того були незначними, майже зовсім
припинились.
У лютому 2010 р. КМУ видав розпорядження «Про схвалення Концепції
Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до
2020 року», яке було скасоване наступним урядом у 2011 р. У травні 2012 р. була
затверджена Стратегія соціально-економічного розвитку сільських територій «Рідне
село», яку розроблено за ініціативи тодішнього міністра агрополітики, яка була
скасована наступним урядом.
Після кардинальних змін 2014 року було задекларовано про необхідність
розробки нових законодавчих актів та стратегічних документів щодо аграрного і
сільського розвитку, до розробки яких слід залучити міжнародних, передусім
європейських експертів. Стояло завдання збалансувати процеси у сфері аграрного
виробництва і сільського розвитку. Протягом року група вітчизняних і міжнародних
експертів працювали над розробкою нового програмного документа «Єдина
комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на
2015–2020 роки», який був переданий Міністерству аграрної політики та
продовольства в середині 2015 р. Проект стратегії охоплює 10 головних пріоритетів,
серед яких вперше було включено сільський розвиток. Одним із етапів роботи над
стратегією стало ухвалення Концепції розвитку сільських територій, яка була
схвалена Урядом відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів від 23 вересня
2015 р. Натомість Стратегію підтримала лише Рада реформ у листопаді 2015 р., вона
не набула законодавчого статусу й донині. Відносно згаданої концепції, то на її
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виконання було розроблено План заходів з реалізації Концепції розвитку сільських
територій, який був затверджений розпорядженням КМУ від 19 липня 2017 р.
Слід наголосити, що в період після 2014 р. відбулись принципові зміни щодо
функціонального перерозподілу повноважень органів центральної виконавчої влади
у сфері сільського розвитку. Міністерство аграрної політики України ще у грудні
2010 р. реорганізувалося у Міністерство аграрної політики та продовольства
(Мінагрополітики України), якби відмежовуючи себе від вирішення завдань
сільського розвитку. При реорганізації у його складі навіть було ліквідовано
спеціальний структурний підрозділ, який протягом усього попереднього періоду
займався цими питаннями на національному рівні. Натомість всю ініціативу у сфері
розвитку сільських територій поступово перебирало на себе Міністерство
регіонального розвитку та будівництва. Такий перерозподіл значною мірою
утруднює досягнення гармонійного аграрного і сільського розвитку через значні
міжвідомчі неузгодженості.
У проекті «Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та
сільських територій на 2015–2020 роки» пропонувалося посилити сільську складову
у діяльності Мінагрополітики і навіть змінити назву цього міністерства у
відповідності з європейською практикою на Міністерство аграрного і сільського
розвитку. Натомість на практиці ще більше відбулося розмежування цих напрямів
аж до передачі відповідальності за сільські території великою мірою іншому
відомству.
Функціонування аграрної сфери як об’єкта взаємопов’язаності сільського
господарства і села також включає й агроекологічну складову. Екологічні
імперативи агрогосподарювання протягом усього періоду аграрних трансформацій
залишаються поза дужками державного регулюючого впливу. У Національній
доповіді про стан родючості ґрунтів України, затвердженої Міністерством аграрної
політики України 25.08.2010 [75] дано розгорнутий науково-обґрунтований аналіз
щодо наслідків виснажливого господарювання на землі. У зазначеному документі
вказується, що у структурі земельного фонду України значні площі займають
деградовані та інші малородючі ґрунти, загалом таких земель нараховується майже
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16 млн га, у тому числі 12,9 млн га ріллі. Прямі щорічні втрати від використання
таких земель у ріллі (тобто різниця між вартістю валового продукту і затратами на
його отримання) досягають у середньому 66,5 грн/га, або загалом по Україні
близько 400 млн грн. Висновком доповіді є констатація того, що стан використання
та охорони ґрунтових ресурсів є незадовільним і має тенденцію до погіршення.
Слід зазначити, що на рівні законодавства проблемам охорони та раціонального
використання ґрунтів приділялась певна увага. Основним законодавчим актом є
Земельний кодекс України (від 25 жовтня 2001 року № 2768-III), який містить
окремий розділ щодо завдань, сутності і порядку охорони земель; особливостей
використання і консервації деградованих та малопродуктивних земель; викладені
основні засади управління у сфері використання і охорони земель; механізми
економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель,
стандартизації і нормування охорони земель та відтворення родючості ґрунтів тощо.
У розвиток цих рамкових положень Земельного кодексу були ухвалені Закони
України «Про охорону земель» (від 19 червня 2003 р. № 962-IV), «Про державний
контроль за використанням та охороною земель» (від 19 червня 2003 р. №963-IV);
«Про землеустрій» (від 22 травня 2003 р. № 858-IV), а також ряд постанов Кабінету
Міністрів України та Верховної Ради України.
Практика ж господарювання в аграрному секторі засвідчує, що «у зв’язку з
інтенсивним використанням земельних ресурсів екологічний стан ґрунтового
покриву України змінюється переважно у небажаному напрямі. Контроль цих змін і
формування відповідних програм з призупинення деградації й відтворення
родючості ґрунтів є надзвичайно актуальним завданням. Законом України «Про
охорону земель» передбачено опрацювання Національної програми з охорони
земель. Починаючи з 2004 р., було розроблено декілька варіантів такої програми, а
також Національну програму охорони родючості ґрунтів, але вона лишилася
неухваленою. Очевидно, що у зв’язку із завершальним етапом земельної реформи в
країні посилюється необхідність розроблення оновленої редакції цих важливих
документів для своєчасного запобігання та усунення явищ деградації ґрунтів та
інших негараздів, пов’язаних із інтенсифікацією виробництва [8, c .38–42]
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Проте й на сьогодні весь обсяг необхідних «нормативних документів,
передбачених Земельним кодексом України, від яких залежить екологобезпечне
використання земель, не розроблено і не планується опрацювання ближчим часом;
не завершено створення земельного кадастру, не впроваджуються сучасні методи
інвентаризації

земель,

їхнього

картографування,

дистанційного

зондування,

обстеження, автоматизованого проектування, експертних систем, моделювання
тощо. У країні відсутня державна база даних про ґрунти, їхній стан, що
унеможливлює опрацювання об’єктивних оцінок і прогнозів, впровадження
запобіжних заходів, проектування ґрунтоохоронних заходів і їхнього інвестування»
[75, c. 97–100]. На практиці навіть це недосконале законодавство у сфері
використання і охорони родючості українських ґрунтів практично не виконується.
Узагальнюючи все вище викладене щодо результатів аналізу та узагальнень
наукового, законодавчого, нормативно-правового забезпечення та його практичного
застосування у практиці регулювання взаємопов’язаності аграрного і сільського
розвитку у вітчизняній аграрній політиці можна стверджувати про етапність
розвитку цих процесів (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Динаміка та етапи формування інститутційного середовища
взаємоповязаності аграрного і сільського розвитку в Україні
Джерело: побудовано автором
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Перший десятилітній етап охоплює період після 1990 р. до 1999 р. Цей період
можна

назвати

етапом

пострадянської

інерції,

коли

практично

і

сільськогосподарське виробництво, і село поступово втрачали набутий у попередній
період виробничий, соціальний і людський потенціали.
На

другому

десятилітньому

етапі

після

2000

р.

спостерігається

різке

відмежування завдань і можливостей розвитку сільського господарства від села,
сільського середовища, сільського населення. Пріоритет державної політики
фокусувався на нарощенні обсягів виробництва. Агробізнес був відділений 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 сектору. Четвертий етап –
після 2015 року – характеризується поступовим усвідомленням необхідності
подолання структурних диспропорцій та узгодження процесів аграрного і сільського
розвитку в національній аграрній політиці. У цьому відношенні слід зазначити, що
наукова актуалізація необхідності розв’язання цієї проблеми є більш затребуваною,
аніж практика її реалізації шляхом відповідних політичних втручань. «Очевидний
взаємозв’язок сільського господарства і сільського розвитку потребує узгодженого
управління, без координації процесів важко досягти їхнього спільного прогресу.
Враховуючи різницю в інтересах галузевих господарюючих суб’єктів і сільських
мешканців та їхніх громад – це доволі складне завдання. Зокрема, економічний
інтерес

сільгоспвиробників

полягає

у

максимізації

прибутку

від

сільськогосподарської діяльності за рахунок надмірної експлуатації природовиробничих ресурсів, концентрації земельних ресурсів (для забезпечення ефекту
масштабу), інтенсифікації, хімізації тощо. Ці процеси зазвичай обмежують доступ
сільських жителів до місцевих ресурсів як об’єктів прикладання праці і отримання
доходів,

звужують

можливості

для

просторового

розміщення

сільської

інфраструктури, погіршують середовище проживання» [90, c. 32-43].
Недосконалість інституційного середовища для утвердження взаємопов’язаного
аграрного

і

сільського

розвитку

в

Україні

підтверджується

емпіричними
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спостереженнями щодо стану аграрного виробництва і сільських територій,
тенденцій та особливостей цих процесів, про що йдеться у наступних параграфах
цього розділу.
2.2. Динаміка та структура сільськогосподарського виробництва
В останнє десятиріччя у структурі національної економіки суттєво посилилась
роль аграрного сектора, який демонструє кардинальні технологічні зміни в
агропромисловому виробництві при збереженні функції основного гаранта
експортних надходжень та продовольчої безпеки країни. Від ефективності цієї
галузі в значній мірі залежить не лише якість життя населення, але й загалом
соціально-економічний розвиток країни. Багатовіковий світовий досвід доводить,
що жодна країна не може досягти високих рівнів економічного розвитку при
відсталому сільському господарстві. Оскільки історична місія галузі пов’язана з
виробництвом безпечних продуктів харчування для людей, розвиток галузі тісно
корелює й із збільшенням чисельності населення. При визначенні стратегічних
напрямів

розвитку

виробництва

сільськогосподарської

продукції

повинна

враховуватися й тенденція до зростання чисельності населення світу, про що
свідчать результати висновків сучасних науковців [58, с. 14–15].
Як галузь матеріального виробництва сільське господарство забезпечує 3%
валового продукту високорозвинених країн, в країнах, що розвиваються, його
питома вага сягає 25%. Незалежно від національної належності, відносин власності,
форм організації та спеціалізації виробництва – сільському господарству притаманні
власні особливості, що суттєво відрізняє цю галузь економіки від інших галузей та
вимагає визнання цієї відмінності на загальнодержавному рівні.
У структурі ВВП 2016 р. частка сільського господарства досягла 11,7%, а частка
його в загальнонаціональному експорті становить більше 40%. За роки аграрних
трансформацій Україна стала провідним виробником і експортером продовольства у
світі. Вже традиційно за аграрним сектором закріпилися 1-е місце за експортом
насіння олії, 3-є з експорту зернових та кукурудзи, 6-е – пшениці, 9-е – м’яса курей.
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У структурі товарного аграрного експорту переважають зернові, насіння та плоди
олійних культур, жири та олії [39]. Як свідчить структура експорту – в основному це
сировинний експорт рослинницької продукції, переважно зернових. Причому
питома вага експорту рослинної сировини, як

порівняти

з готовою та

тваринницькою продукцією, має тенденцію до зростання. У 2016 р. у порівнянні 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. Членство та участь країни у впливових
економічних організаціях світового масштабу, зокрема СОТ, а також створення
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі у рамках Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом (2014 р.) посприяло подальшій лібералізації торгівлі,
забезпечивши динамічне нарощування аграрного експорту, передусім зернових
культур, соняшникової олії, насіння соняшнику та ріпаку.
Позиціонування сільського господарства як “локомотива” національної економіки,
попри нестабільність політичної та фінансово-економічної ситуації в країні,
підтверджує його бюджетоутворююче значення: надходження від підприємств АПК
до зведеного бюджету України формують 9–11% від загальних доходів і становлять
47 млрд грн [9, с. 67]. Значущість природо-ресурсного потенціалу, вагомий внесок у
створення валового національного продукту, серйозність зовнішньоекономічних
намірів у ролі експортера сільськогосподарської продукції формують позитивну
роль і місце сільського господарства на європейському і світовому ринках.
Відповідно до основних засад економічної теорії, внесок галузі в економічний
розвиток країни визначається за такими напрямами:
по-перше, за участю сільського господарства у створенні валового внутрішнього
продукту;
по-друге, за часткою товарної продукції у загальному товарообігу;
по-третє, за часткою експорту в загальній структурі товарного експорту країни.
Участь сільського господарства у створенні валового внутрішнього продукту
оцінюється у показниках абсолютного обсягу виробленої продукції та змінами у її
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структурі, кількістю виробленої продукції на одну особу, або на одного зайнятого в
аграрному виробництві.
Економічна логіка дії об’єктивних законів ринку та досвід країн з розвиненою
економікою приводить до узагальнення, що із збільшенням частки агровиробництва
у валовому національному продукті повинен підвищуватися рівень участі аграрного
сектора в економічному зростанні, забезпечуватися досить вагомий внесок у
подолання бідності та зростання рівня добробуту. Водночас на практиці сучасні
позитивні

тенденції

та

успіхи

в

агропромисловому

виробництві

і

зовнішньоекономічній діяльності нівелюються негативними наслідками формування
та розвитку дисбалансів в економічних відносинах у сфері сільського господарства і
сільського розвитку. Вітчизняні науковці все активніше наголошують на
поглибленні дисбалансу між аграрними досягненнями та рівнем продовольчої
безпеки країни, який суттєво знизився за роки трансформаційних процесів у
сільському господарстві [124, с. 5]. Отримані вигоди у формі надприбутків
припадають на сформований у період еволюційних змін у системі агровиробничих
відносин, потужний корпоративний сектор, основним напрямом спеціалізації якого
є виробництво та експорт високодохідної сільськогоподарської продукції, що
порушує принцип раціонального використання ресурсного потенціалу сільських
територій. Крім того, поступово і впевнено поглиблюється сировинна орієнтація
експорту.
Безумовно, для якісного прориву сільського господарства на внутрішньому та
зовнішньому ринках, з урахуванням його багатофункціонального значення у розвитку
національної економіки та суспільства і подолання негативних тенденцій щодо
незбалансованого розвитку галузі з потребами села, слід враховувати особливості та
характер динамічних змін, що відбуваються у сфері земельних, трудових,
матеріальних, екологічних, соціальних та інших сферах. Ми виходимо з позиції, що
виробнича функція цієї галузі є визначальною у підтримці життєзабезпечення
суспільства та сільської місцевості. За умов припинення або зниження задоволення
первинних потреб людини у їжі, паливі тощо, виникає загроза відтворення населення.

84

Дослідження стверджують, що більшість урядових заходів та стратегій,
несправедливі методи державної підтримки аграрного сектора не забезпечили
очікуваних результатів, а навпаки призвели до посилення монополізації аграрного
ринку, просування тіньових схем з обігу земельних ресурсів, поступової руйнації
сільського способу життя, розповсюдження бідності серед сільського населення,
його обезземелення, безініціативності та безвідповідальності, поширення девіантної
поведінки серед селян, погіршення стану виробничої та соціальної інфраструктури.
Як наслідок, галузь сільського господарства залишається найпроблемнішим
сектором національної економіки, найчутливішою в контексті можливостей
адаптації до організаційних і соціально-економічних європейських та світових
стандартів.
Виявлення природи такого стану криється у кількох основних причинах
історичного характеру. Перша причина пов’язана з більш гальмівними, як порівняти
з іншими галузями економіки, темпами розвитку інноваційно-інвестиційної
діяльності:

довготривале

впровадження

відставання

технологічних,

сільського

інформаційних,

господарства

інвестиційних

за

рівнем

ресурсів

в

агропромислове виробництво, незначна концентрація капіталу на сільських
територіях, ведення

малого

та середнього

виробництва на примітивному

агротехнічному рівні та, як результат, низькі показники економічної ефективності
агровиробництва, висока собівартість продукції і неконкурентоспроможність
більшості видів агропродовольчої продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Друга причина полягає у відсутності збалансованої довготривалої національної
стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва та села. Така політика, з
досвіду розвинених країн, мала б визначати напрями, заходи та ресурси для
забезпечення

комплементарного

Комплементарний

ефект

соціоекономічного

забезпечується

у

ефекту

формуванні

в

агросфері.

збалансованої,

диверсифікованої системи взаємодії економічних, соціальних та екологічних
компонентів на сільських територіях для забезпечення їхнього розвитку та
задоволення потреб продовольчої безпеки та підвищення добробуту населення.
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За висновками вітчизняних дослідників теорії та практики інклюзивного
зростання в економіці (інклюзивність розглядається як індикатор людської
цивілізації та економічного прогресу), комплексне вирішення проблеми полягає у
справедливому розподілі використання земельних ресурсів з метою зменшення
“безземельного” сільського населення, захисті місцевих громад, забезпеченні
розподілу благ між найбільш ущемленими у правах селянами. Потреби окремого
економічного суб’єкта слід розв’язувати через створення умов для розвитку людини
і забезпечення соціальних гарантій та можливості для участі в усіх сферах
життєдіяльності [48, c. 139–140].
Незважаючи на позитивні зрушення в сільськогосподарському виробництві,
завдяки яким досягається зростання виробництва агропродовольчої продукції,
аграрна база країни перетворилася у монотоваризовану комерційну сферу, яка стає
все більш залежною від політики та інтересів надвеликих агроформувань
корпоративного типу. Однак сільське господарство традиційно виступає первинною
ланкою відносно кінцевого продукту, де тільки починає формуватися його ціна та
додана вартість на основі поєднання живої природи з виробничими ресурсами, що
потребує поєднання власника і виробника.
За організаційно-правовими формами господарювання дослідники характеризують
аграрну структуру в Україні як дуальну, тобто таку, що об’єднує два сектора –
корпоративний та індивідуальний [124, c. 6–7]. Корпоративний сектор виробників
сільськогосподарської продукції об’єднує юридичні особи-сільськогосподарські
підприємства різних організаційно-правових форм: державні підприємства, приватні
підприємства, господарські товариства, виробничі кооперативи тощо. Велика їхня
частина (за різними оцінками приблизно 40–50%) практично втратили господарську
самостійність, оскільки функціонують у складі агрохолдингів. Український
агрохолдинг

–

це

велика

агропромислова

компанія,

яка

інтегрує

низку

сільськогосподарських і інших підприємств (дочірніх компаній) у різних регіонах
країни і управляється материнською компанією. У вітчизняній статистиці не ведеться
консолідована звітність таких формувань, тому проаналізувати результати їхньої
економічної діяльності як повноцінних суб’єктів аграрного ринку практично важко.
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За

офіційною

статистикою

неможливо

виявити

приналежність

окремих

сільськогосподарських підприємств до агрохолдингових корпорацій. Зазвичай, вони
реєструються на офшорних територіях зарубіжних країн з метою отримання
пільгових

умов

оподаткування

материнських

компаній.

Водночас,

дочірні

підприємства, які входять до їхнього складу, залишаються платниками ФСП в Україні
(табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Найбільші агрокомпанії України за розміром земельного банку, 2016 р.
Назва

Власник

Рік заснування

Розмір
земельного
банку
653 000 га

UkrLandFarming

Олег Бахматюк

Група "Агропросперіс"
(головний інвестор
NCH Capital)

Джордж Рор, Моріс
Табасінік

1993
(в Україні з 2006)

800 тис. га
(430 тис. га в
Україні)

Кернел Груп

Андрій Веревський

1995

390 тис. га

Миронівський
хлібопродукт

Юрій Косюк

1998

380 тис. га

Українські аграрні
інвестиції

ONEXIM Group, яка
управляє активами
російського мільярдера
Михайла Прохорова
Олексій Вадатурський

2005

261 тис. га

1991

82,5 тис. га

НІБУЛОН

2008

Джерело: побудовано автором на основі даних [74].

Індивідуальний сектор формують одноосібні господарства, до яких зазвичай
відносять фермерські господарства та господарства населення. Фермерські
господарства почали створюватися на початку 90-х років як приватні господарства з
власною працею та землею, яку вони отримували від держави на безоплатній основі.
Господарства населення – це переважно особисті селянські господарства, які разом з
фермерами своєю власною працею виробляють половину валової продукції
сільського господарства.
Динаміка чисельності господарств корпоративного та індивідуального секторів
представлена в табл. 2.3. Якщо порівнювати в динаміці, то можна простежити таку
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тенденцію: з 2000 до 2013 р. спостерігається зростання чисельності виробників
корпоративного й індивідуального секторів. Хоча в середині корпоративного сектора
спостерігається зворотна тенденція. Зростає тільки чисельність господарських
товариств за рахунок зменшення кооперативів та державних підприємств. Це є
свідченням концентрації виробництва у корпоративному секторі. Після 2013 р.
спостерігається скорочення чисельності в індивідуальному секторі, який активно
поглинається корпоративним сектором, що підтверджує тенденції концентрації
аграрного виробництва, яке все більшою мірою монополізується корпоративними
підприємствами по типу агрохолдингів.
Таблиця 2.3
Види та чисельність підприємств - виробників сільськогосподарської продукції
за організаційно-правовими формами в Україні,
2000–2016 рр.
Організаційно-правові
форми підприємств
Сільськогосподарські
підприємства – всього, од.
у тому числі:
господарські товариства
приватні підприємства
виробничі кооперативи
державні підприємства
Інші
Фермерські господарства,
тис. од.
Господарства
населення,
всього, тис. од.
із них особисті селянські
господарства

Кількість
2000
2005
2010
2013
Корпоративний сектор
13160
15430
14767
15002

2015

2016

13076

14015

6718
2519

7900
4123

7769
4243

8295
4153

7721
3627

3136
1521
952
385
386
322
402
1500
1481
Індивідуальний сектор
34,8
42,4
41,7

810
278
1466

596
241
891

738
222
603

40,9

32,3

33,7

8700
3752

н/д

10105,1

9430,3

5000,0

4700,0

4600

н/д

4915,3

4540,4

4241,6

4 108,4

4075,2

Джерело: побудовано автором на основі даних [106; 107; 108; 109].

Ще складнішою виглядає ситуація зі звітністю у сфері розподілу повноважень у
землеволодінні та землекористуванні. Земля є найважливішим для сільського
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господарства активом, оскільки земельні ресурси є основоутворюючою ланкою
функціонування галузі. За станом на 1 січня 2016 р. земельний фонд України
становив 60, 4 млн га, у т. ч. сільськогосподарські землі – 70,8%, ліси та вкриті
лісами території – 17,6%, під забудови відведено 4,0% (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Структура земельного фонду в Україні, %
СільськогосЛіси та
Забудовані
подарські
Води
лісовкриті
землі
землі
площі
2000
71,3
4,1
4,0
17,3
2005
71,2
4,1
4,0
17,4
2010
70,9
4,2
4,0
17,6
2013
70,8
4,2
4,0
17,6
2015
70,8
4,2
4,0
17,6
2016
70,8
4,2
4,0
17,6
Джерело: побудовано автором на основі даних [106; 107; 108; 109].
Рік

Інші землі
3,3
3,3
3,3
3,4
3,4
3,4

Надмірна розораність створює загрози для сільських територій, біорізноманіття та
диверсифікації сільської економіки, оскільки земельні ресурси використовуються
вузькоспеціалізовано для виробництва сільськогосподарської продукції. Тенденція до
скорочення площ лісів, сіножатей і пасовищ призвела до надмірної розораності
земель, рівень якої становить майже 54% (табл. 2.5). Із загальної кількості земель
сільськогосподарського призначення (42 млн га) в обробітку задіяні 32 млн га. Для
порівняння, у Польщі під сільгоспвиробництво зайнято 14 млн га, у Німеччині – 12
млн га, у Румунії – 9 млн га.
Таблиця 2. 5
Структура сільськогосподарських земель в Україні, %
Сільськогоспо- Розораність Розораність
Частка у площі території
Роки
дарська
території
сільгоспугідь
сінокосів
багаторічних
освоєність
і пасовищ
насаджень
території
2000
68,6
53,9
78,6
13,1
3,2
2005
68,4
53,8
78,6
13,2
3,2
2010
68,6
53,8
78,1
13,1
2,9
2013
68,8
53,9
78,3
13,0
2,7
2015
70,8
53,9
78,6
13,4
2,1
2015
70,8
53,9
78,6
13,4
2,1
Джерело: побудовано автором на основі даних [106; 107; 108; 109].
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Земельною реформою в Україні було закладено процес перетворення державної
форми власності на землю у комунальну і приватну з домінуючою в процесії еволюції
приватною формою. Панівними землекористувачами на початок 2016 р. стали великі
сільськогосподарські підприємства різних форм господарювання, які орендують
землю

у

приватних

власників.

