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СТРУКТУРА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL POLICY IN THE SYSTEM OF
PUBLIC ADMINISTRATION
У статті аналізуються питання структурної політики держави, розкривається категорія аграрної структурної політики. Теоретичний аналіз
структурної політики стосовно аграрної сфери показує суперечливий характер відносин до даного поняття в рамках вітчизняних і західних досліджень. Встановлено, що основним критерієм для оцінки раціональності існуючої структури та її змін є їх найбільша відповідність досягненню основних соціально-економічних цілей розвитку суспільства в тактичному й
стратегічному плані. Першочерговими завданнями структурної політики
держави є випереджальний розвиток високотехнологічних секторів економіки, а також максимальне використання потенціалу. Заходи , що мають у
своїй основі структурну політику, є ідеальним засобом інвестування в ноухау, сучасні технології, управлінські навички та інфраструктуру, так необхідну вітчизняному сільському господарству для того, щоб стати конкурентоспроможними.
Ключові слова: структурна політика, аграрна структурна політика,
чинники аграрної структури.
The article analyzes the issues of structural policy of the state, reveals the
category of agrarian structural policy. A theoretical analysis of the structural policy in relation to the agrarian sphere shows the contradictory nature of attitudes
towards this concept within the framework of domestic and Western studies. It
was found that the main criterion for assessing the rationality of the existing structure and its changes is their very compliance with the achievement of the main socio-economic goals of the development of society in tactical and strategic terms.
The priority tasks of the state's structural policy are the advanced development of
high-tech sectors of the economy, as well as the maximum use of potential. Structurally based interventions are ideal vehicles for investing in know-how, modern
technology, management skills and infrastructure that domestic agriculture needs
to become competitive.
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Постановка проблеми Структурна політика є невід’ємною складовою
економічної політики сучасної держави. Мета роботи полягає в дослідженні
структурної політики держави в якості економічної категорії, уточнення даного поняття стосовно аграрної політики держави, а також у обґрунтуванні
факторів, що визначають вибір оптимальної моделі аграрної структурної
політики з урахуванням умов вітчизняної економіки за допомогою використання відповідних заходів. Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань: дослідити зміст структурної політики держави; проаналізувати категорію аграрної структурної політики; класифікувати чинники аграрної структурної політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій вивчення структури аграрної
політики в системі державного управління, та визначення категорії аграрної
структури політики. Проведення аналізу структури аграрної сфери стосовно
політики та характер відносин в рамках вітчизняних та закордонних досліджень. Визначення завдання структурної політики держави, та напрямів що
мають в основі структурну політику та інших напрямів які впливають на
зміцнення конкурентоспроможності. Більшість досліджень у цій галузі висвітлюються в роботах [1; 2; 4].
Метою статті є дослідження структури аграрної політики в системі державного управління, та інших напрямів які на неї впливають.
Виклад основного матеріалу Будь-яка державна політика в галузі
економіки за своєю суттю відображає бачення, розуміння органами влади
держави ролі окремих сфер життєдіяльності людини, її результатів, а також
деяких регулюючих економічних інструментів у досягненні цілей і вирішенні основних завдань розвитку суспільства в стратегічному й тактичному
плані. Структурна політика - це комплекс заходів державного регулювання
економіки, спрямованих на створення більш сприятливих умов функціонування пріоритетних сфер економічної активності. Структурна політика визначається також як політика, що проводиться урядом країни, регіонів, адміністрацією підприємств щодо галузевої, регіональної, виробничої структури економіки в цілому та окремих її частин, а також структури доходів і
витрат, споживання, накопичення, експорту та імпорту. До завдань структурної політики, як частини політики зростання, входить вплив на: а) секторальну, б) регіональну економічну структуру, з одного боку, і в) на екологічний фактор в економічному зростанні (наприклад, на інтенсивність використання ресурсів в процесі господарської діяльності) - з іншої. Секторальну
структуру складають ті частки в національному продукті й зайнятості, які
припадають на окремі сектори народного господарства: сільське, лісове господарство та рибальство, промисловість, сферу послуг і в рамках цих трьох
класичних секторів - на окремі сфери діяльності. Держава може впливати на
473