Середня

частка

орендованих

угідь

у

землекористуванні сільськогосподарських підприємств – юридичних осіб становить
95%. При цьому понад 90% загальної кількості сільськогосподарських підприємств
орендують землю. Оренда земель сільськогосподарського призначення є основою
формою

стосунків

власників

земельних

паїв

і

сільськогосподарських

товаровиробників: площа орендованих паїв сягає 17,4 млн га (рис. 2.3).
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Рис. 2.3. Площі сільськогосподарських угідь і орендованих земельних паїв у 2001–
2016 рр., млн га
Джерело: побудовано автором на основі даних [3], [106; 107; 108; 109].

Найпоширенішим терміном угод оренди у приблизно 45% випадків до березня
2015 р. був 5 років. Згідно з Законом України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу дерегуляції)” від
2 квітня 2015 р. розірвати договір оренди землі можливо не раніше, ніж через 7
років. В сучасних умовах орендні відносини на ринку оренди землі мають
деформований характер, оскільки корпоративний сектор має значний політичний
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вплив на формування законодавчої бази в аграрному землекористуванні. На відміну
від класичних орендних відносин, що діють у ринковій економіці, де орендодавець і
орендар мають рівні права, в Україні земельний власник-орендодавець не може
вести рівноправні стосунки з орендарем, оскільки у ході паювання землі не створено
умов для консолідації дрібних землевласників для відстоювання ними своїх
інтересів. Орендарі – великі корпорації практично узурпували права орендодавців
власників землі – дрібних землевласників. Отже, за таких умов, з одного боку,
вплинути на використання землі і процес встановлення орендної плати з необхідним
індексуванням для справжнього власника стає неможливо, з іншого боку,
агрохолдинги у цей “мінімальний” період, виходячи із своїх прибуткових інтересів
можуть і надалі перенасичувати землі соняшником, ріпаком, кукурудзою тощо,
виснажуючи споживчі якості ґрунту, не контролюючи процес чергування культур у
сівозміні, не дотримуючись науково обґрунтованих норм і правил екологічної
безпеки. Водночас відсутність контролю за дотриманням жорстких, науково
обґрунтованих норм щодо агроекологічного стану земель продовжує традицію
вирощування найприбутковіших сільськогосподарських культур (рис 2.4).
Натомість
споживається

індивідуальний
на

сектор

внутрішньому

виробляє

ринку.

трудомістку

Зокрема

продукцію,

особистими

яка

селянськими

господарствами у 2016 р. вироблялось 21,3% – зерна, 97,8% – картоплі, 85,9% –
овочів, 81,5% – плодів, ягід, 35,9% – м’яса, 73,9% – молока, 46,6% – яєць.

Рис. 2.4. Структура виробництва основних сільськогосподарських культур у
корпоративному секторі, 2016 р.
Джерело: побудовано автором на основі даних [103].
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Сформований на сьогодні в Україні потужний агрохолдинговий сектор, у якому
вже сконцентровано, за різними оцінками, понад 50% площі оброблюваних у
корпоративному секторі сільськогосподарських земель набирає “загальнодержавної
ваги”. Поряд з існуванням великої частки паїв, що здаються в оренду, матеріальний
стан

селян

продовжує

погіршуватися,

а

безправність

перед

орендарем

посилюватися, що вимагає насамперед зміни підходів до механізму оренди землі та
її вартості.
В Україні встановлено нижній рівень орендної плати у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки ділянки, про це зазначено у статті 288 «Орендна плата». Згідно
з оцінками фахівців Інституту економіки та прогнозування НАН України, в 2012 р. в
середньому вона становила лише 2,6%, а мінімальна орендна плата за сільськогосподарські землі під ріллею та перелогами – 619,1 грн/га на рік [124]. Відповідно
введено норму виплати за орендовану землю тільки в грошовому вигляді, що в
умовах знецінення національної валюти умови договору оренди стають ще більш
несправедливими для орендарів. Наприклад, досвід Польщі свідчить, що номіналом
вартості оренди сільськогосподарських земель є вага пшениці. Водночас в Україні в
20% угод оренди взагалі не передбачена індексація орендної плати.
При найбільшій у світі площі чорноземів в Україні (28 млн га) середня вартість 1
га оцінюється в 1 тис. дол. США. Для порівняння: середня ціна гектара в країнахчленах ЄС сягає 16 тис. дол. США, зокрема, в Іспанії – 15 тис., у Франції – 7 тис., у
Польщі – 8 тис. дол. США. За умов реалізації ринкових відносин купівлі-продажу у
сфері землеволодіння від отриманих за продаж землі грошей власникам паїв
елементарно не вистачить ні для початку власної справи, ні для одержання кредиту
під заставу землі, ні для інших потреб, оскільки при розмірі середнього паю близько
4-х га за нинішньої ціни від його продажу власник отримає лише близько 80 тис. грн
[104]. Отже, відкривати земельний ринок, навіть при значному потенціалі і високих
якісних характеристиках земельних ресурсів, було б на сьогодні недоцільно і
економічно необґрунтовано.
Основними показниками стану галузі сільського господарства є виробництво
валової продукції у вартісному вимірі та продуктивність основних видів
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рослинницької і тваринницької продукції. Аналіз результатів продуктивності
сільськогосподарських угідь та тварин засвідчив наявність відмінностей, як за
типами господарств, так і порівняно з європейськими країнами (табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Показники продуктивності сільськогосподарських угідь
та тварин за видами господарств в Україні, 2016 р.
Показник

Індивідуальний сектор
Усі
Корпоративний
категорії
сектор (с.-г.
Фермерські Господарства
господарств підприємства) господарства
населення

Валова продукція с.-г.
у порівнянних цінах
2010 р. у розрахунку
на 100 га с.-г. угідь,
тис. грн
– усього,
715,7
714,1
435.3
в тому числі
продукція
520,1
557,9
404,4
рослинництва
продукція
195,6
156,1
30.9
тваринництва
Урожайність
сільськогосподарських
культур, ц/га:
зернові і зернобобові
46,1
50,0
39,2
цукрові буряки
481,5
494,0
486,4
соняшник
22,4
23,5
21,2
Середній удій молока
4735
5643
4254
від 1 корови, кг на рік
Джерело: побудовано автором на основі даних [103; 109; 119].

720,9
471,7
249,2

35,7
319,1
17,2
4473

Загалом в господарствах корпоративного типу урожайність основних
сільськогосподарських культур вища, ніж в індивідуальному секторі. Разом з тим
відносно низькі показники урожайності не завжди відображають реальність ситуації,
оскільки підприємства обліковують лише частину виробленої продукції (за
оцінками експертів, третина торговельного обороту (у тому числі експортного)
продукцією сільського господарства знаходиться у тіньовій зоні), про що не може
засвідчити офіційна статистика.
Водночас у багатьох господарствах, особливо невеликих за розмірами, низька
продуктивність частково зумовлена недостатнім внесенням мінеральних, органічних

93

добрив, недотриманням агротехнічних вимог внаслідок обмеженості фінансових
ресурсів.
За висновками вчених, за наявності необхідних умов виробництво може бути
значно вищим за сучасний стан, особливо враховуючи те, що максимальне
використання сільськогосподарського потенціалу мало місце (залежно від видів
продукції) у 1960–1980 рр., коли рівень розвитку техніки та технологій був значно
нижчим за існуючий. В більш пізній період з 1980–1990 рр. спостерігалась вища
врожайність з гектара землі порівняно із 2013 роком. Так, середньорічна
врожайність зернових в Україні у 1990 р. становила 3,51 тонни з гектара, що на 10%
вище за врожайність зернових у 2013 (рис 2.5).

Рис. 2.5. Урожайність зернових на 1 га землі у 1980-1990 рр., т/га
Джерело: адаптовано автором на основі даних [138].

Водночас нещодавні дослідження, проведені міжнародними організаціями,
стверджують, що врожайність зернових в Україні відповідно до кліматичних та
природничих умов може становити від 7 тонн з га до 10 тонн з гектара [138]. Однак
досягнення такої врожайності на сталій основі буде можливим лише за умов
забезпечення комплементарного розвитку агросфери, тобто за умов, що соціальний,
екологічний та економічний потенціали в агросфері будуть збалансовані на рівні
національної політики.
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Іншою чутливою проблемою у сільському господарстві є формування і
ефективне

використання

трудового

потенціалу,

що

пов’язано

з

низькою

продуктивністю праці, звуженням видів економічної діяльності, погіршенням умов
праці та недосконалістю систем її мотивації, відсутністю противитратного
механізму господарювання (оптимізації параметрів інфляції, цін та тарифів,
податкової системи тощо).
Тенденції, пов’язані із зниженням темпів зростання продуктивності праці в
сільському господарстві та скороченням чисельності зайнятих при обмежених
можливостях капіталовкладень в економіку і соціальну сферу села, формують
сучасну модель економічного зростання без різкого збільшення зайнятості та
створення

нових

диверсифікації

робочих

зайнятості

місць.
та

Така

доходів

модель
сільського

не

враховує

населення,

можливості
відродження

трудомістких, традиційних галузей сільського господарства – тваринництва,
льонарства, хмелярства тощо.
При цьому саме у господарствах населення загалом виробляється 44,9%
валової продукції сільського господарства (2016 р.), завдяки якій задовольняються
як власні потреби, так і попит внутрішнього агропродовольчого ринку, адже
діяльність корпоративного сектора більш комерціалізована, спрямована на
виробництво

окремих

високодохідних

та

експортоорієнтованих

видів

сільськогосподарської продукції. Така ситуація негативно віддзеркалюється на рівні
добробуту селян, зайнятих у одноосібних господарствах та на розмірі заробітної
плати найманих працівників у сільському господарстві; її рівень залишається
найнижчим серед виробничих галузей національної економіки. Рівень номінальної
заробітної плати у сільському господарстві у 2016 р. становить лише 70% її рівня у
промисловості. Хоча за рейтингом кількість багатих людей, що володіють аграрним
бізнесом в Україні, постійно зростає. За даними журналу «Forbes» 2016 р., розвиток
аграрного сектора сприяв зростанню статків власників найбільш впливових
агрохолдингів. Наприклад, за рік агрохолдинг «Укрпромінвест-Агро» (власник
Петро Порошенко) піднявся з восьмого на шосте місце у рейтингу, високі показники
чистого доходу показали агрохолдинги «Нібулон» Олексія Вадатурського, «Keрнeл»
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Андрія Веревського, «Aстартa» Віктора Іванчика. Збільшилася вартість активів в
АПК Тараса Барщовського (T.B. Fruit), Всеволода Кожем’яка («Агротрейд»), братів
Буряків («Сварог Вест Груп») та Сергія Тарасова («Агроспецсервіс»). Завдяки
успішній бізнес-діяльності в аграрній сфері до сотні Forbes 2016 р. уперше увійшли
Віталій Хомутиннік (Uniline Finance Ltd.), який розкрив свої агроактиви; Сергій
Кролевець – засновник компанії «Ерідон» – дистриб'ютора засобів захисту рослин,
насіння і добрив; Рафаель Гороян – власник зерноторговельної компанії «Прометей»;
Дмитро Кравченко – мажоритарний акціонер LNZ Group [99].
У процесі аграрних реформ у сільському господарстві державна аграрна
політики завжди була зорієнтованою на підтримку великого виробництва.
Відсутність науково-обґрунтованих, стратегічно орієнтованих програм аграрного
розвитку

спричинили

ситуацію,

за

якою

державні

фінансові

ресурси

використовувались на вирішення завдань оперативної діяльності. При цьому ці
ресурси розподілялись вкрай нерівномірно. За результатами досліджень ДУ
«Інститут економіки та прогнозування» [124], більшість виробничих субсидій, які
активно

надавались

у

період

2000–2012 рр.

спрямовується

корпоративним

господарствам, які мали значний політичний вплив на розподіл бюджетних коштів:
10% підприємств отримували 80% бюджетних коштів. При цьому регулювання
аграрного розвитку відзначається непередбачуваністю наслідків державного
втручання та неусвідомленням взаємозалежних ринкових зв’язків; непрозорістю
механізмів розподілу державних коштів та їхньою недоступністю для малих і
середніх виробників; неефективним використанням вкладених бюджетних коштів,
низькою їх віддачею та неадекватними кінцевими результатами; недосконалістю
механізмів отримання й розподілу бюджетних коштів та порушення бюджетної
дисципліни і корупцією [124] .
Домінуючу позицію в отриманні надприбутків агрохолдингами зайняв
принцип одержання максимальних вигід від задоволення попиту, особливо на
зовнішньому ринку, тобто від здійснення експортно-імпортних операцій. Аналіз
експортної діяльності великих вітчизняних виробників з країнами світу за останні
роки свідчить про те, що світові ринки агропродовольчої продукції стають все більш
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відкритими і прозорішими для вітчизняних товаровиробників. Загальний обсяг
експорту агропродовольчої продукції за 2017 р. становив 17,96 млрд дол. США, що
лише на 1,3% менше показника 2012 р., який у цьому році досягав найвищого
значення за період 2000–2017 рр. – понад 18 млрд дол. США (рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Динаміка експорту сільськогосподарської продукції
між Україною та країнами світу
Джерело: побудовано автором на основі даних [49]. Дані 2017 року отримані методом
прогнозної оцінки.

У географічній структурі експорту агропродовольчої продукції (рис. 2.7). за
досліджуваний період відбулися зміни у бік розширення ринків країн Азії (42,6%),
ЄС (32,4%), Африки (14,0%) та інших країн (2,5%). Водночас помітно зменшується
частка торгівлі з країнами СНД (7,6%) Завдяки односторонньому відкриттю
європейського ринку в рамках Угоди про ЗВТ, Україні хоча б частково, але вдається
компенсувати втрати від часткового припинення експортних поставок на російський
ринок.
Найбільш експортованими товарами вітчизняного сільського господарства
залишаються у 2017 р. соняшникова олія (24,1% від загального експорту аграрного
сектора), кукурудза (16,7%), пшениця (15,4%), макуха, окрім соєвої та арахісової,
(4,5%) та ріпак (4,9%). Зернові культури зайняли частку 36,4% від загального

97

експорту сільськогосподарських товарів, а жири та олії – 25,3%. Експортний
потенціал зерна оцінюється у 30-32 млн тонн, з відповідними валютними
находженнями до 6,3 млрд дол. США.
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Рис. 2.7. Географічна структура експорту сільськогосподарської продукції між
Україною та країнами світу
Джерело: побудовано автором на основі даних [49]. Дані 2017 року отримані методом
прогнозної оцінки.

Відносно частки переробленої продукції в експорті, то вона, на жаль, залишається
невисокою, за винятком соняшникової олії – продукту промислової переробки з
високою доданою вартістю, на яку припадає більше 24% у вітчизняній структурі
експорту аграрної продукції. Повільно нарощуються темпи зростання експорту
молочних та м’ясних виробів, маргаринів, цукру, кондитерських виробів та інших
продуктів з доданою вартістю.
Поглиблення експортної спеціалізації за рахунок обмеженого переліку видів
агропродовольчої продукції, значне зростання темпів приросту експорту свідчить
про формування екпортоорієнтованої моделі розвитку аграрного сектора, яка має
відповідати принаймні трьом основним вимогам: по-перше, відображати цілі
державної аграрної політики взаємопов’язаного аграрного і сільського розвитку, подруге, за рахунок

збільшення бюджетних

валютних

надходжень сприяти
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вирівнюванню доходів виробників за їхньою структурою та спеціалізацією, по-третє,
скорочувати імпортозалежність галузі, створюючи умови для розвитку внутрішніх
ринків локальної агропродовольчої продукції. Водночас структурних перебудов
внаслідок експортного вектора розвитку галузі не відбувається, експортний
потенціал використовується однобічно, недостатньо ефективно з точки зору
суспільних інтересів, ігноруючи роль та потреби особистих селянських та
фермерських господарств як виробників сільськогосподарської продукції і суб’єктів
сільського розвитку. Через відсутність спеціальних програм підтримки та дієвих
заходів з боку держави вони позбавлені можливості імплементації у механізми
функціонування зовнішнього аграрного ринку. Разом з тим лібералізація зовнішньої
торгівлі

в

аграрному

секторі

не

забезпечила

необхідний

рівень

конкурентоспроможності вітчизняної продукції через сировинний характер галузі.
Процес лібералізації зовнішньої торгівлі посилив тенденцію імпортозалежності
аграрного сектора, що підтверджується статистичними даними за період 2000–2017
рр. Загальний обсяг імпорту агропродовольчої продукції у 2013 р. був найбільшим
за останні 15 років і досяг 8,5 млрд дол. знизилися, досягнувши мінімуму у 2015 р.
(3,8 млрд дол.). В 2016–2017 рр. імпорт агропродовольчої продукції дещо зріс, проте
у 2017 р. він становив лише 54% від 2013 р. (рис. 2.8).
У географічній структурі імпорту агропродовольчої продукції (рис. 2.9) у 2017 р.
в Україну питома вага країн ЄС становила 48%, країн Азії – 20%, країн СНД – 3,4%,
США – 4%, африканських країн – 5%, інших країн – 17%. Найвищий рівень
імпортозалежності зберігається за такими видами агропродовольчої продукції, як
риба, овочі, фрукти, горіхи тощо. Понад 9% у 2017 р. в імпорті агропродовольчої
продукції становив тютюн та вироби з нього.
Сума

експорту

та

імпорту,

зовнішньоекономічний

баланс

або

зовнішньоторговельний

країни.

обіг,

Зовнішньоторговельний

визначає
обіг

агропродовольчої продукції оцінюється у 22,6 млрд дол. США, що становило у 2017
р. понад 24% зовнішньоторговельного обігу України. Найвагомішими чинниками
позитивного сальдо сільськогосподарської продукції залишаються обсяги експорту
зернових культур – 36,4%, олії – 24,1% та насіння олійних культур – 11,3% [122].
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Рис. 2.8. Динаміка імпорту сільськогосподарської продукції між Україною та
країнами світу
Джерело: побудовано автором на основі даних [49]. Дані 2017 року отримані методом
прогнозної оцінки.
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Рис. 2.9. Географічна структура імпорту сільськогосподарської продукції між
Україною та країнами світу, 2000–2017 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних [49]. Дані 2017 року отримані методом
прогнозної оцінки.
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Внаслідок

активізації

політики

відкритості

економіки

та

переорієнтації

зовнішньоекономічної діяльності на країни далекого зарубіжжя за період 2000–2017
рр. у зовнішньоторговельному обігу збільшилася питома вага азіатського та
африканського регіону, спостерігається несуттєве зменшення частки країн ЄС та
США. Водночас відбулося досить помітне зменшення зовнішньоторговельного
обігу з країнами СНД: з 36,8% у 2000 р. до 6,8% у 2017 р. (табл. 2.6).
Таблиця 2.6
Географічна структура зовнішньоторговельного обігу сільськогосподарської
продукції між Україною та країнами світу, %
Рік
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Африканські
країни

Країни
Азії

Країни
Латинської
Америки

Інші
країни

3,2
3,7
2,0
1,6
2,8
1,8
1,9
2,3
2,6
2,2
1,9
1,2
1,4
1,8
1,4

4,3
6,2
8,9
3,8
4,9
7,2
6,1
5,9
6,0
10,1
10,5
9,6
14,9
11,2
12,2

11,1
12,5
13,0
13,0
16,8
18,5
21,7
19,3
23,0
28,5
25,6
26,4
26,4
28,9
33,2

4,0
4,4
4,4
7,5
4,2
4,6
4,3
4,0
3,5
3,7
4,2
3,8
3,8
3,8
2,4

6,6
5,3
5,9
7,9
6,2
4,5
5,3
5,6
5,0
5,1
5,0
4,7
3,9
4,3
3,6

31.7

1.0

11.9

40.1

2.1

3.4

31,5
35,8

1,1
1,1

13,4
12,3

40,9
38,0

2,3
2,0

3,8
3,9

Країни
СНД

Країни
ЄС

36,8
33,8
29,0
37,7
35,7
34,3
26,8
30,2
25,4
21,9
25,5
23,7
17,8
18,6
14,2

33,7
33,9
36,8
28,5
29,3
29,2
33,9
32,7
34,4
28,4
27,3
30,6
31,7
31,2
32,8

10.0

6,9
6,8

США

Джерело: побудовано автором на основі даних [49]. Дані 2017 року отримані методом
прогнозної оцінки.

Отже, на думку вчених та спираючись на аналіз сучасного стану експортноімпортних процесів в аграрному секторі, зовнішньоторговельна політика України
відкриває для аграріїв нові можливості та надає поштовхи для освоєння глобального
економічного простору з точки зору забезпечення преференційного торговельного
режиму, доступу до ресурсів, розширення географічної і товарної структури
експорту та імпорту агропродовольчої продукції, подолання тарифних і нетарифних
бар’єрів тощо [47, c.79–87].
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Проте слід зазначити, що експортна діяльність доступна вузькому колу
виробників,

а

вітчизняний

експорт

є

сировинним

і

вузькогалузевим.

Неконтрольоване вирощування однотипних культур без відповідного їх чергування
на значних площах призводить до суттєвих агроекологічних втрат з пролонгованою
дією.
Зростання ролі екологізації аграрного виробництва відзначається в усіх кранах
світу. Відмічається позитивна динаміка переходу більшості країн на органічне
виробництво, що мотивовано об’єктивно існуючою потребою суспільства у
споживанні екологічно безпечних продуктів харчування, зниженні матеріальних та
енергетичних витрат, бурхливим розвитком інноваційних технологій (агроекології,
генної інженерії, біотехнології) в аграрному виробництві та іншими. Незважаючи на
те, що перехід до екологічно чистого агровиробництва (екологічного землеробства)
веде до певного скорочення виробництва продукції в розрахунку на одиницю площі
земель, підвищення цін на продовольство (на 15%), скорочення доходів фермерів
(приблизно на 10%), а також зниження врожайності сільськогосподарських культур
і продуктивності сільськогосподарських тварин і фактично означає зміну системи
господарювання, все ж кількість господарств з альтернативними системами
землеробства в країнах-членах ЄС неухильно збільшується [54, с. 26]. Це
пояснюється прагненнями європейців до здорового способу життя. Екологізація
аграрного виробництва забезпечує підвищення якості життя сільського населення й
поліпшення його здоров’я в результаті зменшення забруднення земельних і водних
ресурсів, повітряного басейну, збереження лісів та біологічного різноманіття. Тобто
паритет

економічних,

соціальних

і

екологічних

інтересів

підтверджує

комплементарну природу процесів аграрного і сільського розвитку.
2.3 Соціальний розвиток сільських територій
Процес соціально-економічного розвитку сільських територій, який апріорі
позиціонується як перехід сільських соціальних явищ і процесів на більш високий
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рівень якості завдяки зростанню ролі економічних чинників, досягнув у соціальній
сфері переважно регресивних наслідків.
Матеріальною основою для забезпечення соціального розвитку сільського
населення, реалізації існуючих фізичних, соціальних та духовних потреб селян,
виступають сукупні ресурси сільських домогосподарств, тобто потенційні ресурси,
отримані в певному періоді, незалежно від джерел їх надходження (включають
загальні

доходи,

а

також

суми

використаних

заощаджень,

приросту

в

обстежуваному періоді позик, кредитів, боргів, узятих домогосподарством, а також
повернених домогосподарству) [29, с. 357-358]. Незважаючи на стійку тенденцію до
зростання розмірів сукупних доходів сільських домогосподарств, яка спостерігалася
протягом 2009–2016 рр. (рис. 2.10), достатність їхнього позитивного впливу на
соціальний розвиток сільських територій спростовують такі аргументи:
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Cукупні ресурси міських домогосподарств на одне домогосподарство, грн

Рис. 2.10. Динаміка розміру сукупних ресурсів сільських
та міських домогосподарств у 2009–2016 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних [27; 28; 29].

По-перше, розмір сукупних ресурсів сільських домогосподарств, як і їхніх доходів,
традиційно залишався нижчим, порівняно зі значенням цих показників для міських
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домогосподарств. У 2016 р. розмір сукупних ресурсів сільських домогосподарств
був більшим для міст загалом (6258,3 грн проти 6229,3 грн), але у великих містах він
значно вищий, ніж у сільській місцевості (6622,14 грн). Грошові доходи в містах ще
більш різняться. Так, у 2016 р. у сільській місцевості вони становили на одне
домогосподарство 4896,66 грн, а у великих містах – 6073,79 грн, а в малих – 4928,94
грн. Цей факт є свідченням існування усталеного для сільських територій явища
майнової нерівності, спровокованої місцем проживання.
По-друге, скорочення в структурі сукупних ресурсів частки доходів від
підприємницької діяльності (з 4,6 % у 2009 р. до 4,1 % у 2016 р.) свідчить про
звуження можливостей засобів для існування сільського населення через
незадовільний рівень розвитку його підприємницького потенціалу та відсутність
короткострокових перспектив для формування ефективного класу сільських
підприємців, спроможного до якісного забезпечення потреб сільської місцевості та
просування несільськогосподарських видів бізнесу на селі, що є критично важливим
для його розвитку з урахуванням не лише економічних, а й екологічних (зменшення
антропо-аграрного навантаження на природне середовище, розвиток природних
принад сільських територій) та соціальних (формування можливостей для
професійної самореалізації селян поза аграрним сектором економіки, розвиток
сфери послуг та соціального капіталу, зупинення відтоку молоді) пріоритетів.
Очевидно, що відчутних змін в активності підприємницької діяльності на селі не
забезпечить і відновлення державної програми виплат допомоги з безробіття для
створення власної справи.
По-третє, реальна цінність сукупних ресурсів тісно корелює зі змінами цін на всі
категорії споживчих товарів, індекси зростання для яких протягом періоду
дослідження збільшували своє значення значно швидше (2014–2015 рр.), або майже
аналогічним чином повторювали тренд для сукупних ресурсів (2011–2013 рр.), тим
самим знецінюючи вартість доходів селян (рис. 2.11).
По-четверте, незважаючи на високий ступінь реалізації потреб селян у
продуктах харчування за рахунок власного виробництва, якість та збалансованість
споживчого раціону залишається незадовільною, незважаючи на перевищення
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нормативів Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо енергетичної цінності
харчування. Висока енергетична цінність спожитих продуктів утворюється
переважно за рахунок вживання продуктів, що містять багато жирів і вуглеводів та
мало білків. Крім того, протягом 2009–2016 рр. якість харчування сільського
населення знизилася за всіма досліджуваними критеріями (табл. 2.7).
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%
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120,0
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90,0
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Роки
Індекс росту сукупних ресурсів сільських домогосподарств %
Індекс росту споживчих цін, %

Рис. 2.11. Індекси зростання сукупних ресурсів сільських домогосподарств
та споживчих цін у 2009–2015 рр., %
Джерело: побудовано автором на основі даних [27; 28; 29].

По-п’яте, структура сукупних ресурсів, наявних у сільського населення (табл.
2.8), формується при домінуванні “пасивних” джерел доходу (різні види грошової
допомоги, пенсії, пільги, субсидії і т.д.). Зокрема, у 2016 рр. лише 44,4 % сукупних
ресурсів було утворено завдяки оплаті праці, підприємницькому доходу, продажу
сільськогосподарської продукції тощо. Таким чином, формується так звана
соціальна залежність населення від бюджетних виплат, що негативно впливає на
ініціативність людей, їх бажання займатися власною справою, розвивати свою
справу.
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Таблиця 2.7
Споживання сільським населенням макро- та мікроелементів у складі
продуктів харчування (в розрахунку на одну особу)
у 2009–2016 рр.

Показники
Нормативне значення
Споживання мікро- та макроелементів
у продуктах харчування, г (ккал)
у % до нормативного значення
Споживання мікро- та макроелементів
у продуктах харчування, г (ккал)
у % до нормативного значення
Споживання мікро- та макроелементів
у продуктах харчування, г (ккал)
у % до нормативного значення
Споживання мікро- та макроелементів
у продуктах харчування, г (ккал)
у % до нормативного значення
Споживання мікро- та макроелементів
у продуктах харчування, г (ккал)
у % до нормативного значення
Споживання мікро- та макроелементів
у продуктах харчування, г (ккал)
у % до нормативного значення
Споживання мікро- та макроелементів
у продуктах харчування, г (ккал)
у % до нормативного значення

Енергети
чна
цінність,
ккал
2800
2 009 р.

Білки, г

Жири, г

Вуглеводи,
г

115

70

430

3626
129,5
2 010 р.

97
84,3

149
212,9

481
111,9

3601
128,6
2 011р.

98
85,2

150
214,3

471
109,5

3485
124,5
2 012 р.

97
84,3

150
214,3

470
109,3

3612
129,0
2 013 р.

97
84,3

151
215,7

475
110,5

3510
125.4
2 014 р.

96
83.5

147
210.0

459
106.7

3495
124.8
2 015р.

95
82.6

147
210.0

457
106.3

3290
117.5
2 016р.

89
77.4

139
198.6

430
100.0

90
78,3
92,8

139
198,6
93,3

423
98,4
87,9

Споживання мікро- та макроелементів
у продуктах харчування, г (ккал)
3259
у % до нормативного значення
116,4
2016 р. у % 2009 р.
89,9
Джерело: побудовано автором на основі даних [7].
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Таблиця 2.8
Структура сукупних ресурсів сільських домогосподарств в Україні
(у середньому на місяць у розрахунку на одне домогосподарство, %)
Показники

2009

2011

2013

2014

Оплата праці
33,7
34
37,2
34,4
Пенсії, стипендії,
допомоги, надані
готівкою
28,1
27,5
29,7
28,5
Доходи від
підприємницької
діяльності та
самозайнятості
4,6
3,9
2,9
5,1
Доходи від продажу с/г
продукції
9,4
10,1
9
9,2
Вартість спожитої
продукції, отриманої з
особистого підсобного
господарства та від
самозаготівель
12,4
12,2
10,2
11,1
Допомоги, пільги,
субсидії
0,7
0,7
0,6
0,6
Інші надходження
11,1
11,6
10,4
11,1
Джерело: побудовано автором на основі даних [27; 28; 29].

33,7

31,8

2016
до
2009,
+/-1,9

25,9

28,2

0,1

4,4

4,5

-0,1

9,5

8,1

-1,3

12,2

11,6

-0,8

1,6
12,7

6,1
9,7

5,4
-1,4

2015

2016

Ця характеристика є свідченням пасивності позиції, яку займають селяни в
соціально-економічних процесах з огляду на існування низки об’єктивних
(невідповідність сформованого сільського ринку праці наявному трудовому
потенціалу села, низька активність малого та середнього сільського аграрного та
несільськогосподарського бізнесу, обмеженість економічного простору на сільських
територіях, недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури) та суб’єктивних
(усталеність сільського способу життя, неготовність до здобуття нових навичок та
професійних компетенцій, порівняно нижча мобільність сільського населення,
зневіра в собі та можливостях до покращення власного економічного стану) причин.
Крім усього зазначеного вище, наведені аргументи є парадоксальним свідченням
кризи соціального розвитку сільських територій, оскільки обмеженість у наявних
матеріальних ресурсах (а в умовах багатьох сільських домогосподарств –
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проживання на межі бідності та нижче неї) є можливою при досить високому рівні
економічної активності та освіченості сільського населення (табл. 2.9, 2.10).
Таблиця 2.9.
Динаміка рівнів економічної активності та зайнятості
сільського населення у 2009–2016 рр., %
Показники

2009

2010

2012

Рівень економічної
активності населення:
- у віці 15–70 рр.
67.1
67.5
67.7
- працездатного віку
73.1
73.3
73.5
Рівень економічної
неактивності населення:
- у віці 15–70 рр.
32.9
32.5
32.3
- працездатного віку
26.9
26.7
26.5
Рівень зайнятості населення:
- у віці 15–70 рр.
62.2
62.7
62.7
- працездатного віку
67.1
67.4
67.4
Рівень безробіття населення:
- у віці 15–70 рр.
7.2
7.1
7.4
- працездатного віку
8.2
8.1
8.3
Джерело: побудовано автором на основі даних [36].

2014

2015

2016

2016
до
2009,
+/–

61.8
69.1

60.8
68.8

60.9
68.5

-6.2
-4.6

38.2
30.9

39.2
31.2

39.1
31.5

6.2
4.6

55.9
62.0

55.1
62.0

54.9
61.6

-7.3
-5.5

9.5
10.2

9.4
9.9

9.7
10.2

2.5
2.0

Таблиця 2.10
Рівень освіти сільського населення у 2009-2015 рр.
Рівень освіти
Усе сільське населення
у тому числі мають освіту
повну вищу
базову вищу
неповну вищу
професійно-технічну
повну загальну середню
базову загальну середню
початкову загальну або не
мають освіти

2009
Тис. осіб

2012
%

2014

2015

Тис. осіб

%

Тис. осіб

%

Тис. осіб

%

7008.7

100

6 481.9

100

5 850.6

100

5 667.5

100

720.4
75
1077.1
…
3939.2
1098.8

10.3
1.1
15.4

11.9
0.9
16.2

56.2
15.7

769.1
59.4
1 047.6
…
3 866.5
712.1

59.7
11.0

835
48.4
996.6
1 750.0
1 949.8
259.5

14.3
0.8
17.0
29.9
33.3
4.4

818.4
60.5
976.1
1743.1
1826.2
234.4

14.4
1.1
17.2
30.8
32.2
4.1

98.2

1.4

27.2

0.4

11.3

0.2

8.8

0.2

Джерело: побудовано автором на основі даних [36].

Необхідно підкреслити, що достатньо високі показники зайнятості населення на
сільських територіях (табл. 2.11) забезпечуються не стільки за рахунок розвитку
сільського ринку праці, як внаслідок методичних особливостей його аналізу:
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працюючі в особистих селянських господарствах, продукція яких хоча б частково
реалізується на ринку, вважаються зайнятими. В такий спосіб фактично
відбувається “заниження” реальних показників сільського безробіття, оскільки
діяльність особистих селянських господарств у наявних інституційно-правових
умовах доволі умовно може вважатися зайнятістю для сільського населення, адже
вона не гарантує постійних доходів для задоволення базового рівня потреб
життєдіяльності та забезпечення існуючих в країні стандартів соціального захисту.
Таблиця 2.11
Параметри зайнятості сільського населення України у 2010–2016 рр.
Показники
Зайнято населення у
сільському
господарстві,
мисливстві, лісовому
господарстві, тис.
осіб
% до всього зайнятого
населення
Кількість найманих
працівників, тис. осіб
Зайнято у
господарствах
населення, тис. осіб
Рівень зайнятості
Рівень безробіття

2010

2011

3094,5 3393,8

2012

2013

2014

2015

2016

2016 до
2010, +/-

3492,4

3577,5

3091,4

2870,6

2866,5

-228

15,3

16,7

17,2

17,5

17,1

17,5

17,6

2,3

716,8

711

700,9

652,1

596

560,3

578,1

-138,7

3031,3

3077

3014,2

2817,5

1809,0

1659,8

1651,6

-1379,7

62,7
7,1

63
8,5

62,7
8,3

63,5
8,2

55,9
10,2

55,1
9,9

54,9
10,2

-7,8
3,1

Джерело: побудовано автором на основі даних [36].

Крім того, підсилює рівень соціалізації проблем сільської зайнятості і
функціонуюча примітивна сфера прикладання праці, яка провокує не лише
зростання кількості безробітних (рис. 2.12), а й стає причиною деградації трудових
ресурсів та зниження їхнього професійного рівня. Професійний розвиток, в тому
числі саморозвиток та підвищення кваліфікації в сільській місцевості не являє
собою достаньої цінності для людей. В свою чергу, державна політика жодним
чином не пропонує заходів для стимулювання професійого розвитку та
самореалізаціїї в сільській місцевості. Відсутність державного втручння цій сфері
призводить до втрати людського потенціалу.
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Рис. 2.12. Динаміка кількості зареєстрованих безробітних на сільських територіях
України у 2005–2017 рр., тис. осіб
Джерело: побудовано автором на основі даних [116; 36].

В останні роки майже 50% сільського населення (міського – 10%) зайнято
найпростішими професіями, причому не через відсутність професійної освіти, а з
огляду на відсутність альтернативних можливостей для працевлаштування: із
загального складу безробітних сільських жителів 2/3 становлять фахівці, службовці,
кваліфіковані робітники.
Внаслідок зазначених причин, саме селяни, неформально зайняті в особистих
селянських господарствах, становлять основу групи міграційно активних осіб,
вимушених до переміщення з метою працевлаштування. Як відзначає у своїх
дослідженнях О.О. Коломієць [56, c.47], міграційна ситуація у сільській місцевості
впродовж останніх років характеризується переважанням вибуття населення над
прибуттям. Максимальне від’ємне значення сальдо міграції зареєстроване 2003 р. (–
32,0 тис. осіб, або –2,0 ‰), проте надалі воно поступово скоротилося до –0,3‰
(2012 р.) та дещо зросло – до –0,6‰ у 2013 р. У віковій структурі мігрантів у 2013 р.
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74,2% припадало на осіб працездатного віку, майже 50% становила молодь у віці
15–28 років. За результатами модульного вибіркового обстеження «Зовнішня
трудова міграція населення» протягом 2015–2017 рр. за кордоном працювало понад
639,8 тис. осіб, що проживають у сільських поселеннях. 53,9% із них становили
короткострокові трудові мігранти, 7,4% працювали на постійній основі за кордоном.
У загальній кількості населення віком 15–70 років частка трудових мігрантів
становить 6,9% [116; 36].
В інтегрованому розумінні зазначені вище негативні тенденції в соціальноекономічних процесах на селі своїм головним наслідком визначають погіршення
рівня розвитку людського потенціалу. Протягом періоду дослідження це явище
проявлялося в таких соціальних індикаторах:


негативне сальдо відтворення населення – попри поступове збільшення

показників народжуваності серед сільського населення, співвідношення між
народженими та померлими традиційно протягом останніх двох десятиліть має
негативне значення, засвідчуючи природне скорочення кількості селян. Зокрема, у
2016 р. кількість померлих перевищила кількість народжених на 90 648 осіб;


смертність серед людей працездатного віку – у 2016 р. значення

показника становило 61 на кожні 10 тис. осіб працездатного віку проти 78 у 2009 р.,
що хоча і вказує на загальне зниження смертності, проте є досить високим для
найбільш продуктивної категорії людей;


безробіття серед молоді (12,1% селян у віці 25–29 рр. були за

методологією МОП безробітними у 2016 р.), низький рівень доходів молодих сімей
призводять до зниження показника шлюбності (з 5,4 шлюбів на 1000 осіб наявного
населення у 2009 р. до 4,3 у 2016 р.), збільшення частки позашлюбних народжень
дітей (кожна п’ята дитина народжується матір’ю-одиначкою), що у свою чергу
породжує нові соціальні проблеми, які вимагають державної фінансової підтримки
аж до їх повноліття;


неналежне

медичне

обслуговування

населення

–

за

інформацією

Міністерства охорони здоров’я України, мережа лікарняних закладів, розрахована
на забезпечення медичної допомоги сільському населенню, у 2016 р. включала в
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себе 63 лікарні та 468 амбулаторно-поліклінічних закладів, 13133 фельдшерськоакушерських пунктів. Крім закладів, розташованих в сільській місцевості, медичну
допомогу мешканцям села надають у закладах, що їх розташовано в міських
поселеннях, а саме: в центральних районних, районних та міських лікарнях
сільських адміністративних районів, в обласних лікарнях, диспансерах тощо. Наявні
показники забезпеченості сільського населення медичними закладами, зокрема
амбулаторно-поліклінічними, залишаються недостатніми (2,1 од. на 10 тис.
населення) та є вдвічі нижчими від європейських (4,9 од. відповідно незалежно від
того, місто це чи село) [59, с.20]. Важливо відмітити, що медична статистика
демонструє в 1,3–1,4 раза нижчі, порівняно з міськими, показники захворюваності
сільського населення, що вказує не на краще здоров’я сільського населення, а на
низький рівень звернень про отримання медичної допомоги (їх рівень становить
50% при оптимальній потребі на рівні 80%). Причинами цього слід вважати як
віддаленість медичних закладів, так і низьку фінансову забезпеченість селян, що не
дозволяє отримувати допомогу в необхідному обсязі;


маргіналізація сільського населення. На думку О.А. Сікори, високий

освітній рівень сільського населення, з одного боку, та відсутність достатньої
кількості робочих місць – з іншого, сприяють формуванню маргіналів серед
населення, тобто тих осіб, які мають високий освітній рівень, але не можуть знайти
собі місце праці, що штовхає їх за межу бідності чи змушує мігрувати [105, с. 83].
Існуючі статистичні спостереження вказують, що 12,1% сільських домогосподарств
мають

середньодушові

грошові

доходи

нижче

законодавчо

встановленого

прожиткового мінімуму, а у 71,6% сільських домогосподарств середньодушові
грошові доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму (середньомісячний
розмір законодавчо встановленого прожиткового мінімуму у 2015 р. − 1227,33 грн, у
2016 р. − 1388,08 грн на одну особу на місяць; середньомісячнмй розмір фактичного
прожиткового мінімуму у 2015 р. – 2257,0 грн, у 2016 р. – 2642,38 грн на одну особу
на місяць) [29, c. 252], а рівень бідності в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях
як за відносним, так і за абсолютним критерієм.
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Динаміка деприваційної бідності в Україні в 2007-2015 роках
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Рис. 2.13. Деприваційна бідність сільських домогосподарств у динаміці 2007–
2015 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних [36].

Зазначені показники бідності (рис. 2.13), а також сама сутність процесу
маргіналізації знецінюють роль та заперечують необхідність інвестицій у розвиток
освіти сільського населення, система якої нині перебуває в критичному стані з
огляду на відсутність необхідної кількості педагогічних кадрів на селі, а також
частковому закритті та укрупненні сільських шкіл, що стали наслідком зменшення
кількості дітей шкільного віку.
Нерозв’язаною залишається і проблема забезпеченості сільських населених
пунктів дошкільними навчальними закладами. За період 2000–2016 рр. кількість
дітей у дошкільних навчальних закладах сільської місцевості збільшилася в 2,1 раза
(з 159 до 316 тис.), коефіцієнт охоплення дітей дошкільними навчальними
закладами змінився з 18% до 40%. Загалом проблемність забезпечення сільських
територій якісною дошкільною освітою визначається не лише обмеженням дитячих
можливостей в розвитку відповідно до діючих цивілізованих стандартів, а й
неможливістю жінок після народження дітей швидко повертатися до трудової
діяльності поза домашнім господарством. Ця причина дуже часто стає вирішальною
для осіб, які обирають саме неформальну зайнятість в особистому господарстві та
залишають категорію економічно активного населення, тим самим розширюючи
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сферу тіньової сільської економіки. Окрім цього, чинниками масштабного розвитку
сектора тіньової зайнятості на селі є, по-перше, низький рівень диверсифікації
сільської економіки та розвитку несільськогосподарського бізнесу; по-друге,
структурна асиметрія ринку праці за співвідношенням попиту і пропозиції; потретє, низький рівень оплати праці як в аграрному, так і в інших економічних
секторах. У соціальному розумінні негативність наслідків розвитку тіньової
економіки на селі пояснюється не лише відсутністю соціальних гарантій та захисту
для працюючих в таких умовах найму, а й обмеженням фіскальних джерел
наповнення бюджетів місцевих громад, кошти з яких спрямовуються, зокрема, і на
розвиток інфраструктури села та формування якісного життєвого середовища селян.
В контексті зазначеного можна стверджувати, що важливим чинником
розв’язання проблеми формування якісного життєвого середовища сільського
населення, забезпечення споживчими благами і послугами є переосмислення участі
селян у функціонуванні відповідних об’єктів інфраструктури тільки як користувачів,
та, навпаки, залучення до процесу організації їх діяльності на

засадах

самоорганізації і участі у фінансуванні. Це зумовлено тим, що внаслідок аграрного
реформування сільськогосподарські підприємства були звільнені від невластивих їм,
як суб’єктам ринкових відносин, функцій забезпечення розвитку соціальної
інфраструктури, а обмеженість фінансових ресурсів локальних бюджетів не
дозволяє на необхідному рівні забезпечувати їх утримання. Проте переважна
неспроможність сільських громад до розв’язання власних соціально-економічних
проблем, з одного боку, та обмеженість фінансових можливостей центрального
бюджету, галузева, а не людиноцентрична орієнтація аграрної політики – з іншого,
призвели до катастрофічного розриву в умовах проживання сільського і міського
населення.
Наслідками цього стали: відтік молоді до міст, викривлення вікової і гендерної
структури сільського населення (рис. 2.14). У віці 0–14 років більше хлопчиків, а
вже у віці 15–64 роки значну більшість становлять жінки. У віці 65 та понад 65 років
жінок в 1,5 раза більше, ніж чоловіків.
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Рис. 2.14. Гендерно-вікова структура сільського населення України
у 2008-2016 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних [116].
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скорочення селян протягом останніх десятка років становлять в середньому 100 тис.
осіб на рік, (рис. 2.15). Від’ємне значення природного приросту сільського
населення та, в підсумку, поступове скорочення загальної чисельності селян
призвело до зниження рівня залюдненості сіл.
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Рис. 2.15. Динаміка загальної кількості сільського населення (тис. осіб) та в
розрахунку на одне село (осіб) у 1990–2015 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних [36].
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Отже, проведений аналіз соціальних тенденцій у розвитку сільських територій
засвідчує відсутність необхідної системної єдності соціальної, економічної й
екологічної компонент цього процесу, дисбаланс між якими веде до поглиблення
соціально-економічної кризи у сільській місцевості. Критичними проявами цієї
кризи виступають депопуляція та міграція селян у міста і за кордон, “збідніння”
сільського

соціуму,

руйнування

сільського

способу

життя,

відсутність

сприятливих умов для самореалізації у суспільній та трудовій діяльності за місцем
проживання, низька ефективність інститутів, які обумовлюють параметри
сільського розвитку тощо. Крім того, зазначені тенденції поступово набувають
характеру неконтрольованих та незворотних, підтримуючи тим самим процес
вимирання села.
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Висновки до розділу 2
1. Інституційне середовище реформаційних та структурно-трансформаційних змін
у сфері сільського господарства, що відбувалися в Україні протягом останніх
десятиліть, за своєю суттю не сприяло формуванню рівних конкурентних умов
господарювання для різних за розмірами та організаційно-правовими формами
сільськогосподарських виробників. Натомість, з одного боку, стимулювало значне
нарощення виробничого потенціалу окремих галузей, обсягів сільськогосподарської
продукції та її експорту, а з іншого – появі низки взаємообумовлених економічних,
екологічних та соціальних проблем розвитку села і його людського капіталу. Однією
з причин такої ситуації стало домінування галузевого підходу в аграрній політиці
держави (агроцентризм), внаслідок чого забезпечувалася пріоритетність розвитку
експортно привабливих галузей сільського господарства за рахунок недооцінки
потреб сільських територій та сільського населення.
2. Сформувалася неоптимальна (викривлена) структура аграрного виробництва,
де відмічається порушення рівноваги в інвестуванні галузей сільського господарства,
концентрація капіталу на розвитку монокультурних галузей, поглинання потужними
агрохолдингами підприємств малого та середнього розмірів або перехід останніх
безпосередньо під їх контроль. Агробізнес звільнений від соціальних питань
сільських територій (у тому числі пільгового оподаткування), малі і середні
виробники, що поглинаються корпоративними, теж не мають можливостей цю
діяльність підтримувати. Посилює структурні дисбаланси і негативно відбивається
на розвитку самого аграрного виробництва й небажання суб’єктів агробізнесу
впроваджувати нові технології у відродженні трудомістких видів агропродовольчої
продукції, які б, крім усього іншого, могли б створювати додаткову зайнятість
сільського населення.
3. Вузьковекторна експортоорієнтована модель розвитку аграрного виробництва
нівелює оптимістичне сприйняття адекватного використання переваг експортного
потенціалу аграрного сектора з точки зору усього суспільства. Відсутність цілісної,
збалансованої та ефективної зовнішньоекономічної політики в галузі сільського
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господарства призвела до унеможливлення розвитку сільської місцевості і сільських
спільнот за рахунок валютних надходжень від експорту агропродовольчої продукції.
Як складові експортного потенціалу не використовуються можливості сільської
економіки, не стимулюються несільськогосподарські види діяльності, які можуть
стати об’єктом експортно-імпортної діяльності (виробництво товарів легкої
промисловості, розвиток сфери туристичних та інформаційних послуг тощо).
Процеси та переваги зовнішньої торгівлі агропродовольчої продукції відсторонені і
не взаємопов’язані з потребами села та сільського населення.
4. У процесі активізації виробничої та зовнішньоекономічної активності великих
аграрних компаній збільшується екологічний тиск на агроресурси і сільські
території, що спричинило не лише погіршення агроекологічного стану земель, але й
якості агропродовольчої продукції, життєвого середовища місцевого населення.
Політика агроцентризму у регулюванні ринкових перетворень в аграрному секторі
призвела до низької екологічної культури, неузгодженості дій та співпраці між
аграрними, землевпорядними і екологічними органами влади, послаблення
державного контролю за проведенням природоохоронних заходів тощо.
5. Бюджетування розвитку села для досягнення певних стандартів добробуту та
якості життя, формування сприятливого соціального середовища для існування
сільського населення практично не дало відчутних результатів. Хоча за загальними
обсягами фінансування надання загальних послуг у сільській місцевості зростало у
період після 2000 р., воно здійснювалось на тлі повного призупинення фінансування
у попередні роки. Більшість фінансованих програм, що мали б фінансувати
створення суспільних благ у сільській місцевості та поліпшення життя селян, на
практиці спрямовувались на підтримку функціонування державних інституцій
(вишів, наукових закладів, ветеринарних інспекцій тощо), тоді як реально
спостерігався занепад інфраструктури сільських територій як для обслуговування
виробничих процесів, так і реалізації соціальних потреб і потреб життєдіяльності
людей, зберігався гострий дефіцит транспортних мереж, ветеринарних послуг,
юридичної допомоги, соціальних послуг, кваліфікованих кадрів тощо
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6. В інтегрованому розумінні різновекторність соціальних, екологічних і
економічних процесів на селі визначають погіршення рівня людського розвитку на
селі, що проявляється в таких соціальних індикаторах: негативне сальдо відтворення
населення; міграція; висока смертність серед людей працездатного віку; безробіття
серед сільської молоді; низький рівень доходів молодих сімей; неналежне медичне
обслуговування населення; високий рівень бідності та маргіналізація сільського
населення.
Проведений аналіз свідчить про існування ознак невзаємопов’язаного розвитку
сільського господарства і села в Україні, нехтування вимог збалансованого
внутрішнього та зовнішньоекономічного розвитку та формування тенденції до
надмірної концентрації виробництва і земельних ресурсів для виробничих цілей за
рахунок соціальних та екологічних.
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РОЗДІЛ 3
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОГО
РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

3.1.

Комплементарний

розвиток

агросфери

у

міжнародній

практиці

управління
Розвиток агросфери на засадах взаємодії та взаємодоповнюваності демонструє
свою

ефективність

на

прикладі

багатьох

високорозвинених

країн.

Комплементарність розвитку агросфери в тій чи іншій трактовці використовується
при формулюванні політики в Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки,
країнах Скандинавії та Азії. Вивчення такого досвіду може стати основою при
розробці доведеної ефективної (evidence-based) моделі розвитку агросфери в Україні.
Проаналізувавши основні етапи та напрями забезпечення розвитку агросфери на
основі комплементарних підходів в Китаю та ЕС, можна виокремити важливий
досвід для формулювання нових підходів для політики комплементарного розвитку
агросфери в Україні. Досвід кожної країни є унікальним та характерним саме для
цієї країни, обумовлений економічними, культурними, соціальними, виробничими
та політичними факторами, однак універсальність системного та узагальненого
розуміння може бути використана як структура для розробки моделі, пристосованої
до українських реалій.
Аграрний розвиток Китаю значно відрізняється від європейських підходів,
оскільки на початку базувався на принципах командно-адміністративного підходу.
Економіка КНДР – це розробка стратегічних 5-річних планів, їх прийняття та
контроль виконання Центральним комітетом Комуністичної партії Китаю. Сільське
господарство було і залишається одним із основних пріоритетів як для першого
китайського п’ятирічного плану (1953 р.), так і у наступні роки. У 60-х роках
пріоритетом для сільських територій стало створення великих господарств для
втілення в життя центральних планів з виробництва сільськогосподарської продукції.
На початку п’ятирічки сільських мешканців примушували створювати своєрідні
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кооперативи, в яких кожна родина отримувала частку власного прибутку залежно
від розмірів земельного наділу, який був внесений до кооперативу, крім того,
дозволялося мати власні земельні наділи для ведення підсобного господарства, яке б
забезпечувало власні потреби родини в продуктах харчування. Загалом, всі наступні
стратегічні п’ятирічні плани містили в собі вимогу щодо нарощення та
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Починаючи із 1986 р. кожний
план на наступні 5 років включав в себе проблему боротьби із бідністю в сільській
місцевості. Неконтрольована інтенсифікація виробництва в сільській місцевості та
галопуюче зростання рівня бідності серед селян виявляло недоліки існуючих
підходів стратегічного управління розвитком сільського господарства і сільської
місцевості Китаю [176].
Незважаючи на значне нарощення аграрного виробництва, заробітна плата
сільського працівника залишалась найнижчою серед всіх інших галузей економіки.
Вступом до Світової організації торгівлі у 2001 р. розпочалась десята 5-річка у
Китаї, яка характеризувалась початком масштабних реформ у багатьох сферах
національної економіки. На думку багатьох експертів, вступ до СОТ мав би в
значній мірі погіршити стан сільського господарства Китаю. Однак завдяки
застосуванню інноваційних науковопідтримуваних принципів у розробці й прийняті
стратегічних рішень в агрополітиці багатьох ризиків вдалось уникнути.
Починаючи з 2001 р. в Китаї пріоритетом національної політики було визначено
єдність «трьох сільських питань» – село, сільське населення та сільське
господарство, які в значній мірі були спрямовані на повноцінне забезпечення
комплементарного розвитку агросфери.
Нарощення аграрного виробництва в попередні роки відбувалося в Китаї
значними темпами (цей тренд був характерним і для України в 2003–2010), що
вважалося позитивним чинником для економіки, однак завдані цими процесами
негативні наслідки такого нарощення виробництва в попередні роки для сільської
місцевості вимагали принципово нових підходів до планування розвитку сільського
господарства.

Оцінивши

негативні

та

позитивні

здобутки

планової

сільськогосподарської економіки, уряд Китаю звернувся до Міжнародного Інституту
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прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія) для розробки нової стратегії
розвитку агросфери з застосуванням методології прикладного системного аналізу,
яка дає можливості посилення комплементарних принципів. В основу нової стратегії
було покладено одночасне вирішення п’ятьох основних проблем.
1. Екологічно-орієнтоване використання ресурсів: Китай досяг меж потенціалу
майже всіх своїх сільськогосподарських ресурсів (землі, води для зрошення, та
більшості добрив) у термінах звичайних технологій. Очікувалося, що подальше
збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва забезпечуватиметься
оптимізацією ефективності використання ресурсів, а також встановить баланс між
потребами екології та економіки.
2. Поліпшення добробуту фермерів: передбачалося що нова стратегія розвитку
призведе до зростання доходів сільського населення та згладжування диспаритету у
добробуті та стандартах життя між містом і селом.
3. Забезпечення високих стандартів якості сільськогосподарської продукції: було
визначено, що низька якість продукції сільського господарства призводить до
значних негативних соціальних та економічних впливів, що у свою чергу зумовлює
негативні ефекти на макроекономічні показники.
4. Нівелювання ризиків для сільського господарства, пов’язаних із вступом до
СОТ: низька конкурентоздатність вітчизняного виробництва та відкритість ринку
для зарубіжних виробників становила значні виклики для національної політики
продовольчої безпеки та вітчизняних виробників.
5. Самозабезпеченість зерном: стратегія комплементарного розвитку мала
забезпечувати повну незалежність Китаю від поставок стратегічних продуктів
продовольства з зовнішніх ринків, ця проблема особливо була актуальною через
збільшення

населення,

скорочення

запасів

сільськогосподарських

земель,

погіршення екологічної ситуації та нерозвиненості державних інституцій.
В рамка IIASA була створена група науковців міжнародного рівня, яка
виконувала дослідження щодо змін у землекористуванні та визначенні впливу цих
змін на доходи у сільській місцевості різних країн. Однією з основних особливостей
групи – міжнародний характер роботи та розуміння національних і регіональних
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особливостей землекористування кожної досліджуваної країни. Протягом п’яти
років група спільно з китайськими науковцями та експертами працювали над
проектом «CHINAGRO», який базувався на новій парадигмі та системних
методологічних підходах до прогнозування перспектив розвитку аграрного сектора і
села Китаю на найближчі 15–20 років.
Відправною точкою роботи стали сформульовані китайськими партнерами
політичні потреби, що відповідали основним цілям аграрного і сільського розвитку,
визначеним у документі «Китай – порядок денний на ХХІ століття». Серед них: (і)
підвищення сільськогосподарських доходів та забезпечення сільської зайнятості
(соціальна стабільність); (іі) зменшення міжрегіональної нерівності (політична
стабільність); (ііі) покращення ефективності використання ресурсів і підвищення
якості продукції (економічна стабільність); (iv) зменшення тиску на навколишнє
середовище

(екологічна

стабільність);

та

(v)

підтримка

належного

рівня

самозабезпечення продуктами харчування (державна безпека). Пропонований
політичний аналіз зосереджується на потенційній комплементарності між цими
цілями.
З китайської сторони до розробок були залучені більше сотні науковців та
експертів різних рівнів. З точки зору кінцевих результатів було важливо, щоб
методологія системного аналізу була засвоєна китайськими спеціалістами. Для
цього було здійснено широкомасштабне підвищення кваліфікації китайських
учасників у таких галузях, як агроекологічна оцінка, прикладне моделювання з
використанням новітніх засобів підтримки політичних рішень, аналіз торгової
політики тощо. Результатом стало використання системного підходу до аналізу
китайського сільського господарства, який базувався на широкій економічній основі
і

включав різні сценарії

і

засоби політичного

впливу.

Такий

широкий

міждисциплінарний підхід надав можливість тестування і модельної перевірки
багатьох варіантів політичних рішень.
В умовах Китаю основні напрями підготовчої роботи були сфокусовані на
чотирьох найбільш суттєвих особливостях розвитку країни. По-перше, це зміни у
попиті та пріоритетах харчування: зростання споживання

м’ясних продуктів,
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кормових ресурсів, проблеми зайвої ваги, раціонального харчування. По-друге,
питання виробничої діяльності: зменшення площ орних земель, недостатність
водних ресурсів, особливо у північній частині країни, низька продуктивність ферм,
що пов’язано з їх невеликим розміром, низьким рівнем їхніх доходів та інвестицій.
По-третє, проблеми, пов’язані із навколишнім середовищем: деградація земель,
забруднення річок, повітря, природні катаклізми, зміни напрямів водних потоків.
По-четверте, це питання торгівлі як зовнішньої, так і внутрішньої, у тому числі
щодо соціально-економічних наслідків вступу країни до СОТ.
На підготовчому періоді досить детально вивчалися розбіжності між регіонами у
різних

аналітичних

сферах,

а

саме:

природно-кліматичній,

біофізичній,

сільськогосподарській, демографічній, інституційній тощо. Підвищення рівня
розуміння цих проблем сприяло розробці деталізованої моделі з залученням групи
дослідників різних напрямів – біологів, агрономів, агрохіміків, економістів.
Міждисциплінарна команда спеціалістів-учених, зібравши інформацію про
природні ресурси, технологічні процеси у сільському господарств, технічні рішення
виробничих питань тощо, перетворювала їх у відповідні алгоритми цієї роботи і
модельну оцінку ситуації для підтримки прийняття рішень. Модельна база розробки
алгоритмів репрезентувала товаровиробників, споживачів, уряд, рішення цих агентів
на рівні районів, а також на основі пропозиції та оцінки ресурсної бази та її
агроекологічних характеристик.
Системний аналіз не обмежувався рівнем сільського господарства, а було описано
сферу

переробки

сільськогосподарської

продукції,

а

також

її

подальше

транспортування, а також враховувалися вартісні показники транспортування, як з
точки зору внутрішньої, так і зовнішньої торгівлі Китаю.
Аналітична база розробок формувалася зі статистичних даних розвитку економіки
Китаю і його сільськогосподарського сектора станом на 1997 р., а також з
використанням міжгалузевого балансу на рівні провінцій, які були підготовлені
китайськими спеціалістами. Макроекономічні дані використовувалися на рівні
провінцій до 2003 р. Переліки припущень були розроблені багатьма спеціалістами і
стосувалися таких параметрів, як населення, темпи його зростання, темпи зростання
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урбанізації, еволюційні процеси, преференції споживачів, темпи економічного
зростання, політика у галузі конверсії земель, сільського господарства і торгівлі,
зміни клімату і наявності водних ресурсів.
Робота була розділена на етапи. На першому етапі за допомогою географічної
інформації та систем картографічної сітки території Китаю з розбивкою на мінісектори розміром 5х5 км по показниках, які включали ґрунтовий покрив, клімат,
рельєф, населення і т.ін., проводилась агроекологічна оцінка земельно-ресурсного
потенціалу країни. Спеціалісти відповідного профілю давали характеристики цим
показникам. На базі агроекологічного зонування і географічно-інформаційних
систем (рельєфи, висоти, ґрунти, земні покриви, адміністративний розподіл земель
тощо) проводився агроекологічний аналіз як порівняння даних географічних з
даними про культури, кліматичні умови тощо, а також зіставлення географічних
даних з ґрунтово-рельєфними вимогами. Далі враховувалися вимоги щодо
землекористування. Результатом агроекологічного аналізу стала спеціальна база
даних, яка описує можливий рівень

таких показників, як врожайність

сільськогосподарських культур, валове виробництво і т.ін. за різними варіантами
сценаріїв.
Другим етапом була макроекономічна оцінка потенціалу країни на основі
агроекономічного зонування з виділенням специфічних районів Китаю, таких як
рілля, незрошувальні та зрошувальні землі, луги, пасовища.
Третім і основним етапом було створення моделі добробуту – основної імітаційної
моделі цієї роботи. Аналіз добробуту слугував інтегруючою основою для включення
біофізичних, агрономічних, економічних та соціально-демографічних вимірів. Це
дозволило послідовно обчислювати багатоаспектні наслідки політичних рішень.
Покращення доступу до потужних числових алгоритмів і значне зростання
можливостей комп’ютерних процесорів полегшило виконання складних завдань
нелінійної оптимізації.
Використання «добробутної» оптимізаційної основи, точніше, оптимізація
функції соціального добробуту при міжчасових обмеженнях було обумовлено таким.
По-перше, основні проблеми китайського сільського господарства, визначені у
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програмному документі «Китай – порядок денний на ХХІ століття», з точки зору
комплементарного підходу не можна аналізувати окремо одна від іншої. По-друге,
вони повинні бути відображені також з точки зору порівняльних переваг різних
регіонів Китаю. При такій оптимізаційній основі можна інтегрувати і пов’язати між
собою «мульти-регіони», «мульти-агентів», «мульти-сектори» і «мульти-періоди».
Можна інкорпорувати велику кількість специфічних для конкретних регіонів
обмежень, які звичайно включають технологічні співвідношення, а також наявність
ресурсів і фінансові бюджети. По-третє, «добробутний» підхід веде не тільки до
політичних рекомендацій, але також вказує на шляхи децентралізації оптимальної
політики, наприклад, щодо диференціації продукції через цінові і кількісні сигнали,
спрямовані до окремих споживачів, товаровиробників і місцевих органів влади. Це
також створює передумови для розгляду інституційної специфіки кожного сектора,
дозволяє представити різних агентів і взаємовідносини між ними. По-четверте,
можливість розкладення і децентралізації також дозволяє оцінювати і перевіряти
багато модельних параметрів у окремих модулях перед тим, як включити їх у повну
міжчасову модель.
Важливість врахування міжчасових аспектів пов’язана з можливостями суттєвих
змін у землекористуванні та через можливість демографічних змін, які будуть
відбуватися у Китаї, частково в результаті проведення «політики однієї дитини».
Включення у «добробутну» модель біофізичного потенціалу покращує надійність
емпіричних співвідношень і дозволяє використовувати їх на більш широкому
діапазоні комбінацій вхідних ресурсів і продукції, що, звичайно, є суттєвим і у
міжчасовому аналізі. Іншою перевагою включення біофізичних умов є те, що це
надає можливості аналізувати альтернативні сценарії кліматичним змін. Нарешті,
пов’язуючи географічно-інформаційні завдання з безпараметровими регресіями,
можна, з одного боку, робити висновки із просторових кореляцій і трендів з
географічної бази даних для покращення параметрової моделі, і, з іншого боку,
показувати висновки і основні кореляції з «добробутної» моделі на географічних
картах.
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Для інтегрування даних в основну модель добробуту була розроблена методологія
спуску даних на рівень низової ланки у географічній мережі, яка забезпечила
комунікації між усіма елементами і їх інтеграцію в основну модель.
Формування сценаріїв здійснювалось на основі включення цілої мережі факторів,
які впливають на попит і пропозицію продукції сільського господарства,
демографічні зміни, темпи урбанізації, загальне економічне зростання, наявність
сільськогосподарських угідь, частку або абсолютне значення площ зрошуваних
земель, зовнішню та внутрішню торгову політику, умови міжнародних ринків.
Таким чином, перша частина факторів має вплив на поведінку споживачів,
порівняльні переваги аграрних товаровиробників, а торгова політика держави
важлива у тому сенсі, що вона визначає розміри субсидій, правила, в межах яких діє
сільськогосподарський товаровиробник.
Для цілей моделювання територію Китаю було умовно розділено на 8
економічних регіонів, які охоплюють приблизно 2400 адміністративних одиниць
районного рівня. Модель акумулює 17 продуктів (16 сільськогосподарських і 1
несільськогосподарський) і 6 соціально-економічних класів (3 сільських і 3 міських
групи за величиною доходів). Для кожного продукту модель має регіональні ринки,
що пов’язані з відповідним міжнародним ринком для врахування зовнішньої
кон’юнктури. Такі фактори, як переваги споживачів, географічний розподіл
пропозиції, витрати торгівлі та транспортування, у сукупності визначають
результуючі ендогенні торговельні потоки. Несільськогосподарське виробництво і
міське споживання моделюються на рівні 8 визначених економічних регіонів.
Економіка є відкритою решті світу, так що імпорт і експорт не обмежуються
торговельними

бар’єрами.

Торгівля

між

регіонами

і

міжнародний

ринок

моделюється за допомогою двосторонніх зв’язків. Моделювання охоплює період
1997–2030 рр., тобто на основі визначених тенденцій для параметрів моделі
розроблено прогнозні значення для змінних до 2030 року.
Програмування такої великої за обсягами моделі вимагало розробки повної і
модульної процедури калібрування, оскільки це уможливило операції з базами
даних без втручання в програмування моделі. Особливі зусилля були зроблені для
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того, щоб створити повністю інтегрований пакет програмного забезпечення для
моделювання, починаючи від вводу основних даних, калібрування моделі,
динамічного моделювання, закінчуючи табулюванням та порівнянням результатів, а
також побудовою карт.
Робота з даними для моделі реалізовувалась в програмному середовищі GAMS з
використанням специфічних кодів для різних груп даних. Логічну структуру
запрограмованої моделі аналізу даних можна зобразити в такому вигляді (рис. 3.1):
Дані національного
макрорівня

Аналітичні дані
щодо базового
року (1997)

ОСНОВНИЙ
ПРОГРАМНИЙ
МОДУЛЬ

Відповідні дані по
регіонах

Вхідні дані для
моделі
Підпрограма для
послідовного
поєднання провінцій
і регіонів

Специфічні модулі
(генерація сценаріїв,
агрегація даних)

Рис. 3.1. Логічна структура запрограмованої моделі CHINAGRO
Джерело: адаптовано автором на основі [195].

Модель CHINAGRO аналізує розвиток агросфери в рамках таких: напрямів: (i)
рішення

споживачів,

виробників

і

уряду

у

різних

регіонах,

причому

сільгоспвиробники представляються на рівні адміністративного району; (ii)
знаходження задовільного рішення для різних сценаріїв (robust decision) на
просторово-визначеній оцінці ресурсної бази і біофізичних характеристик; (iii)
встановлення обсягів переробки сільськогосподарської продукції і надходження
сільськогосподарських ресурсів виробництва; (iv) мінімізація логістичних витрат.
Модель подає представлення різних суспільних агентів у різних регіонах, їх рівнів
прибутку, преференцій, ресурсних обмежень, а також певні екологічні наслідки
їхньої активності, і охоплює взаємодію на регіональних ринках між пропозицією,
попитом і цінами – все це як за відсутності, так і у відповідь на зміни політики,
водночас

забезпечуючи

міжрегіональну,

а

також

міжнародну

торгівлю.
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Характерною особливістю моделі CHINAGRO є аналіз добробуту як складової
комплементарного підходу для поєднання різноманітних біофізичних, агрономічних,
економічних та соціально-демографічних потреб.
Модель включає внутрішній зворотній зв’язок між пропозицією, попитом і цінами
– як у відсутності політичних змін, так і у відповідь на них. Такий тип моделей є
найбільш

зручним

для

аналізу

політичних

компромісів

(наприклад,

між

ефективністю та рівністю, між селом та містом, між різними регіонами, між
сільським господарством та промисловістю, між експортом та імпортом і т. д.),
оскільки ці моделі дають детальне представлення різних політичних заходів при
різних сценарних зовнішніх рушійних силах.
На основі моделі була розроблена науково-обґрунтована Стратегія розвитку
Китаю до 2020 р., де відображена окрема частина щодо розвитку сільського
господарства на основі комплементарних підходів, закладених у моделі CHINAGRO,
результатом реалізації якої стало:
- науково-обґрунтоване і доказове інформування політиків щодо відносин
Китаю з ЄС і вступу до СОТ в контексті сільськогосподарського розвитку і
виробництва продуктів харчування;
- формулювання

і

аналіз

шляхів

адаптації

китайського

господарства до нових економічних умов на період

сільського

2001–2030 рр. з

урахуванням розбіжностей між сільськими та міськими регіонами, а також
приморськими та внутрішніми територіями;
- організація діалогу стосовно сценаріїв імітаційного моделювання на основі
регіоналізованої моделі, яка включала економічні, екологічні параметри та
показники добробуту.
Використання науково обґрунтованих підходів до взаємопов’язаного аграрного і
сільського розвитку в Китаї, поряд з іншими чинниками, забезпечило країні
вражаючі результати в останні десятиріччя. 2015 р. став останнім роком 12-ї
п'ятирічки (2011–2015). У 2015 р. частка сільського господарства у ВВП
скоротилася до 9%, а в зайнятості опустилася нижче 29% [173]. Середньодушовий
дохід в Китаї досяг в 2015 р. приблизно 8 тис. дол. США, що вище верхнього порогу
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первинної модернізації і приблизно дорівнює показникам Росії та Бразилії.
Перевершив порогові значення і такий показник, як частка студентів вишів у
віковому сегменті 18–22 роки. В результаті за всіма параметрами Китай завершив
первинну модернізацію [81].
Не критичним є значення рівня урбанізації в Китаї. «Штучне стримування цього
процесу протягом тривалого часу зіграло позитивну роль для міського планування,
запобігання утворенню нетрів і т.п. Тому бурхлива урбанізація в останнє
десятиліття (в 2015 р. постійне населення міст збільшилося на 22 млн чоловік і
перевищило 56% населення) проходить менш болісно, а благоустрій села (в 2015 р.
інвестиції в цю сферу зросли на рекордні 32% проти 10% по економіці загалом)
потенційно означає можливість ослаблення припливу населення в міста» [131]. Слід
зазначити, що і в Європі є країни, що мають порівнянний з КНР рівень урбанізації.
Так, частка міського населення в Словенії становить 50%, в Румунії і Словаччині –
53–55%, в Сербії та Хорватії – 56–59% [165, c. 234–235]. В Україні цей показник
становить 70%.
Нерівномірність розподілу доходів у КНР залишається відносно високою.
Зростання доходів населення Китаю на 7,4% (в реальному вираженні в 2015 р.)
супроводжується скороченням відносного розриву в доходах між містом і селом, що
становив в 2015 р. 2,73 раза (в 2008 році – 3,3 раза). Водночас відносно високим
залишається коефіцієнт Джині (0,462). Ці показники близькі до середніх показників
Малайзії, Ізраїлю та Аргентини за 2005–2013 рр., але істотно краще, ніж індикатори
Бразилії, Мексики та Чилі [165, c. 216–217].
У роки 12-ї п'ятирічки одним із найважливіших напрямів вирівнювання доходів
було поліпшення становища трудових мігрантів з сільської місцевості. Їх
середньомісячний заробіток в 2015 р. досяг 3 тис. юанів. Планка бідності з доходу в
2,3 тис. юанів на рік на людину в 2010 р. була підвищена до 2,8 тис. юанів в 2014 р.
Число бідняків за цей період знизилося з 165,7 млн до 70,2 млн осіб, тобто майже у
2,5 раза.
У європейському контексті сільське господарство та сільські території завжди
знаходилися в зоні особливої уваги для політики Європейського Союзу. Це
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підтверджується наявністю тут Спільної аграрної політики (САП), яка, на відміну
від інших важливих сфер європейського життя, фінансується як загальна
інтегрована політика, за рахунок бюджету ЄС у розмірі більше 40% від усіх
бюджетних витрат.
Протягом 50 років існування головним завданням САП було гарантування
продовольчої безпеки країн ЄС і надання гарантій населенню в забезпеченні
якісними продуктами харчування за прийнятними цінами. Основним механізмом
вирішення цього завдання стала підтримка аграрного сектора шляхом субсидування
виробництва і реалізації його продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Одночасно з цим завжди була присутня необхідність підтримки якості життя
фермерських сімей та ліквідації розриву в стандартах життя між міським і сільським
населенням.

Баланс

між

цими

двома

напрямами

змусив

у

2000

р.

інституціоналізувати два окремих, але взаємопов’язаних напрями САП – ринкова
підтримка та політика сільського розвитку (табл. 3.1 ).
Таблиця 3.1
Віхи спільної аграрної політики Європейського Союзу (САП ЄС)

Продовольча безпека

Спрямування

Рік
1957

1962

Сталий розвиток

1970–1980

1991–1992

Середина
1990-х

Зміст
Римський Договір утворює Європейську економічну
спільноту (попередник сьогоднішнього ЄС) між шістьома
західними європейськими країнами. САП вбачається як
спільна політика із цілями з забезпечення доступного
продовольства для громадян ЄС і рівних стандартів життя
для фермерів.
Народження САП. Важлива особливість політики полягає у
гарних цінах для фермерів. З кожним роком фермери
виробляють більше продовольства. Магазини повні
продовольства за доступними цінами. Перша мета –
продовольча безпека – досягнута
Управління постачанням. Ферми настільки продуктивні, що
вони виробляють більше продовольства, ніж необхідно.
Надлишки
зберігаються
і
призводять
до
"гори
продовольства". Введені конкретні заходи в дію з метою
вирівнювання виробництва до потреб ринку
CAP переходить від підтримки ринку до підтримки
товаровиробників. Вартість підтримки знижується, і
замінена на прямі виплати фермерам. Запроваджується
програма LEADER, декларується більш екологічно чисте
фермерство
САП більше фокусується на якості продовольства. Політика
вводить нові заходи з підтримки с.-г. інвестицій, покращеної

Комплементарний
розвиток

Сталий розвиток з певними ознаками комплементарності.
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переробки і маркетингу. Впроваджено перше Європейське
законодавство щодо органічного продовольства
2000
Запроваджується політика сільського розвитку. САП
зосереджує увагу на економічний, соціальний і культурний
розвиток сільської Європи. Водночас реформи, що були
розпочаті у 1990-ті роки, продовжуються у напрямку більш
ринково-орієнтованого фермерства
2003
Реформа CAP розриває зв'язок між субсидіями та
виробництвом. Фермери більш орієнтовані на ринок і, з
урахуванням
конкретних
обмежень
європейського
сільського господарства, вони отримують допомогу в
доходах. Натомість вони повинні дотримуватися суворої
безпеки харчових продуктів, стандартів екології і добробуту
тварин
Середина Лібералізація CAP. ЄС стає найбільшим у світі імпортером
2000-х
сільськогосподарської продукції з країн, що розвиваються,
імпортуючи більше, ніж США, Японії, Австралії та Канаді
разом узятих
2007–2013 CAP спрямована на зміцнення економічної і екологічної
конкурентоспроможності аграрного сектора і підвищення
добробуту з використанням інструментів прямої підтримки
й програм сільського розвитку. Сільське населення ЄС
подвоюється через розширення 2004 і 2007 років, (12 нових
країн). Європейський Союз налічує 27 країн-учасниць і
понад 500 мільйонів громадян. Сільське господарство і
сільське середовище ЄС також змінюється
2014–2020 Підтримка доходів фермерів для стимулювання зростання
зайнятості; запровадження «зелених» платежів для
довгострокової продуктивності та збереження екосистем;
зростання інвестицій у дослідження та інновації.
підвищення збалансованості агропродовольчого ланцюга;
заохочення до агроекологічних ініціатив; сприяння
залученню молодих фермерів у сільське господарство;
стимулювання сільської зайнятості і підприємництва;
запровадження інструментів кризового менеджменту,
пов’язаного з волатильністю цін на сільськогосподарську
продукцію
Джерeло: побудовано автором, колір від світлого до темного відображає ступінь

комплементарності від галузевого підходу до інтегрального

Протягом п’яти десятиліть спільна аграрна політика еволюціонувала від менш
вираженого комплементарного розвитку до більш посиленого. Але з моменту свого
започаткування у 1957 р. пріоритетом САП ЄС завжди декларувалось забезпечення
доступного продовольства для громадян ЄС і рівних стандартів життя для фермерів,
хоча на практиці не завжди комплементарність реалізовувалась достатньою мірою.
Це положення виправлялось запровадженням спеціальних програм. Окрему
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програму LEADER в рамках Спільної аграрної політики (CAP) ЄС було
започатковано у 1991. Вона пов'язана з індивідуальними проектами, орієнтованими
на

комплементарне

освоєння

потенціалу

сільської

місцевості:

людського,

природного, виробничого, фінансового, соціального, культурного для підвищення
добробуту селян. Абревіатура LEADER – «Liaison Entre les Actions de Development
Rural» – перекладається як «Зв’язки між діями щодо розвитку сільської місцевості».
Програма

аналізує

стимули,

що

підтримують

реалізацію

комплексних,

високоякісних та оригінальних стратегій сталого розвитку, основний акцент
робиться на партнерстві та мережах щодо обміну досвідом.
З часу започаткування було реалізовано три програми LEADER I (1991-1993),
LEADER II (1994–1999) та LEADER+ (2000-2006). Остання в організаційному та
змістовному сенсах дещо відрізняється від своїх попередників. LEADER I та
LEADER II в більшості своїй базувалися на секторальному підході «зверху-вниз», з
пріоритетною увагою до фермерів та заохоченням структурних змін в аграрній
сфері. Місцевим ініціативам не надавалося значної уваги, а фінансування програми
відбувалося через всезагальні фонди ЄС. Програма LEADER продемонструвала
позитивні результати у період 2007–2013 рр., що стало запорукою її пролонгації на
новий програмний період 2014–2020 рр.
Програма LEADER+ у вигляді невід’ємної частини Програм розвитку сільської
місцевості у країнах-членах ЄС підтримується Європейським аграрним фондом
розвитку сільської місцевості (EAFRD) в рамках Постанови Ради (ЄС) 1698/2005 і
на засадах комплементарності підтримує створення місцевих фондів і системи
підтримки

для

фінансування

заходів

LEADER+

на

місцевому

рівні.

В

організаційному аспекті програма LEADER+ вже не є окремою складовою, її
запропоновано інтегрувати до національних програм сільського розвитку кожної
країни-члена для забезпечення взаємодоповнювального ефекту. Змістовно програма
теж значно відрізняється від своїх попередників – основну увагу в ній приділено
місцевим ініціативам та підходу «знизу вгору». 7 ключових пунктів проілюстровано
на рис. 3.2.
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Розробка та впровадження
«знизу вгору»

Місцеві стратегії розвитку базуються
на особливостях місцевості

LEADER
Місцеві
ініціативні
групи

“Liaison Entre les
Actions de
Development Rural”

Співпраця

Інновативність

Інтегровані,
міжсекторальні

заходи

Мережевість

Рис. 3.2. 7 ключових пунктів програми LEADER
Джерело: адаптовано автором на основі [168; 188]

Таким чином, новий вектор програми LEADER передбачає фокус на визначену
місцевість, делегування повноважень на місцевий рівень, допомогу та підтримку
місцевих

ініціативних

груп,

співпрацю

між різними

господарюючими

та

адміністративними суб’єктами певної місцевості та між різними місцевостями,
тобто створення великих соціальних мереж (в тому числі і міждержавних, однак у
рамках ЄС), впровадження нових видів діяльності та пошук нових ринків і
обов’язково

всі

проекти

розвитку

обраної

місцевості

повинні

мати

міждисциплінарний характер, що забезпечуватиме взаємодоповнювальний та
мультиплікативний ефект від їхнього впровадження.
Впровадження цієї програми на практиці передбачає 6 основних кроків, які
покликані забезпечувати шість основних «місткостей» проекту LEADER (людська,
фінансова, інформаційно-комунікативна, організаційна, політична, ресурсна).
1. Розбудова спроможності (capacity building) – пошук у місцевих громадах
людей, які можуть стати основою майбутнього проекту, лідери, які відкриті
інновативному мисленню та мають уявлення про майбутнє цієї місцевості.
2. Загальні збори (bringing together) – організація суспільних зустрічей,
обговорень, семінарів для місцевих мешканців для спільного обговорення ідей та
можливих проектів розвитку.
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3. Аналіз території (territory analysis) – аналіз наявних активів цієї території,
вивчення всіх доступних точок зору щодо бачення майбутнього цієї місцевості
(вивчення ідей представників різних верств громади) та досягнення компромісного
бачення майбутнього серед членів громади;
4. Ідентифікація наявних видів діяльності (identifying existing activities) –
вивчення наявних у цій місцевості видів діяльності та ініціатив підприємців;
5. Створення партнерства (creation of a partnership) – зібрання разом місцевих
лідерів, представників влади та бізнесу, а також всіх зацікавлених осіб у
партнерську організацію «місцева ініціативна група» (local action group, LAG);
6. Розробка стратегії місцевого розвитку (preparation of a local development
strategy) – формалізація всіх попередніх кроків у підготовлений документ з
всебічного комплементарного розвитку цієї місцевості. Ця стратегія стає основою
для місцевої ініціативної групи в розробці конкретних проектів, для подальшого
отримання фінансування на конкурсній основі з фондів ЄС (процедури розгляду та
прийняття проекту від кожної громади є прозорими, загальнодоступними та
уніфікованими).
У 2007 р., за підтримки Європейської LEADER Асоціації для сільського розвитку
(ELARD) концептуальна логічна рамка програми LEADER була визначена
інституційною основою для забезпечення програми сільського розвитку на основі
громад на 2007–2013 рр. (Community RD Policy) [184].
За час існування в Європейському Союзі програми LEADER, за її підтримки
місцевих ініціатив було реалізовано велику кількість проектів на локальному рівні,
які мали різне спрямування, однак всі були покликані створювати підґрунтя для
комплементарного розвитку в сільській місцевості. Ці проекти (на відміну від
розглянутого досвіду Китаю) здебільшого відрізнялися використанням інноваційних
технологій (в т.ч. «зелених») та новітніх проектних підходів. Такі підходи
обумовлені високорозвиненою структурою аграрного виробництва, ринкових
механізмів та відносин власності в агросфері країн-членів ЄС.
Таким

чином,

простежується

характерна

риса

впровадження

засад

комплементарного розвитку в агросфері в різних країнах: в першу чергу стратегія
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орієнтується на людину, її добробут та самореалізацію (в більшій мірі
самореалізація характерна для політик ЕС, в меншій мірі для Китаю, де робиться
наголос на збільшенні доходів сільського населення); політика для сільського
господарства є взаємодоповнювальною частиною загальнодержавної економічної та
соціальної політики, з урахуванням специфічних рис та потреб сільського населення
та сільскогосподарського виробництва; посилене (evidence-based) планування
аграрного і сільського розвитку, врахування потреб різних груп сільського
населення, балансування значної кількості ключових факторів та підтримка
ініціатив «знизу» для забезпечення комплементарного розвитку.
3.2. Моделювання комплементарного розвитку агросфери в Україні
Розвиток

підходів

економіко-математичного

моделювання

уможливив

використання принципу комплементарності в моделюванні соціоекономічних
процесів. Відмова від розуміння детермінованості економічних процесів при
переході до ринкової економіки сприяла розповсюдженню ідей імовірнісного
характеру (невизначеностей) в математичному аналізі. Визнання імовірнісного
характеру

розвитку

соціоекономічних

систем

у

підходах

математичного

моделювання відобразилося в розробках стохастичного програмування. В той час як
детерміновані задачі оптимізації формулювалися із використанням заданих
параметрів, реальні прикладні задачі зазвичай містять в собі певні невідомі
параметри. Моделі стохастичного програмування передбачають використання
розподілу ймовірностей для невизначеності або ж їх оцінок. Так, моделі, призначені
для пошуку такого рішення, яке задовольнятиме всім (або ж майже всім) значенням
даних та максимізуватиме математичне очікування цільової функції та випадкових
змінних, зазвичай формулюються аналітично, а їхні результати використовуються
для забезпечення прийняття рішень.
Ключовою проблемою в теорії і практиці прийняття рішень залишається
неповнота або невизначеність інформації, на основі якої ці рішення мають бути
прийнятими. Особливо гостро ця проблема проявляється в аграрній сфері, яка
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функціонує, поєднуючи матеріальні, фінансові, технічні ресурси тощо з живими
організмами, природними умовами та кліматичними впливами. Людський фактор
тут має одне з вирішальних значень. Як правило, інформація щодо функціонування
аграрної сфери включає відсутність, неповноту, брак або неточність даних щодо
досліджуваних процесів, їхніх характеристик і параметрів. Більш складним
поняттям інформаційного забезпечення є невизначеність, пов’язана з невизначеною
поведінкою або випадковою реалізацією в майбутньому деяких характеристик та
параметрів досліджуваних процесів розвитку сільського господарства і села. Крім
того, рішення, що стосуються майбутнього, практично завжди несуть у собі
невизначеність, і це слід обов’язково враховувати при прийнятті рішень.
Тобто моделювання розвитку агросфери має важливу методологічну проблему: як
врахувати майбутню невизначеність (досліджуваних процесів і їх параметрів) при
прийнятті рішень. До теперішнього часу єдина теорія прийняття рішень в умовах
ризику і невизначеності не запропонована. Відомі різні підходи для прийняття
подібних рішень. Це передусім класична теорія очікуваної корисності періоду 70-х
років минулого століття [76], її сучасні удосконалення, пов'язані з використанням
узагальнень понять класичної теорії ймовірності [171] тощо.
На сьогодні одним із найбільш досконалих підходів для прийняття рішень в
умовах невизначеності вважається поняття робастного рішення, яке оперує
поняттям міри ризику, запропонованого Ю. Єрмольєвим. Сутність робастного
рішення у тому, що не варто шукати оптимальні рішення для кожного з можливих
сценаріїв розвитку майбутніх подій, важливо знайти рішення, яке буде прийнятним
у порівнянні з альтернативами на широкому діапазоні ймовірних майбутніх
сценаріїв [153]. «…таке поняття вкрай корисно в різноманітних оптимізаційних
постановках. …Підхід полягає в тому, щоб не тестувати раніше знайдені оптимальні
рішення на стійкість (робастність) для відбору придатних, а шукати ефективні серед
стійких (робастних) рішень. Для цього, природно, необхідна деяка міра, яка
описувала б властивість робастності рішень при можливих збуренннях, на всій
безлічі ймовірних сценаріїв» [52, c.55]. У разі, коли рішення приймаються в умовах
ризику і невизначеності, пропонується в цій якості використовувати міру ризику.
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Цей

підхід

стимулював

розвиток

відповідної

математичної

техніки,

яка

застосовується у дисертаційній роботі.
Нарощення монокультурного виробництва в сільськогосподарському виробництві
України призвело до несправедливої та незбалансованої зміни структури ринків
продовольчої продукції та перерозподілу прав управління ресурсами. Значна
інтенсифікація виробництва та недосконалість інституційних механізмів державної
підтримки призвела до переділу ринків на користь великих агрохолдингів, у той час
як дрібні та середні виробники через нездатність конкурувати за дефіцитні та дорогі
ресурси змушені виходити з ринків. Оскільки сільськогосподарське виробництво
було основним джерелом доходів на селі процеси інтенсифікації спричинили
занепад інших складових агросфери та сільського життя загалом. Недостатня
диверсифікація вітчизняного аграрного виробництва спричинила значну кількість
негативних ефектів, пов’язаних із важливими факторами ризику на шляху до
комплементарного розвитку агросфери, серед них: загрози навколишньому
середовищу

та

продовольством

земельним
і

водою,

ресурсам,
загрози

недостатня

ветеринарній

забезпеченість

якісним

епідеміологічній

ситуації,

депопуляція та погіршення соціоекономічних умов життя у сільській місцевості,
бідність, урбаністична міграція, втрата культурної спадщини.
Процеси концентрації виробництва і землекористування в аграрному секторі
розпочалися

після

сільськогосподарських

2000

р.

Так,

підприємств

за

період

2001–2008 рр.

розміром

понад

чисельність
10 тис. га

сільськогосподарських угідь збільшилась більше ніж у 3 рази. Водночас чисельність
малих та середніх підприємств (що мають від 1 до 5000 га землі) зменшилася за цей
же період на 30% – з понад 11 тис. до 8,5 тис. одиниць. Серед надвеликих
землекористувачів є такі, що мають понад 500 тис. гектарів, і навіть до одного
мільйона. Близько третини сільськогосподарських земель України контролюються
такого типу надвеликими корпоративними структурами, що створює умови для
розгортання масштабного індустріального виробництва експортних і енергетичних
сільгоспкультур, які наразі є найбільш вигідними з комерційної точки зору. Така
ситуація поступово поглиблює структурні дисбаланси, що не відповідатиме
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принципам розвитку на засадах комплементарності. Зважаючи на суттєву роль
корпоративного виробництва в аграрному експорті нашої країни у контексті
наближення до комплементарного розвитку, основним питанням є збалансування
процесів інтенсифікаціїї та включення їх до загальних цілей розвитку агросфери.
Дилема інтенсифікації полягає в тому, що економія на масштабі веде до
збільшення кількості великих підприємств через підвищення ефективності
використання ресурсів, однак одночасно ускладнюються екологічне середовище та
умови функціонування інших сільськогосподарських виробництв і дрібного
сільськогосподарського та несільськогосподарського бізнесу в сільській місцевості,
що є невід'ємною частиною економіки села. Неконтрольована концентрація землі та
ресурсів негативно впливає на соціоекономічні, демографічні, екологічні та
інфраструктурні аспекти життя у сільській місцевості. Головним завданням
формування засад комплементарної аграрної політики в цих умовах є ефективне
використання наявних ресурсів і політичних важелів на користь формування основи
для комплементарного розвитку агросфери України та зниження соціальних,
демографічних, економічних та екологічних ризиків у сільській місцевості. Це
вимагає комплексних, методологічно обґрунтованих підходів, тому надається
особлива вага міжнародному досвіду формування політики в сільській місцевості,
який був розглянутий в попередньому параграфі цієї роботи.
Комплементарний розвиток потребує нових підходів до розробки політичних
рішень, так званих емпірично перевірених (evidence-based) методів, які будуть
відповідати

критеріям

оцінки

комплементарного

розвитку.

Запропонована

економіко-математична модель оптимізації розподілу фінансових ресурсів для
підтримки сільського господарства з метою досягнення комплементарного розвитку
включає критерії, що є аналогічними до САП ЄС стосовно вирішення питань щодо
збереження та покращення якості навколишнього середовища та розширення
можливостей сільської місцевості щодо покращення конкурентоспроможності
аграрного сектора. Стохастичні параметри моделі являють собою невизначеність
оціночних даних експертів відносно потенційної зворотної міграції трудових
ресурсів і розвитку інфраструктури. Невизначеності, пов’язані із недосконалістю
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інституційного середовища в Україні (наприклад, бюрократія та ін.), представлені у
вигляді додаткових витрат у цільовій функції. Окрему увагу та пріоритетність в
отриманні бюджетних ресурсів для відновлення виробництва приділено регіонам, де
соціоекономічні та екологічні наслідки діяльності агрохолдингів набули загрозливих
значень.
Незбалансована та нестабільна структура виробництва зернових негативним
чином впливає на розвиток сектора тваринництва і, перш за все, на поголів’я ВРХ.
Звісно, що причини швидкого скорочення поголів’я тварин дуже відрізняються у
різні роки і характеризуються реалізацією різних заходів політики, однак стабільне
функціонування сектора виробництва продукції тваринництва завжди залежить від
умов на зерновому ринку та торговельної політики, особливо, коли виробництво
зернових зосереджено на вирощуванні товарних культур. Наприклад, 2003–2005 рр.
були особливо важкими для великих тварин унаслідок активної міжнародної
торгівлі зерном та порівняно низьких врожаїв, через що значно зросли ціни на
корми. За ці роки було забито значну частину поголів’я сільськогосподарських
тварин [185]. Забій тварин у 2004–2005 рр. призвів до відповідного зростання цін на
м'ясо. З березня 2004 р. по березень 2005 р. ціна на м'ясо зросла на 56,8%. Частка
м'яса у продовольчому кошику, що використовувалася для вимірювання інфляції,
становила 12,4%. Відповідно ціна на м'ясо призвела до високого відсотка приросту
щорічного темпу інфляції на рівні 14,7% (грудень до грудня). Цей приклад
демонструє, що незбалансованість політики в аграрному секторі веде до складних і
довготривалих наслідків не тільки в аграрному секторі, а й також до негативних
ефектів, що впливають на загальну макроекономічну ситуацію. Ще донедавна в
Україні

виробництво

продукції

ВРХ здебільшого

було

сконцентроване у

домогосподарствах, що є найоптимальнішим з точки зору екологічних наслідків
виробництва. Зважаючи на високий рівень ризиків виробництва продукції
тваринництва, більшість виробників не бажає інвестувати у цей вид виробництва та
вдосконалення технологій виробничого процесу. Очікується, що домогосподарства
залишатимуться на тому ж рівні виробництва продукції тваринництва або навіть
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скорочуватимуть його через застосування жорстких умов до країн-членів СОТ щодо
якості продукції.
Концентрація земель, що також характерна для агрохолдингів, призвела до
великої кількості різноманітних соціоекономічних проблем у сільській місцевості.
Перш за все це стосується швидкого зростання рівня безробіття, оскільки інтенсивні
великотоварні підприємства та агрохолдинги не зацікавлені наймати велику
кількість працівників, особливо з місцевих селян. Вони мають більший вибір
кваліфікованої робочої сили з міст, яка має кращу освіту, диверсифіковані навички
та досвід і, таким чином, нехтують інвестиціями у місцевий людський капітал та
можливістю і необхідністю перепідготовки сільських мешканців. Така ситуація
стала причиною значного вивільнення сільських працівників з формального сектора
у неформальний (з 2,4 млн осіб у 2001 р. до 0,5 млн осіб у 2015 р.) та надала
поштовх урбаністичній міграції для пошуку тимчасової роботи (в основному у сфері
будівництва та транспорту). Це у свою чергу посилює процеси депопуляції та
знелюднення сільських територій. Наразі у сільській місцевості можливість знайти
роботу є навіть нижчою, ніж до кризи 2008 р.
Депопуляція та занепад інфраструктури сільської місцевості також спричинені
розподіленням обов’язків по соціальному забезпеченню – місцеві громади
займаються розвитком сільської місцевості, в той час як агрохолдинги виключно
заробляють надприбутки в цій місцевості, належним чином не беручи участь в
поліпшенні соціоекономічних умов та виснажуючи екологію. Тут необхідно
особливо наголосити на тому, що більшість надвеликих виробників є юридично
зареєстрованими особами у великих містах та офшорах, таким чином, вони не
сплачують податки до місцевих бюджетів за місцем своєї економічної діяльності.
Зважаючи на вищевикладені особливості функціонування агросфери України при
розробці науково обґрунтованих рішень для здійснення політичних інтервенцій,
орієнтованих на практичну реалізацію принципів комплементарного розвитку, слід
враховувати: по-перше, щоб забезпечувався розвиток сільських громад

в

економічній, екологічній, владній, соціальній та інших сферах; по-друге, щоб
забезпечувались рівні та прозорі умови підтримки ведення бізнесу всіма
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організаційно-правовими суб’єктами господарювання (великими, середніми та
малими); по-третє, щоб приділялася увага невід’ємній екологічній складовій
сільськогосподарського

виробництва;

по-четверте,

щоб

забезпечувалась

продовольча безпека країни та знижувалась залежність від імпорту продуктів
харчування.
Комплементарний підхід сприятиме згладженню нерівностей між сільським та
міським населенням у доступі та можливості користуватися цим доступом при
реалізації

підприємницьких

ініціатив.

Ефективним

підходом

буде

також

переформатування коштів державної підтримки у прямі державно-приватного
партнерства, такі як інвестування у прикладну освіту членів сільських громад,
створення ринкових інформаційних систем, підтримка сфери послуг у сільському
господарстві та створення суспільних благ: оновлення сільської інфраструктури
(дороги, енерго- та водопостачання, охорона здоров'я, школи). Особливу державну
увагу при розробці комплементарної політики, беручи до уваги приклад
комплементарної політики США, важливо приділяти саме сільським мешканцям.
Запропонований підхід моделювання спрямований на оптимальний набір заходів
на регіональному та національному рівнях, які покликані формувати основи для
комплементарного розвитку при нарощенні виробництва та поліпшення якості
життя людей. Основна ідея полягає у створенні додаткових потужностей з
виробництва сільськогосподарської продукції екологічно мало вразливим способом
та наданню послуг на селі у певних місцевостях з метою задоволення попиту на
продовольчу продукцію та створення додаткових робочих місць для мешканців
громад. Проблема ж міграції між містом та селом є одною із основних причин
депопуляції в сільській місцевості. Оптимальні рівні виробництва у географічному
розрізі отримуються у вигляді компромісу між мінімізацією витрат, тобто інвестицій
у започаткування виробництва, цілями щодо забезпечення планового рівня
виробництва, створення додаткових робочих місць на селі та придатності
характеристик місцевості до розширення сільськогосподарського виробництва та
зайнятістю працівників у господарюючих суб’єктах, які займаються сільським
господарством або наданням послуг. У випадку із розміщенням потужностей з
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вирощування тварин, критерій придатності включають в себе норми щодо кормів та
пасовищ у розрахунку на голову тварини.
Модель є визначеною в часі та просторі, реалізована в середовищі Math Lab. Вона
включає два часових інтервали та реалізована для 25 областей України. Загальна
логічна схема розробки та побудови моделі представлена на рис. 3.3.
Модель складається з трьох модулів, що містять у собі 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

сільськогосподарського

з

метою

забезпечення

виробництва

та

агрономічного
забезпечення

обґрунтування
продовольчого

самозабезпечення по кожному визначеному продукту; екологічний модуль
контролює захист навколишнього середовища та той тиск, який створюється
внаслідок сільськогосподарського виробництва у певних місцевостях.
Аналіз ризиків та
невизначеностей
сценаріїв розвитку

Ефективне
використання
наявних
ресурсів

Пріоритезація:
соціоекономічна сфера,
навколишнє середовище,
продовольча безпека,
цінності громадянського
суспільства

Цільова функція: мінімізація
витрат
Обмеження : комплементарне
використання ресурсів

Мінімізація
державних
витрат

Модель комплементарного
розвитку агросфери

Рис. 3.3. Логічна схема моделі комплементарного розвитку в агросфері
Джерело: розроблено автором
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Комплементарний розвиток агросфери передбачає здійснення політичних
інтервенцій, які сприятимуть розвитку сільських громад, зниженню рівня ключових
ризиків, що вимагає комплексних методологічно обґрунтованих підходів до їх
пом’якшення. При цьому слід зазначити, що еволюція розвитку вітчизняного
сільського господарства з 1990 р. до теперішнього часу дає підстави стверджувати
про значне зростання ризиків, особливо від інтенсифікації виробництва та
концентрації земель.
Формально

розроблена

модель

характеризує

виробництво

різних

видів

сільськогосподарської продукції i  1,2,... на регіональному рівні l в рамках систем із
різними характеристиками управління j , (традиційні (домогосподарства), середні,
або інтенсивні великомасштабні виробники). Основна ідея – це збалансоване
розміщення

запланованих

обсягів

додаткового

виробництва

та

сільських

працівників по регіонах. Плани розраховані на основі експертних оцінок і баз даних,
наявних у Інституті економіки та прогнозування НАНУ та інших установ,
ураховуючи дореформені рівні виробництва у відповідних місцевостях та поточні
тенденції щодо наявності робочих місць у містах. Деякі з цих значень
використовуються як невизначені випадкові величини.
Нехай xijl  0 показує необхідне зростання виробництва продукції i у регіоні l та
управлінській системі j з метою забезпечення попиту d i ,

i  1,2,...

. Зростання

виробництва створюватиме додаткові робочі місця в сільській місцевості у
сільськогосподарському

та

несільськогосподарському

(послуги)

виробництві.

Визначимо  ijl  0 як кількість працівників для виробництва одиниці продукції xijl та
Ll – як запланований рівень працівників у сільській місцевості. Причому планується,

що вони будуть зайняті у сільськогосподарському виробництві у місцевості l . Ціль
гарантування необхідного рівня зайнятості у місцевості l символічно можна
визначити як:
  ijl xijl  Ll
i. j

.

(1)
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Загалом, неможливо точно визначити значення Ll , наприклад, внаслідок того, що
важко передбачити ймовірність зворотної міграції до рідних сіл із тимчасових
заробітків у містах. Тому чітке визначення обмеження (1), а також обмеження (2)
може надаватися на основі імовірнісних обмежень (7) – (8), або в рамках загальної
дворівневої стохастичної оптимізаційної структури, що визначена функціями (11) –
(18). Міграція робочої сили між селом і містом у межах регіонів залежить від різних
факторів, включаючи наявність соціальної інфраструктури (школи, торговельні
центри, заклади охорони здоров'я, транспортні мережі, центри культури та дозвілля
тощо) та рівень доходів. Модель може враховувати ці компоненти, що стосуються
поведінки, аналогічно до моделі програми «Землекористування», яка була
розроблена для аналізу розвитку сільського господарства у Китаї [154; 163; 195], де
критерії поведінки були поєднані із чітко спланованою урядовою політикою.
Загалом змінна Ll може характеризуватися альтернативними сценаріями розвитку.
Створення нового бізнесу та виробничих потужностей у сільській місцевості
вимагає відповідних послуг і працівників, які реалізовуватимуть ці послуги.
Результати досліджень, проведених в Інституті економіки та прогнозування НАНУ
дозволяють провести оцінку рівня зайнятості в інфраструктурі на одиницю
продукції xijl . Заплановані рівні S l по регіону l отримані за допомогою експертних
оцінок на основі наявних статистичних даних. Слід відмітити, що значення S l знову
ж таки можуть бути випадковими або відповідати альтернативним сценаріям
розвитку. Бажання працювати в інфраструктурі, наприклад у школах, залежить від
статі, віку, рівня освіти тощо. Сценарії S l можуть бути отримані шляхом
використання результатів опитувань, експертних оцінок та/або статистичних даних.
Таким чином, на додаток до рівняння (1), цільове обмеження моделі полягає у
визначенні такого xijl  0 , яке також задовольнятиме умовам, пов'язаним із
необхідністю розбудови та забезпечення зайнятості у інфраструктурі сільської
місцевості:


i, j

ijl

ijl xijl  Sl

.

(2)

145

Безсумнівно, диверсифікація виробництва та послуг вимагатиме додаткових
інвестицій. Обмеження, пов’язані із інвестиціями, можуть бути як загальне
обмеження по бюджету або як мінімізація витрат:

V ( x
il

ijl

i ,l

)  cijl xijl   Cl ( yl )   ckl ykl  min,

j

ijl

l

kl

(3)

де cijl є специфічними витратами, пов’язаними із оплатою праці або мотиваційною
специфічною фінансовою підтримкою для виробників продукції xijl , іншими
словами, ці витрати є оцінкою ризиків реалізації ініціатив державно-приватного
партнерства. Інвестиції Vil залежать від рівня поточного виробництва та рівня
депресивності регіону – загалом менш розвинені, депресивні регіони вимагають
пріоритетного надання коштів і більших обсягів інвестицій. Крім того, функції
витрат Cl та c kl можуть бути пов’язані із необхідністю перевезення кормів між
регіонами, що більш детально розглядається далі. Обмеження моделі пов’язані із
продовольчою безпекою та охороною навколишнього середовища, відповідно
представлені рівняннями (4), (5), (6):

x

ijl

 di ,

jl

 x

i ijl

(4)

 al  yl   ykl   ylk ,

ij

k

 x

i ijl

ij

k

(5)

 bl .

(6)

Обмеження (4) гарантує, що нове виробництво xijl  0 задовольняє необхідному
рівню попиту на цей продукт i на державному рівні d i , та відображає вимоги
продовольчої безпеки по цьому виду продукту. Наприклад, рівняння (5) гарантує,
що розміщення xijl  0 задовольняє наявності кормів у місцевостях l , де  i є
технічним коефіцієнтом, що визначає потреби у кормах у розрахунку на голову
тварини. Змінні yi  0 являють собою можливість щодо розширення потужностей
виробництва кормів al із витратами cl ( yl ) ; змінні ylk визначають можливість обміну
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кормами між різними регіонами (припускається, що імпортовані корми не
використовуються) із витратами ckl . Аналогічні види додаткових змінних,
орієнтованих на прийняття рішень, можуть бути запроваджені у рівнянні (4) щодо
торгівлі продуктами виробництва. Рівняння (6) дозволяє поширити виробництво
тільки на ті території, які мають достатню кількість ресурсів, таких як пасовища або
орні землі, що дають можливість утилізації відходів і гною, що пов’язані із новим
виробництвом,  i може розглядатися як коефіцієнт наявності можливостей
утилізації (також потужностей зберігання та переробки гною). Обмеження (5) та (6)
становлять

модуль

навколишнього

середовища,

який

гарантує

досягнення

екологічних пріоритетів та дотримання норм щодо землекористування та агрономії.
Стохастичні змінні/сценарії S l , Ll вимагають подальшої деталізації в моделі.
Очевидно, що інформація по S l , Ll може бути недостатньо достовірною і тому
необхідно, щоб рішення xijl задовольняло обмеженням (1) – (2) із певним ступенем
достовірності для всіх можливих сценаріїв S l , Ll . Скажімо, ймовірність того, що
обмеження (1) – (2) виконуються (у рамках виведеного xijl ), має бути вищою, ніж
певні встановлені рівні 0  pl  1 , 0  ql  1 . Таку вимогу можна формалізувати в
рамках ймовірнісних обмежень:
P[ ijl xijl  Ll ( )]  pl ,
ij

(7)
P[  ijl ijl xijl  Sl ( )]  ql ,
ij

(8)

при
0  pl  1 , 0  ql  1 , які є аналогічними до відомих обмежень відносно безпеки та

надійності, що застосовуються в інших сферах економіки. У страховому бізнесі,
вони відображають обмеження щодо платоспроможності страхових компаній або
банків та часто визначаються як p l , ql на рівні 1-10-3, тобто неплатоспроможність,
яка може бути сумірною події, що може виникнути один раз на 100 років.
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Обмеження (7) – (8) описують значення стохастичного співвідношення попиту та
пропозиції стосовно зайнятості: попит  ijl xijl не може бути повністю задоволений
випадковою пропозицією Ll ( ) ; аналогічно є вірним для  ijl  ijl xijl та Sl ( ) . З метою
врахування можливості високого рівня дискретності рівнянь (7) – (8), ми
перетворюємо їх на мультикритеріальну проблему мінімізації опуклих функцій, де Е
– математичне сподівання:
E max{0, Ll ( )   ijl xijl },
ij

(9)

E max{0, Sl ( )    ijl ijl xijl }.
ij

(10)

Мінімізація функції (9) – (10) означає, що зменшення розривів (очікуваного
дефіциту) додаткової зайнятості у сільському господарстві та інфраструктурних
послугах потребуватиме додаткових коштів через вартості  l ,  l . Унаслідок цього
функції (9), (10) модифікуються у такі функції вартості
 l E max{0, Ll ( )   ijl xijl },

(11)

ij

 l E max{0, S l ( )    ijl  ijl xijl } .

(12)

ij

Ураховуючи цілі (3) та (11) – (12), проблему можна сформулювати таким чином:
визначити виробництво xijl , яке мінімізує цільову функцію

 V ( x
il

i .l

ijl

)  cijl xijl   Cl ( yl )   ckl ykl

j

ijl

l

kl

   l E max{0, Ll ( )   ijl xijl }
l

(13)

ij

  l E max{0, Sl ( )    ijl  ijl xijl }  min
l

ij

у рамках обмежень (4) – (6).
Функція (13) може вважатися стохастичною версією функції скаляризації, яка
традиційно

використовується

у

мультикритеріальному

аналізі.

Формально,

скаляризована функція (13) відповідає мультикритеріальній моделі стохастичної
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мінімізації із функцією критерію (3) та (11) – (12). Як було проаналізовано у [152;
159], відповідний вибір значень  l та  l дозволяє контролювати обмеження,
пов’язані із безпечністю (7), (8). Також можливо сформулювати модель
стохастичної оптимізації із альтернативною функцією скаляризації:

 V ( x
il

i .l

ijl

j

)  cijl xijl   Cl ( yl )   ckl ykl
ijl

l

kl

 E maxl  l max{0, Ll ( )    ijl xijl }

(14)

ij

 E maxl  l max{0, Sl ( )    ijl  ijl xijl }  min,
ij

тобто, замість сукупного "очікуваного" дефіциту, визначеного в (13) як суми
функцій (11), (12), функція (14) робить акцент на найвищих рівнях дефіциту у
найбільш постраждалих регіонах. Іншими словами, перевагою такої оптимізації є її
акцент на екстремальних сценаріях у масштабах країни щодо значень Ll ( ) та S l ( ) .
Якщо параметри сформульованої моделі не залежать від xijl , мінімізація функцій
(13), (14) може бути зведена до проблеми лінійного програмування шляхом
використання змінних так званих другорядних рішень.
Ураховуючи це, сконцентруємось на мінімізації функції (13) в рамках обмежень
(4), (5), (6). Ця проблема може розглядатися як так звана дворівнева стохастична
модель оптимізації. Загалом очікувані рішення xijl можуть призвести до дефіциту,
визначеного (9), (10). Дворівнева модель припускає, що після проведення
спостережень реальних параметрів Lsl та S lt , наявний дефіцит може бути
скоригований за допомогою рішень Z ls та U lt , що приймаються на другому етапі
після аналізу ситуації. У запропонованій моделі рішення Z ls , що приймаються на
другому етапі по обмеженню (1), та U lt по обмеженню (2) можуть бути пов’язані із
застосуванням більш досконалих технологій або більш кваліфікованих працівників
із більш високим рівнем оплати праці. Уточнюючи вищенаведену формалізацію,
нехай змінні щодо прийняття рішень Z ls та U lt гарантують дотримання обмежень
s
s
  ijl xijl  Z l  Ll ,

i. j

(15)
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t
t
  ijl  ijl xijl  U l  S l

(16)

i. j

для всіх можливих випадкових сценаріїв Lsl та S lt , s  1 : N l , та t  1 : M l . При цьому
дворівневі припустимі значення Z ls та U lt загалом є випадковими ( Z l  Z l ( ) та
U l  U l ( ) ), залежать від xijl та Lsl і S lt . Проблема дворівневого стохастичного

програмування формулюється як мінімізація функції:
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(17)

   l EZl ( )   l EU l ( )  min
l

l

в рамках обмежень (4), (5), (6), (15), (16). Якщо витрати Vil та cl , ckl є лінійними
(або кусково-лінійною опуклою функцією), то (17) може бути розв’язано за
допомогою

методів

лінійного

програмування.

Припустимо,

що

Ll ( )

та

S l ( ) представлені сценаріями Lsl , s  1 : N l , та S lt , t  1 : M l , із імовірностями  l1 , …,

lN та  l1 , …, lM . Це є природним припущенням унаслідок того, що результати
l

l

опитувань та експертних оцінок зазвичай підраховуються за кількістю сценаріїв та
їх імовірності, зокрема із рівними ймовірностями. Визначимо рішення за допомогою
Z ls та U lt після проведення оцінки в рамках сценаріїв Lsl та S lt . Тоді запропонована

модель може бути сформульована як така задача лінійного програмування:
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t

в рамках обмежень (4), (5), (6), (15) та обмежень (15) – (16). Очевидно, оптимальні
рішення для Z ls та U lt , розраховуються як
Zls  max{0, Lsl   ijl xijl } ,
ij

U lt  max{0, Sls    ijl ijl xijl } ,
ij
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для всіх сценаріїв s  1 : N l та t  1 : M l . Унаслідок цього модель, яка визначена
рівняннями (4), (5), (6), (18), (19), (20) дійсно є еквівалентною моделі, визначеною
рівняннями (4), (5), (6), (13), (15), (16) у рамках випадкових сценаріїв Lsl та S lt .
Використовуючи наведений вище підхід та експертні дослідження [160], було
отримано окремі результати в рамках розв’язання проблем мінімізації ризиків,
пов’язаних із незбалансованим сільськогосподарським виробництвом в Україні на
регіональному рівні l , l  1 : 25 .
За допомогою розробленої моделі проведено емпіричний аналіз можливостей
комплементарного розвитку агросфери в секторі тваринництва та диверсифікації
діяльності в сільській місцевості. Проблема диверсифікації та розвитку нових видів
зайнятості у сільській місцевості є вкрай актуальною, особливо беручи до уваги
великий потенціал, пов'язаний із мігрантами з міст до сільської місцевості. Сценарії
по мігрантах Lsl та S lt у (15) – (16) отримані економічними експертами Інституту
економіки та прогнозування НАНУ на основі національних опитувань. Було
визначено приблизно 100 альтернативних сценаріїв в рамках визначених діапазонів.
Необхідні корективи, що вносяться у рамках моделі, до поточних видів діяльності
та орієнтовані на найм нових працівників, оцінюються у вигляді компромісу між
мінімізацією загальних інвестицій (3), мінімізацією ризиків та витрат, пов’язаних із
дефіцитом робочої сили (15) – (16), враховуючи обмеження (4) – (6). Загалом
обмеження (4) – (6) мінімізують ризики, які виникають унаслідок неадекватного
постачання продуктів харчування та забруднення навколишнього середовища.
Модель функціонує у двох режимах: детермінованому (надає детерміноване
рішення) та стохастичному (надає стабільно оптимальне рішення, так зване «robust
solution»). За детермінованим підходом оцінка виконується із урахуванням тільки
одного сценарію потенційної міграції – очікуваної чисельності. За стохастичним
підходом припускається, що кількість потенційних мігрантів заздалегідь невідома і
результат визначається із урахуванням гарантованого відсотка потенційних
працівників, визначеного імовірнісними обмеженнями (7) – (8).
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Ризики та невизначеності, пов’язані із нестабільною ситуацією в Україні,
відіграють значну роль у розробленій моделі. Для згладжування наслідків було
введено другий рівень оптимізації для специфічних соціоекономічних ризиків та
невизначеностей. Частково наслідки даних ризиків та всі інші невизначеності
враховані у загальній функції витрат cijl .
Емпіричні результати моделювання було отримано для двох сценаріїв –
детермінованого та стабільно оптимального.
Детермінований підхід визначає точну кількість мігрантів до того, як будуть
створені додаткові види діяльності, що обмежує аналіз випадками, коли s  1 та t  1
у (15) – (18). Таким чином, можуть бути випадки, коли робочі місця створюються
для очікуваної або запланованої кількості людей, у той час як реальна кількість
людей може виявитися більшою або меншою. Обидві альтернативи призводять до
прямих та непрямих витрат. Якщо створюватимуться нові робочі місця (наприклад в
інфраструктурі – дороги, школи, заклади охорони здоров'я та культури тощо), але
прибуде недостатня кількість працівників, то інвестиції втрачатимуться або ситуація
може потребувати забезпечення специфічних мотиваційних виплат і надання
преференцій з метою приваблення працівників саме в цю місцевість. Навпаки, якщо
роботи та інфраструктури бракує, то це може викликати негативні емоції у
мешканців і потребуватиме додаткових інвестицій з метою швидкого розміщення
новоприбулих.
На відміну від детермінованого підходу, стабільно оптимальне дворівневе
рішення розраховується із припущенням, що кількість мігрантів не відома
заздалегідь. Витрати та ризики, пов’язані із двома описаними вище ситуаціями,
регулюються на другому етапі. Ідея стохастичного стабільно оптимального рішення
полягає в тому, щоб обрати такі значення для xijl ще до того, як буде відомо про
реальну кількість нових робочих місць та інвестиції, які необхідні для реалізації
необхідних значень xijl , а витрати для корекції результатів, визначені рішеннями Z ls
та U lt на другому етапі, є мінімальними. У разі перевищення очікуваної кількості
новоприбулих людей витрати Z ls

та U lt можуть відображати безпосередні
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інвестиційні кошти, що вносяться для створення суспільних благ або ж
сільськогосподарських підприємств. У разі, коли кількість менша, ніж очікувана,
вони можуть відповідати збільшенню коштів для специфічних потреб розвитку або
ж матимуть характер прямої фінансової підтримки людини та будуть орієнтовані на
залучення працівників.
Загальні витрати (очікувані обсяги інвестицій) для детермінованих та стабільно
оптимальних рішень відображені на рис. 3.4. Для детермінованого підходу, витрати
включають в себе початкові інвестиції із урахуванням сценаріїв середніх показників
і додаткових витрат з метою погодження з

реальною ситуацією, однак вони є

значно вищими, ніж витрати у разі прийняття стабільно оптимального рішення.
Загальні витрати для стабільно оптимального та детермінованого рішень становлять,
відповідно, 38 млн та 49 млн грн. Таким чином, загальні витрати у разі реалізації
стабільно оптимального сценарію є значно меншими, ніж у разі детермінованого.

Рис. 3.4. Витрати, що пов’язані із поліпшенням ситуації у разі, коли кількість
робочих місць є меншою, ніж реальна кількість мігрантів (для робастного
(стабільно оптимального) та детермінованого рішень)
Джерело: розраховано автором за даними [106; 107; 108; 109]

Однак

для

прийняття

кінцевого

рішення

щодо

забезпечення

саме

комплементарного сценарію розвитку необхідно розглянути також інші фактори
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впровадження запропонованих рішень. Це необхідно для уникнення ситуації
«короткотермінового ефекту», коли обирається менш витратний стратегічний
сценарій, однак у довгостроковій перспективі для забезпечення запланованих
результатів він вимагає додаткових витрат, при цьому не забезпечуючи
мультиплікативного ефекту результатів.
На рис. 3.5 відображено детерміновані та стабільно оптимальні рішення стосовно
кількості робочих місць для сільського населення в аналогічних масштабах.
Стабільно оптимальне рішення демонструє, що можливо досягнути вищого рівня
зайнятості за умов певних заходів для створення робочих місць із урахуванням
множини міграційних сценаріїв, тоді як детермінований підхід досягає очікуваного
(запланованого) рівня зайнятості. Слід відмітити, що отримані результати на
сьогодні показують агреговані перспективи на рівні регіонів України щодо
альтернативних шляхів розвитку.
Зайнятість (Derministic)
Волинська
Львівська
Закарпатська
Івано-Франківська
Одеська
Тернопільська
Житомирська
Київська
Вінницька
Автономна Републіка Крим
Херсонська
Дніпропетровська
Луганська
Чернігівська
Рівненська
Полтавська
Черкаська
Миколаївська
Сумська
Запорізька
Кіровоградська
Чернівецька
Хмельницька
Харківська
Донецька

Зайнятість (STO)
9946
11344
15256
8878
25761
13941
14319
19843
24249
15897
11968
14138
7579
9524
12100
18709
16588
12823
12083
12462
12385
9700
19038
15010
12988

10224
11185
16315
9462
26912
14428
15408
21971
25904
16167
12358
14674
7773
10428
12936
19401
17094
12913
12335
13692
11989
10428
19948
15285
14274

Поголів'я (Derministic) Поголів'я (STO)
2745
2515
2910
1447
8565
3938
4587
6247
7752
4842
3609
4357
2360
2113
3428
6132
5376
4135
3806
3847
3946
2121
6207
4669
4267

2822
2480
3112
1542
8947
4074
4936
6917
8280
4923
3726
4521
2420
2280
3665
6359
5540
4163
3885
4227
4049
2280
6503
4754
4688

Рис 3.5 Детерміноване та стабільно оптимальне розміщення нових видів діяльності у
сільській місцевості (по робочих місцях для сільського населення з метою
розміщення людей, кількість яких невідома заздалегідь)
Джерело: складено та розраховано автором за даними Держкомстату
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Відповідно до прогнозів експертів, очікується, що кількість мігрантів може
значно перевищувати очікувані значення, що і відображено в результатах по
робастним рішенням на рис. 3.5 за допомогою множини сценаріїв для кожного
окремого регіону. Таким чином, стохастичний підхід, який пропонує робастні або
стабільно оптимальні рішення є таким, що більш відповідає якісним оцінкам
експертів, щодо потенційної реальної кількості мігрантів.
Для більш досконалого розуміння розміщення додаткових робочих місць на
території України ми пропонуємо розглянути деталізацію на обласному рівні.
Географічне розміщення додатково створених робочих місць (в агровиробництві та
інших сферах зайнятості) по регіонах України представлене на рис. 3.6 для
стабільно оптимального сценарію і на рис. 3.6 для детермінованого. Очевидно, що в
цьому контексті стабільно оптимальний сценарій демонструє кращі показники, ніж
детермінований сценарій, що було відображено і на рис. 3.5. Це додатково
демонструє

переваги

використання

підходу

стохастичного

оптимізаційного

моделювання для забезпечення комплементарного розвитку.

Рис. 3.6. Стабільно оптимальний сценарій розміщення нових робочих місць у
сільській місцевості (кількість людино-місць)
Джерело: складено та розраховано автором за даними Держкомстату
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Рис. 3.7. Детермінований сценарій розміщення нових робочих місць у сільській
місцевості (кількість людино-місць)
Джерело: складено та розраховано автором за даними Держкомстату

Реалізація складової продовольчого самозабезпечення в моделі на цьому етапі
дослідження представлена сектором тваринництва. Як уже зазначалося вище,
модель передбачає нарощення поголів’я ВРХ за рахунок підтримки дрібних
виробників продукції тваринництва, що з точки зору комплементарного розвитку є
оптимальним в довгостроковому періоді. Такий підхід, крім підвищення зайнятості,
забезпечує також і скорочення епідеміологічних та екологічних ризиків, які є
характерними для інтенсифікованого виробництва продукції тваринництва і впливає
на екологічну ситуацію. Це пов’язано в першу чергу із тим, що у разі несприятливої
епідеміологічної ситуації ймовірність хвороб у тварин, що не утримуються в одному
приміщенні, є нижчою, що у свою чергу скоротить загальні витрати на відновлення
поголів’я у разі епідемій. Крім того, інвестиції в розвиток дрібного підприємництва,
безумовно,

сприятиме

посиленню

соціальних

зв’язків

у

суспільстві,

що
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нарощуватиме соціальний капітал у сільській місцевості, створюватиме соціальну
стабільність та робитиме її більш привабливою для життя та інвестування.
Скорочення екологічних ризиків пов’язане із відсутністю необхідності утилізації
великих обсягів продуктів життєдіяльності тварин, які є значною проблемою у разі
утримування великої кількості тварин в одному приміщенні та використанням
інтенсивних технологій виробництва. Крім того, використання медичних препаратів
в інтенсивних технологіях, що є доволі розповсюдженим, створює додаткові ризики
не тільки при утилізації продуктів життєдіяльності (які зазвичай і не утилізуються
великими господарствами) для оточуючих людей, а й при споживанні виробленої
таким способом продукції.
Географічне розміщення кількості додаткового поголів’я по регіонах України
представлене на рис. 3.8 для стабільно оптимального сценарію та 3.9 для
детермінованого.

Рис. 3.8. Стабільно оптимальний сценарій розміщення поголів’я ВРХ у сільській
місцевості (кількість тварин)
Джерело: складено та розраховано автором за даними Держкомстату

.
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Рис. 3.9. Детермінований сценарій розміщення поголів’я ВРХ у сільській місцевості
(кількість тварин)
Джерело: складено та розраховано автором за даними Держкомстату

Як видно з рис. 3.7 та 3.8 по певних регіонах для різних сценаріїв існують значні
розбіжності по кількості поголів’я. Це пояснюється визначенням пріоритетності
регіонів – для стабільно оптимального сценарію визначалося, що пріоритет при
наданні інвестицій та обсяг фінансування для кожного окремого регіону
визначається рівнем депресивності цього регіону. На основі дослідження [92] було
отримано ранжування регіонів України шляхом порівняння ступеня депресивності
цього регіону та зважуванням його на очікувану кількість сільського населення в
цьому регіоні у 2050 р., за даними [57]. Таким чином, за інших рівних умов, регіон,
що відповідно до ранжування вважався більш пріоритетним для інвестицій,
отримував більший їх обсяг для збільшення поголів’я. За рахунок такої
пріоритизації досягається максимальний ефект від інвестицій.
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3.3. Ключові положення вітчизняної політики комплементарного розвитку
агросфери
Забезпечення

розвитку

сільського

господарства

і

села

на

засадах

комплементарності значною мірою визначається глибоким усвідомленням та
науковим обґрунтуванням реальних економічних процесів третього тисячоліття, які
докорінно

відрізняються

від

попереднього

століття.

На

сучасному

етапі

господарські і державні функції, соціальні і політичні процеси настільки тісно
переплетені і взаємопов’язані, що важко виділити окремо економічну складову як
таку. Це обумовлює реальну необхідність нової аграрної політики і аграрноекономічної науки, які відображають передусім роль держави в регулюванні та
фінансовій підтримці взаємопов’язаного аграрного і сільського розвитку.
У цьому контексті слід звернутися до наукового обґрунтування змін економічних
політик провідних країн світу, які твердо базуються на позиціях протекціонізму,
державного регулювання та суттєвої державної фінансової підтримки одночасно і
сільського господарства і села. Сільське господарство в економічному плані не є
самодостатньою

галуззю,

ринок

продовольства

не

є

саморегульованим,

сільськогосподарські виробники не можуть адекватно підтримувати просторовий
розвиток сільських поселень і мешканців, а також забезпечувати екологічну безпеку
виробництва без відповідної суспільної підтримки і державного втручання.
Враховуючи комплементарний характер зв’язку між елементами аграрного і
сільського розвитку, застосовується державне регулювання та фінансова підтримка,
які допомагають їхньому відносному збалансуванню через відповідну політику. Для
переходу до такого типу політики у вітчизняних умовах доцільно на законодавчому
рівні запровадити використання терміна «аграрна сфера економіки» як єдиного
(цілісного) суб’єкта державного регулювання та державної фінансової підтримки на
відміну від використовуваного в нинішній практиці терміна «агропромисловий
комплекс» (АПК) та аграрний сектор.

Термін

АПК

був

запроваджений

у

радянські часи для підсилення ролі і значення міжгалузевих зв’язків у
централізовано-плановій системі господарювання. АПК включає комплекс галузей і
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видів діяльності з виробництва засобів виробництва для сільського господарства
(сільськогосподарське машинобудування, виробництво мінеральних добрив, засобів
хімічного захисту); сільське господарство; переробку сільськогосподарської
сировини в кінцеву продовольчу і непродовольчу продукцію; транспортну і
складську інфраструктуру. Таким чином, агропромисловий комплекс поєднував три
групи галузей національної економіки: І – група галузей промисловості, які
здійснювали виготовлення засобів виробництва для сільського господарства; ІІ –
безпосередньо сільськогосподарське виробництво; ІІІ – групу галузей, пов’язаних з
виробництвом

продовольства

та

предметів

широкого

вжитку

з

сільськогосподарської сировини, підприємства з транспортування, постачання та
торгівлі. У складі АПК міжгалузеві зв’язки регулювалися централізовано, оскільки
всі три сфери керувалися з єдиного центру і функціонували за єдиним державним
планом. У ринковій економіці така централізація в принципі неможлива.
У період аграрних трансформацій у 2005 р. у Законі «Про основні засади
державної аграрної політики на період до 2015 року» (№2982 – ІV від 18.10.2005р.)
було введено новий термін «аграрний сектор /Агропродовольчий сектор», який
охоплює безпосередньо сільське і рибне господарство, харчову промисловість та
перероблення сільськогосподарської продукції (визначення зі згаданого Закону). Це
визначення підкреслює ринкову орієнтацію міжгалузевих зв’язків і їх встановлення
та саморегулювання відповідно на договірній основі відповідно до ринкових правил
і норм, а не на централізованому управлінні. Проте галузевий склад у визначенні
терміна аграрний/агропродовольчий сектор не включає ті галузі, які виробляють і
постачають

засоби

виробництва

для

сільського

господарства

і

харчової

промисловості (всі види сільськогосподарської техніки, устаткування для харчової
промисловості, виробництво мінеральних добрив тощо). І у цьому простежується
відповідність терміна «аграрний сектор» ринково орієнтованому характеру
функціонування економіки, оскільки всі ці галузі виробляють продукцію і послуги
для аграрного сектора, але технологічно і організаційно належать до інших сфер
суспільного виробництва (машинобудування, хімічна промисловість, енергетика та
ін.).
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Разом з тим застосування у політичній практиці та політичних інтервенціях
понять «агропромисловий комплекс» та «аграрний сектор» орієнтує на розвиток
галузей та галузевих зв’язків, а екологічні та соціальні аспекти не є предметом
впливу одночасно з виробництвом і аграрною економікою.
Введення на законодавчому рівні поняття «аграрна сфера» (агросфера) в практику
формування політики засвідчуватиме, що регулювання стосується багаторівневої і
багатофункціональної системи аграрного виробництва, яка охоплює соціальні,
економічні та екологічні аспекти, безпосередньо пов'язані із продовольчим
самозабезпеченням та реалізацією експортного потенціалу України. До складу
агросфери, окрім базової галузі – сільського господарства, повинні входити
спеціалізовані структури системи зберігання, транспортування та реалізації
продукції сільського господарства і продовольства, які формують продовольчі
ланцюги, забезпечують просування сировини і продовольчої продукції до кінцевого
споживача та створюють додану вартість.
Цільове завдання державної підтримки функціонування агросфери на засадах
комплементарності – забезпечення необхідного рівня споживання продуктів
харчування вітчизняного виробництва, збалансованого за всіма компонентами як
для міського, так і для сільського населення на засадах сталого розвитку. Цільові
орієнтири державного регулювання агросфери як складної комплементарно
пов’язаної соціо-еколого-економічної системи повинно забезпечувати виробництво
продовольства для задоволення потреб населення у якісних продуктах харчування,
зберігаючи і підтримуючи його життєдіяльність і відтворення; сприяти збереженню
сільських спільнот та забезпечувати сільську зайнятість; використовувати і
відновлювати ґрунтову родючість і екологічну рівновагу в сільській місцевості.
Після визначення об’єкта державного регулювання для забезпечення переходу її
до функціонування на засадах комплементарності слід визначити відповідні сфери
державного впливу. До їхнього складу слід включити суспільну, економічну,
екологічну, комунікаційну, інноваційну та інституційну складові.
Регулювання суспільної складової агросфери спрямовується на забезпечення умов
для повноцінного харчування всіх верств населення завдяки виробництву і
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реалізації якісної вітчизняної продукції, що сприятиме здоровому харчуванню,
поліпшенню

демографічної

ситуації,

формуванню

повноцінного

трудового

потенціалу національної економіки тощо. Застосування традиційних культур/тварин
та технологій у виробництві такої продукції забезпечуватиме раціональну зайнятість
на селі, створить нормальні умови життя сільського населення та зростання його
доходів,

розвиток

соціальної

інфраструктури;

збереження

і

відродження

самобутньої культури сільського соціуму та надання послуг сільської гостинності.
Регулювання

у

сфері

економічного

розвитку

агросфери

на

засадах

комплементарності орієнтується на міжгалузеве збалансування національної
економіки

на

агропродовольчій

основі

визначення

продукції.

На

реальної

основі

потреби

цих

оцінок

країни

в

кінцевій

формується

система

міжгалузевих зв'язків, включаючи рух матеріальних засобів виробництва і
фінансових

потоків.

На

цій

основі

може

формуватися

продовольче

самозабезпечення країни та взаємодія агросфери з державним бюджетом: податкові
надходження і отримання фінансових ресурсів з бюджету на

підтримку

пріоритетних виробничих, соціальних і екологічних програм, розвиток регіональної
ринкової інфраструктури і формування збалансованих продовольчих ринків,
локального, регіонального та міжрегіонального рівнів тощо.
Механізми екологічного регулювання спрямовуються на збереження і поліпшення
передусім найважливішого природного багатства – сільськогосподарських угідь,
підвищення

їхньої

ґрунтової

родючості

та

природного

біорізноманіття,

використання екологічно безпечних технологій аграрного виробництва, практик
доброго господарювання для забезпеченням екологічної рівноваги сільських
територій, збереження і розвитку агроландшафтів, водних і лісових ресурсів
сільської місцевості.
Формування комунікаційних та інформаційних зв’язків в аграрній сфері
економіки в сучасних умовах має пріоритетне забезпечувальне значення, оскільки
комплементарність її розвитку багато в чому залежить від ступеня забезпеченості
органів управління, сільськогосподарських виробників та сільських громад
актуальною і достовірною екологічною, соціоекономічною, науковою, довідковою,
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комерційною та іншою інформацією. Запровадження інформаційно-комунікаційних
технологій, що включають сучасні засоби передачі та обробки даних, є необхідною
умовою функціонування систем

управління і регулювання взаємопов’язаного

аграрного і сільського розвитку на усіх рівня.
Можливостям використання інноваційних технологій в сільськогосподарському
виробництві, соціальному і екологічному розвитку, функціонуванні сільських
спільнот тощо в сучасних умовах відводиться найголовніша забезпечувальна роль у
досягненні комплементарного ефекту. Інноваційна складова у сфері управління та
регулювання

комплементарного

застосуванню прогресивних

розвитку

методів і

агросфери

нових

розвивається

технічних

завдяки

можливостей, що

забезпечується державною підтримкою фундаментальних і прикладних наук, які
розробляють методи генної інженерії, біотехнологій, засобів захисту біологічних
об'єктів від хвороб і шкідників, а також інноваційні технології, що забезпечують
збереження і якість продукції та сільських спільнот на базі соціальних інновацій.
Інституційна складова регулювання комплементарного розвитку агросфери
включає узгодження формальних і формальних інститутів та інституцій, які
пов’язуються одним об’єктом впливу – агросфера як цілісний

соціо-еколого-

економічний організм. Міжнародні документи, національні закони, постанови уряду,
національні та регіональні цільові програми, нормативна база планування та
прогнозування мають узгоджуватися з цілями та завданнями забезпечення
комплементарності аграрного і сільського розвитку. Особливого значення в умовах
дії Угоди про асоціацію з Європейським Союзом набуває гармонізація законодавчих
актів, директив ЄС, особливо стандартів, використовуваних у виробництві
продовольства, сільського розвитку, безпечних господарських практик, правил
міжнародної торгівлі тощо з досягненням комплементарного ефекту в агросфері.
Інтеграційна складова регулювання комплементарного розвитку агросфери
забезпечує інтеграцію усіх виокремлених сфер: суспільної, економічної, екологічної,
інноваційної, комунікаційної та інституційної при плануванні, організації, реалізації
та координації взаємопов’язаного аграрного і сільського розвитку.
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Виокремлені сфери регулювання комплементарності розвитку агросфери за своїм
змістом відповідають концепції сталого розвитку, які були оновлені 2 вересня 2015
р., коли 193 держави-члени ООН одноголосно ухвалили новий Порядок денний у
галузі сталого розвитку на період 2015–2030 рр.
Поява та розроблення Концепції сталого розвитку у ХХ ст. обумовлені низкою
проблем, які не лише почали суттєво гальмувати поступ людства, але й в окремих
випадках ставили під загрозу саме його існування. Серед них екологічні та паливноенергетичні кризи, демографічні та продовольчі проблеми, перманентні військові
конфлікти та загрози тероризму, наростаюча диференціація між рівнями життя
різних груп населення. Ці глобальні загрози вимагали комплементарного підходу до
аналізу існуючих тенденцій в соціоекономічній, екологічній та суспільно-політичній
сферах для їх подальшого узгодження з законами сталого розвитку [84].
Вирішальне значення для закладення вихідних принципів сталості мала
Конференція ООН з проблем навколишнього середовища та розвитку 1992 р. у Ріоде-Жанейро, на якій офіційно було ухвалено стратегію переходу від економічного
зростання до сталого розвитку "Agenda 21" (План дій на ХХІ ст.). Прийняті
рекомендації включали в себе главу «Підтримка сталого розвитку сільського
господарства та сільських територій» [178]. У 2002 р. в Йоганнесбурзі відбувся
Всесвітній саміт з проблем сталого розвитку "Ріо+10", на якому обговорювались
проблеми реалізації програм сталого розвитку в розвинених країнах. Велика увага в
цих країнах приділялася покращенню екологічної ситуації та збереженню
природних основ життєдіяльності за рахунок перерозподілу фінансових ресурсів із
інших сфер діяльності. Відповідно у березні 2010 р. Європейський Союз ухвалив
оновлену стратегію сталого розвитку під назвою «Європа 2020» [158], в якій
викладено Концепцію соціальної ринкової економіки для Європи в ХХІ ст. Сталий
розвиток визначається як один із трьох найбільш важливих факторів економічного
зростання поряд із «розумним» розвитком. Розумний розвиток як поглиблене
розуміння сталого розвитку базується на знаннях та інноваціях і сприяє соціальній
інтеграції суспільства. У концепції визначено триєдину мету європейського
розвитку: Європа повинна стати розумною та збалансованою, такою, що сприяє
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соціальній інтеграції та характеризується показниками високої зайнятості і
продуктивності, а також соціальною згуртованістю.
Тобто у третьому тисячолітті розуміння сталого розвитку суттєво змінилося.
Сталий розвиток у сучасному світовому сприйнятті стосується не тільки питань
розвитку економіки і збереження навколишнього середовища, більшою мірою він має
соціальний вимір – ступінь задоволення соціальних потреб громад, вирішення
проблем соціальної безпеки та соціальної політики. Проблема задоволення
соціальних потреб у контексті сталого розвитку відображає сутність політики,
орієнтованої на людину. Із позицій комплементарного розвитку сільського
господарства і села політика у цій сфері має включати допомогу вразливим
сільським громадам у сфері їхнього захисту від економічних загроз великого
капіталу та виникнення соціальних конфліктів, а також ініціативи щодо зміни
соціальної

компоненти

при

впровадженні

практичних

заходів

екологічно

безпечного господарювання на землі.
Основні елементи сталого розвитку можна схематично представити (рис. 3.10).
Економічна

складова

сталого

розвитку

забезпечується

на

основі

концепції

максимального потоку доходу Хікса–Ліндаля, який може існувати тільки за умови
збереження активів (капіталів), за допомогою яких і виробляється цей дохід, що
передбачає

оптимальне

та

економне

використання

обмежених

ресурсів.

Комплементарні їй соціальна та екологічні складові: соціальна спрямована на
збереження соціальної стабільності, морально-етичних норм і різноманіття культур у
глобальному масштабі; екологічна повинна забезпечувати стабільність природних
систем, їхню здатність до самовідтворення та адаптації до змінюваних умов.
У концепції сталого розвитку тріада «соціальна сфера – екологія – економіка»
набуває унікальних рис – її метою є забезпечення добробуту теперішніх і майбутніх
поколінь на основі природно-екологічної системи життєзабезпечення, в якій
економіка відіграватиме роль двигуна розвитку. В результаті комлементарної
взаємодії економічного та соціального аспектів виникає необхідність справедливого
розподілу ресурсів усередині одного покоління, комплементарний взаємозв’язок
екологічного та економічного компонентів зумовив вирішення проблеми вартісної
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оцінки та інтерналізації впливів на довкілля. Поєднання соціального та екологічного
компонентів вимагає врахування прав прийдешніх поколінь та участі всіх верств
населення у процесі прийняття рішень.

Рис. 3.10. Комплементарні складові сталого розвитку
Джерело: адаптовано автором на основі [98].

Фундаментальною відмінністю концепції сталого розвитку, що базується на
принципах комплементарності, від традиційних ідей та практик господарювання –
інтегральний взаємодоповальний підхід до процесу розвитку. Разом з тим слід
відзначити, що визнання сталого розвитку – це лише констатація загальних проблем
і наголошення на пріоритетності їхнього вирішення. Проте визначення напрямів і
конкретних інструментів їхнього вирішення має бути наступним етапом, який уже
поступово реалізується кожною країною окремо.
Для України прийняття та рух у напрямі досягнення цілей сталого розвитку на
основі їхньої комплементарності має стати ключовим вектором державної політики і
передусім

в

аграрній

сфері,

оскільки

їх

досягнення

можливе

при

взаємодовнюваності аграрного і сільського розвитку, гармонізації сільського
господарства і села, збереження сільських спільнот і аграрних ландшафтів.
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Перехід до політики комплементарного розвитку агросфери, який буде сприяти
досягненню завдань України у досягненні Цілей у сфері сталого розвитку до 2030 р.,
може здійснюватися шляхом поступового надання вітчизняному сільському
господарству центральної ролі в його сприянні досягненню цілей розвитку. При
цьому пріоритетне значення має бути надано встановленню чітких показників щодо
зниження рівня бідності, допомоги сільському малому/мікропідприємництву у сфері
агробізнесу для сприяння виробництву локальних продуктів для місцевих ринків на
основі створення виробничих можливостей для дрібного сільського власника, а
також диверсифікації його доходів з використанням місцевих активів та екологічно
безпечних технологій.
У вітчизняній практиці традиційно сільській економіці та сільській місцевості
відводять пасивну, допоміжну роль в економічному розвитку. Більшість стратегій
економічного розвитку країни вбачали головним завданням зростання промислового
виробництва як «локомотива» всієї економіки, а сільським територіям відводилась
роль постачальника дешевого продовольства та низькокваліфікованої робочої сили.
В умовах бідності значної частини населення сільське господарство може стати як
«локомотивом» економіки країни, так і «кладовищем» сподівань сільського
населення, в цьому разі той чи інший результат великою мірою залежить від
політики в аграрній сфері.
Розвиток аграрної сфери супроводжується мультиплікативним ефектом та сприяє
модернізації багатьох секторів економіки. Велика кількість визначних економістів
зазначала важливість аграрного сектору, зокрема Г. Мюрдал, лауреат Нобелівської
премії в галузі економіки, свого часу відзначав важливість аграрного сектору в
економічному розвиту та наголошував на його визначній ролі [120]. Таким чином,
державне регулювання комплементарного розвитку сільського господарства і села
нині стає ключовою ланкою довгострокового сталого розвитку всієї економіки. Без
комплементарного підходу до розвитку аграрної сфери промислове зростання
гальмуватиметься або ж, у гіршому випадку, призводитиме до виникнення згубних
диспропорцій в економіці, розповсюдження бідності, нерівності та безробіття,
соціальної напруги у суспільстві.
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Деякі зарубіжні економісти [161] вважають, що сама ідея комплементарного
розвитку сільських територій зародилася після надання широкого кола повноважень
місцевим громадам та органам влади, саме тоді, коли сільські громади перестали
бачити сільську територію постачальником сировини або ж компенсаційних
територій для великих економічних центрів і вирішили віднайти власний шлях
розвитку. При цьому недоліки економічної структури переборювалися не стільки за
рахунок зовнішніх інвестицій, скільки за рахунок створення самодостатніх
інтегрованих господарських структур на основі формування економічного обігу
внутрішніх ресурсів, за рахунок місцевих підприємств.
Для переходу до комплементарного аграрного і сільського розвитку Україні слід
змінити організаційні механізми бюджетування агросфери. Загальний аграрний
бюджет має бути структурований за двома взаємодоповнювальними напрямами,
фінансовими блоками: аграрний і сільський розвиток.
Перший фінансовий блок – аграрний розвиток – використовує інструменти,
призначені для регулювання ринку і надання прямих виплат малим та середнім
господарюючим суб’єктам для підтримки і стабілізації їхніх доходів (тобто не
пов’язаних з виробництвом певних видів сільськогосподарської продукції).
Інструментарій регулювання ринку може включати такі заходи, як інтервенційні
закупівлі, зберігання виробленої продукції, система експортних квот, спеціальні
інтервенційні заходи (для відновлення споживчої довіри, стимулювання споживання
життєво корисної продукції тощо).
У країнах, що мають розбалансований аграрний і сільський розвиток, більшість
програм щодо розвитку сільської місцевості мають фрагментарний характер, без
належної координації та узгодження відповідних заходів. Тому другий фінансовий
блок – сільський розвиток, має об’єднати всі програми щодо сільських територій із
загальним фінансовим адмініструванням і контролем під егідою Міністерства
аграрної політики і продовольства за такими напрямами:
1. Підвищення конкурентоспроможності сектора малих та мікрогосподарюючих
суб’єктів у сільському господарстві незалежно від організаційно-правових форм
(фермерські

господарства,

особисті

селянські

господарства,

сільські
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домогосподарства). Заходи

цього

людського

капіталу

і

фізичного

напряму включають
в

цьому

секторі

підтримку розвитку
для

виробництва

сільськогосподарської продукції, її переробки, підтримки виробництва якісної
продукції та її реалізації.
2. Поліпшення навколишнього середовища та ландшафтів. Заходи, призначені для
збереження і відновлення природних ресурсів; підтримки тих сільських ландшафтів,
які мають високу природну цінність для сільського або лісового господарства;
збереження

культури,

етнічної

належності

і

традиційного

ландшафтного

різноманіття сільських територій.
3. Якість життя і диверсифікація сільської економіки. Заходи, які спрямовані на
розвиток місцевої інфраструктури та збільшення потенціалу людського капіталу у
напрямі

розширення

економічної

активності

як

у

сільськогосподарському

виробництві, так і поза його межами. Ці заходи сприятимуть економічному
зростанню на селі, формуванню нових робочих місць і диверсифікації економічної
діяльності.
4. Соціальна згуртованість сільських громад. Заходи, що підсилюють якість життя
і добробут сільського населення за рахунок розвитку навичок співпраці та взаємодії
членів сільських громад в умовах децентралізації;

забезпечення можливостей

сільським мешканцям і місцевим органам самоврядування координувати свої зусилля в
отриманні державних коштів, грантів й технічної допомоги під конкретні проекти
сільського розвитку на конкурсній основі. Соціальна згуртованість розглядається з
точки зору соціальних цінностей, які виникають разом з іншими цінностями,
визнаними

локальними

спільнотами, такими

як:

справедливість, суспільна

солідарність; рівність можливостей і рівність результатів.
Слід зазначити, що сталий комплементарний розвиток передбачає дещо більше,
ніж просто перелік окремих заходів із підтримки аграрного і сільського розвитку.
Важливо перебороти «виробничу ідеологію розвитку», яка основним шляхом
вирішення всіх проблем вбачає посилення інтенсифікації та індустріалізації
сільськогосподарського

виробництва,

тобто

першочерговим

завданням

є

виробництво, а людина, селянин, розглядається відповідно до своєї ролі – виробника
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продовольства. Однак селянин, як і будь-яка людина, має множину різних потреб та
цілу низку власних проблем, які не пов’язані лише з сільськогосподарським
виробництвом. Основна відмінність комплементарного підходу до сталого розвитку
полягає в тому, що людина, її проблеми, добробут, бажання та ініціативи стають
першочерговим завданням. Тому сприяння диверсифікації економічної діяльності в
сільській місцевості є важливим фактором для добробуту людей, їхньої професійної
реалізації на селі за місцем проживання. Таким чином, комплементарний розвиток
агросфери виходить за рамки роботи в одному секторі економіки або на певній
території і охоплює такі три напрями:


покращення умов життя на місцях у рамках сільської території;



процес реорганізації владних структур на місцевому рівні;



структурна політика та конкретна реалізація міжнародних конвенцій на

національному рівні.
Проте координуючу роль на національному рівні за цими напрямами має
здійснювати Міністерство аграрної політики та продовольства, оскільки перехід до
запропонованих механізмів державного регулювання комплементарного аграрного і
сільського розвитку може сприяти взаємовигідному функціонуванню сільських
територій і місцевих сільськогосподарських виробників, що забезпечить виконання
функцій забезпечення продовольством і сільськогосподарською сировиною та
несільськогосподарськими товарами і послугами; реалізацію комплементарних
суспільних благ – збереження сільського укладу життя, надання соціальних послуг,
соціальний контроль над територією, збереження історично освоєних ландшафтів;
розширене відтворення населення, підвищення добробуту та рівня задоволеності
власним життям; підтримання екологічної рівноваги в біосфері.
Прикладні засади реалізації комплементарності сталого розвитку сільського
господарства і села такі:
 комплексність – розглядаються всі можливі види господарської діяльності, які
можуть підвищити доходи місцевого населення; кожна пропозиція щодо збільшення
зайнятості і доходів має бути обґрунтована з економічної, соціальної, морально-
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етичної, правової точок зору, вирішення проблеми зайнятості та доходів пов’язане із
вирішенням інших проблем та комплексним розвитком сільської місцевості;
 відкритість – використання методів інтерактивного планування (за участю
населення), обговорення можливих шляхів та перебігу реалізації проектів чи
програм розвитку із сільським населенням, внесення відповідних змін у розроблені
плани за результатами обговорень;
 широка участь населення – в процесі розроблення та реалізації відповідних
проектів необхідно максимально використовувати знання, досвід та уявлення
населення про найбільш ефективні шляхи забезпечення зайнятості та доходів,
враховувати особливості економічної та соціальної поведінки різних верств
населення, забезпечувати узгодження їхніх інтересів та намірів; зусилля учасників
проекту консолідуються шляхом розвитку місцевого самоврядування та управління,
участі недержавних організацій;
 опора на місцеві ресурси – досягнення поставлених цілей розвитку відбувається
насамперед за рахунок мобілізації місцевих фінансових, матеріально-технічних,
соціальних і гуманітарних ресурсів, що має першочергове значення для створення
стійких механізмів забезпечення зайнятості та доходів, однак це не виключає
використання необхідних зовнішніх ресурсів;
 інституціоналізація

–

реорганізація

системи

управління

сільським

господарством (міністерств, комітетів, відомств) на загальнодержавному та
місцевому рівнях, передача повноважень місцевим органам влади та сільським
громадам.
Перехід

до

запропонованих

механізмів

державного

регулювання

комплементарного аграрного і сільського розвитку має ґрунтуватися на загальних
макропідходах і на диференційованих для кожного регіону стратегіях. Загалом для
досягнення відповідної ефективності комплементарний розвиток агросфери повинен
охоплювати три рівні – національний, регіональний та місцевий (локальний).
Пріоритетним у цій тріаді вважається місцевий рівень як такий, що забезпечує
максимальну участь сільських жителів і громад у процесі формування власного
добробуту і на якому закладаються основи комплементарності. У безпосередньому
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забезпеченні реалізації основ комплементарного розвитку локального рівня суттєва
роль відводиться інституційним змінам, функціонуванню недержавних, громадських
організацій, створених на місцевому рівні.
Для комплементарного розвитку локального рівня, окрім підтримки недержавного
сектора та виробничого потенціалу конкретної громади для її розвитку і забезпечення
інвестиційних можливостей, необхідно гарантувати людям безпеку: захист здоров'я,
забезпечення базового рівня норм споживання, гарантії прав власності та скорочення
надмірної різниці в доходах тощо. Комплементарний розвиток тут розглядається з
точки зору соціальних цінностей, таких як: справедливість, суспільна солідарність,
рівність можливостей і результатів.
Очікувані результати комлементарного розвитку агросфери визначатимуться
створенням умов для досягнення добробуту населення, формуванням у сільській
місцевості самобутньої та самоврядної, розвиненої територіальної системи;
реальними механізмами протидії антропогенному перевантаженню та деградації
ландшафту; збереженням культурних цінностей; забезпеченням відтворення та
довгострокового використання природних ресурсів для сільського господарства,
традиційного місцевого виробництва товарів і послуг, туристичних і рекреаційних
цілей та інших сфер господарської діяльності.
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Висновки до розділу 3
1. Згладжування неадекватної дії результатів від зростання в аграрному секторі та
проблем сільського розвитку вимагають нових підходів до політичних втручань, що
стимулюють виникнення та закріплення системи стримувань та противаг.
Основна ідея лібералізації у сфері аграрної політики полягає у забезпеченні
однакової вигоди і споживачам, і виробникам сільськогосподарської продукції, у
гарантуванні продовольчої та екологічної безпеки, а також соціоекономічної
стабільності

в

сільській

місцевості,

що

відображається

у

принципах

комплементарного розвитку. При цьому комлементарність досягатиметься без
використання

прямого

контролю

та

субсидування;

механізми

державного

регулювання в цьому випадку повинні будуватись на формах квазіринкових
підходів з обов’язковим розподілом влади від вертикалі до горизонталі.
2. Перехід на засади комплементарного розвитку орієнтований на прийняття
стратегічних рішень – посилення потенціалу сільських громад та зниження рівня
ключових ризиків. У свою чергу значне зростання ризиків від інтенсифікації
виробництва та концентрації земель, що спричиняються незавершеністю аграрних
реформ в Україні та негативно впливають на соціоекономічні та екологічні умови
життя у сільській місцевості України, потребують системності у підходах до
вирішення з застосуванням математичного апарату. Розроблена економікоматематична модель оптимізації розподілу фінансових ресурсів для підтримки
аграрного сектора з метою досягнення комплементарного розвитку включає критерії,
що є аналогічними до європейських стосовно вирішення питань щодо збереження та
покращення якості навколишнього середовища, розширення можливостей сільської
місцевості та покращення конкурентоспроможності аграрного сектора.
3. Стохастичні параметри моделі являють собою невизначеність оціночних
даних експертів відносно потенційної зворотної міграції трудових ресурсів і
розвитку

інфраструктури.

Невизначеності,

пов’язані

із

недосконалістю

інституційного середовища в Україні (наприклад, бюрократія, корупція та ін..),
представлені у вигляді додаткових витрат у цільовій функції. Окрему увагу та
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пріоритетність в отриманні бюджетних ресурсів для відновлення виробництва
приділено регіонам, де соціоекономічні та екологічні наслідки діяльності
агрохолдингів набули загрозливих значень.
Формально

розроблена

модель

характеризує

виробництво

різних

видів

сільськогосподарської продукції i  1,2,... на регіональному рівні l в рамках систем із
різними характеристиками управління j , (традиційні (домогосподарства), середні
або інтенсивні великомасштабні виробники). Основна ідея – це збалансоване
розміщення

запланованих

обсягів

додаткового

виробництва

та

сільських

працівників у просторовому контексті. Плани розраховані на основі експертних
оцінок і баз даних, наявних в Інституті економіки та прогнозування НАНУ та інших
установ, ураховуючи дореформені рівні виробництва у відповідних місцевостях та
поточні тенденції щодо наявності робочих місць у містах. Деякі з цих значень
використовуються як невизначені випадкові величини. Обмеження моделі пов’язані
із забезпеченням певного рівня зайнятості у виробничих та невиробничих сферах у
сільській місцевості, досягнення продовольчого самозабезпечення та охорони
навколишнього середовища.
4. Загальні витрати (очікувані обсяги інвестицій) для детермінованих та
стабільно

оптимальних

рішень

відображені

у

просторовому

вимірі.

Для

детермінованого підходу витрати включають початкові інвестиції із урахуванням
сценаріїв середніх показників і додаткових витрат з метою погодження з реальною
ситуацією, однак вони є значно вищими, ніж витрати у разі прийняття стабільно
оптимального

рішення.

Загальні

витрати

для

стабільно

оптимального

та

детермінованого рішень становлять, відповідно, 38 млн та 49 млн грн. Таким чином,
загальні витрати у разі реалізації стабільно оптимального сценарію є значно
меншими, ніж у разі детермінованого. Однак для ухвалення кінцевого рішення щодо
забезпечення саме комплементарного сценарію розвитку необхідно розглянути
також інші фактори впровадження запропонованих рішень. Це необхідно для
уникнення ситуації «короткотермінового ефекту», коли обирається менш витратний
стратегічний сценарій, однак у довгостроковій перспективі для забезпечення
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запланованих результатів він вимагає додаткових витрат, при цьому не
забезпечуючи мультиплікативного ефекту результатів.
5. Міграційні процеси щодо робочої сили між селом і містом у межах регіонів
безумовно залежать від різних факторів, включаючи наявність соціальної
інфраструктури (школи, торговельні центри, заклади охорони здоров'я, транспортні
мережі, центри культури та дозвілля тощо) та рівня доходів. Крім того, зайнятість у
соціальній інфраструктурі значно регламентується гендерним аспектом, оскільки
традиційно жінки більш схильні до роботи в інфраструктурних закладах. Модель
може враховувати ці компоненти, що стосуються поведінки, аналогічно до моделі
CHINAGRO, а гендерні аспекти враховані в обмеженнях моделі щодо зайнятості в
інфраструктурі.
6. Цільова функція моделі являє собою функцію мінімізації витрат, необхідних
для реалізації запропонованої стратегії. Витрати розподілені по групах, крім того,
цільова функція включає специфічні витрати, пов’язані із оплатою праці або
мотиваційною специфічною фінансовою підтримкою для виробників продукції xijl ,
іншими словами, ці витрати є оцінкою ризиків реалізації цієї політики. Інвестиції Vil
залежать від рівня поточного виробництва та рівня депресивності регіону – загалом
менш розвинені, депресивні регіони вимагають пріоритетного надання коштів і
більших обсягів інвестицій. Функції витрат Cl та c kl пов’язані із необхідністю
перевезення кормів між регіонами.
7. Стабільно оптимальне рішення, отримане в рамках моделі, дає числові
відповіді щодо рівня необхідних заходів для комплементарного розвитку відносно
всіх можливих сценаріїв потенційної міграції. Продемонстровано переваги
(наприклад економічну ефективність) стабільно оптимальних рішень, які є
прийнятними відносно декількох сценаріїв, на відміну від детермінованих рішень,
що відповідають лише одному очікуваному сценарію. Важливим є те, що загальні
витрати (ризики), пов’язані із детермінованими рішенням, є набагато вищими, ніж
витрати (ризики), пов’язані із стабільно оптимальними рішеннями, отриманими в
рамках дворівневої стохастичної оптимізації;
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8. Забезпечення достовірності моделі відбувається за рахунок уведення в цільову
функцію другого рівня прийняття рішень. Другий рівень моделі пов'язаний із
забезпеченням зайнятості і пов'язаний із соціоекономічним модулем. Дворівнева
модель припускає, що після проведення спостережень реальних параметрів
зайнятості, наявний дефіцит може бути скоригований за допомогою певних рішень
Z ls та U lt , що приймаються на другому етапі після аналізу ситуації, яка

сформувалась під час реалізації першого кроку стратегії. У запропонованій моделі
рішення, що приймаються на другому етапі по обмеженнях (1) та (2), можуть бути
пов’язані із застосуванням більш досконалих технологій або більш кваліфікованих
працівників із більш високим рівнем оплати праці.
9.

Використовуючи

методологічний

підхід

до

стратегічного

планування

агросфери Китаю з точки зору добробуту, як відправного пункту комплементарного
розвитку, модель «CINAGRO» дала змогу робити визначення та імітаційне
моделювання соціально бажаних та економічно ефективних майбутніх траєкторій
використання інвестицій та ресурсів при нарощенні сільськогосподарського
виробництва, оскільки бажана міжчасова динамічна рівновага обраховувалась як
вирішення

проблеми

максимізації

соціального

добробуту

з

урахування

технологічних та ресурсних обмежень.
Принциповою

інновацією

в

китайському

підході

до

моделювання

комплементарного розвитку агросфери було застосування моделі в умовах ринковоцентрально-планованої економіки; представлення сільськогосподарських ресурсів та
технологій як у міжчасовому, так і в просторовому контексті; аналіз просторових і
міжчасових взаємодій між різними соціально-економічними та біофізичними
факторами, які визначають зміни у землекористуванні і у земних покривах. З
економічної точки зору, взаємодії між кліматом, земельними ресурсами та
культивованими сільськогосподарськими культурами можуть у великій мірі
моделюватись як трансформаційні процеси щодо ресурсів і капіталів, які
відбуваються завдяки інвестиціям.
10. Ефективність реалізації запропонованого підходу до комплементарного
розвитку агросфери значно залежить від ступеня і масштабності реформи системи
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управління національного та галузевого рівня. Загалом доведено, що ця ефективність
буде низькою, якщо формулювання та реалізація комплементарного розвитку
відбуватиметься на базі діючої структури управління аграрним сектором та за
відсутності необхідного масиву інтелектуальних ресурсів. Європейський вибір
України відкриває нові можливості цивілізаційних змін у сфері аграрного і
сільського розвитку для зміцнення позицій у світовій агропродовольчій системі. У
контексті

сталого

розвитку

комплементарність

вказує

на

єдність,

взаємодоповнюваність, взаємозалежність та цілісність, поширену не лише на
економічні та екологічні проблеми, а й на весь комплекс соціальних аспектів
розвитку, які формують систему державної підтримки комплементарного розвитку
агросфери. Таке сприйняття сталості, характерне сучасному її розумінню,
еволюціонувало у своєму розвитку від менш вираженої комплементарності до
більшої.
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове розв’язання
наукового завдання, що полягає у поглибленні теоретико-методологічних 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
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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 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 сировинно-експортних 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
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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.
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.
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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
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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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