економічну структуру країни, наприклад, проводячи відповідну податкову
політику, політику субсидування, а також політику щодо регулювання економіки. Заходи структурної політики можуть створювати як позитивні, так і
негативні імпульси, що впливають на політичну ситуацію в країні [1, с. 72].
Західні економічні школи розглядають термін "структурна політика"
трохи інакше: насамперед, як інституційні перетворення - політика щодо
форм власності, розмірів підприємств, форм організаційно-економічних відносин. Частково цей підхід перекочував у вітчизняну науку й практику наприклад, в статистичних виданнях України в розділах, що стосуються структури економіки, наводяться дані саме за формами власності підприємств [2,
с. 55]. Структурна політика є частиною системної економічної політики.
Отже, її можна розглядати як підсистему, яка тісно пов'язана й активно взаємодіє з інвестиційною, науково-технічною, інноваційною, промисловою,
аграрною, валютно-фінансовою та регіональною політикою держави. Причому структурна політика займає особливе місце, обумовлене загальністю
стійких і впорядкованих зв'язків між елементами (підсистемами) у всіх економічних, господарських, соціальних, науково-технічних і інших системах.
Структурна політика не тільки є важливою, щодо самостійної підсистеми в
системі економічної політики, а й отримує свій розвиток, конкретизацію в
інших видах політики, складаючи невід'ємну частину змісту відповідних законів і концепцій. Структурна політика є складовою частиною соціальноекономічної політики, що виражає відношення держави до структури й
структурних перетворень як засобу вирішення стратегічних і тактичних завдань в економіці й соціальній сфері. Вона визначає цілі, завдання та напрямки, а також механізм діяльності органів державної влади. Основна мета
полягає у встановленні найбільш близьких до оптимальних пропорційних
залежностей і структурних зв'язків між різними підсистемами й елементами
в усіх сферах, рівнях, відтворювальних стадіях і процесах. Ступінь оптимальності пропорцій і структурних економічних побудов оцінюється з позиції
критерію найвищої економічної ефективності функціонування ринкової
економіки. Під аграрною структурною політикою розуміються всі заходи,
що впливають на структуру факторів виробництва, розміщення виробництва, розміри підприємств. У структурі виробничих ресурсів сільського господарства виділяють агреговані категорії ресурсів - праця, земля й капітал.
Вивчення причин, наслідків та тенденцій структурних зрушень дозволить
виявити можливості розвитку агропромислового комплексу країни [3, с.
105].
Найважливішим принципом аграрної структурної політики є принцип
невтручання держави у функціонування сільськогосподарських ринків з метою оптимального розміщення та використання виробничих факторів (при
мобільних виробничих факторах оптимальний розмір підприємства встановлює ринок). Держава повинна втручатися лише в разі недосконалості ринкових механізмів і так, щоб не перешкоджати структурній адаптації підпри474

ємств у ринку. Потреба в державному регулюванні галузевої структури сільського господарства й розмірів сільськогосподарських підприємств пов'язана з мобільністю його виробничих факторів. Тому ефективність неоліберальної стратегії державного регулювання, яка обмежує економічні функції
держави завданнями стабілізації загального рівня цін і розвитку конкуренції,
є досить проблематичною. Методологічну базу підстави такої стратегії
складає висновок про теоретичну здатність ринку досконалої конкуренції до
формування ефективної структури виробництва під впливом внутрішніх
рушійних сил. Однак при цьому не враховуються ні фактор часу, ні гострота
соціальних проблем в період глибокого економічного спаду, ні завдання формування структури виробництва, що забезпечує конкурентні переваги національної економіки в умовах сучасного науково-технічного розвитку. Тому, незважаючи на тривалі й стійкі ринкові традиції, у переважній більшості
високорозвинених країн в період великомасштабних структурних перетворень, активно використовувалася державна структурна політика, включаючи
систему селективних заходів фіскального впливу на галузеву структуру розподілу капіталу (державні капіталовкладення в ті чи інші галузі, надання
податкових пільг або податкових кредитів перспективним галузям). Основними цілями цієї політики були прискорення переходу від спаду до економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національного
виробництва на світовому ринку.
Структура аграрного сектора складається під впливом соціальноекономічних і політичних процесів. Вона відносно стабільна в силу обмеженої мобільності факторів виробництва. Виділяють наступні фактори, що визначають сучасний розвиток аграрної структури:
• технологічні й ринкові ефекти масштабів виробництва;
• науково-технічний прогрес;
• загальноекономічні фактори (тимчасові витрати праці, землі, капіталу, зміни попиту, цін товарів і засобів виробництва);
• політичний вплив;
• історична ситуація.
На структуру сільського господарства впливають такі заходи державного регулювання, як:
• субсидування інвестицій;
• кредитне регулювання;
• стимулювання мобільності виробничих потужностей.
Структурна політика виходить з завдання скоротити число осіб, що
живуть за рахунок сільськогосподарського доходу. Зазвичай структурна політика передбачає два типи заходів: спрямованих на зменшення числа фермерів і на збільшення середніх розмірів ферм. Перший включає розвиток
альтернативної зайнятості в сільській місцевості, програми перепідготовки
сільськогосподарських працівників, навіть міграційні програми. Значущою
програмою в цьому ряді в розвинених країнах є схеми раннього виходу фе475

рмерів на пенсію. Іноді такі схеми можуть обумовлюватися обов'язкової передачею своєї землі спадкоємцям або її продажем. Державна політика, що
обмежує права власників землі в розпорядженні своєю власністю, в більшості випадків спрямована на збільшення середніх розмірів ферм. Однак земельний ринок є дуже вузьким: всього кілька відсотків сільськогосподарської
землі надходить у продаж щорічно. Основним джерелом надходження землі
для розширення розмірів ферм є, фермери-пенсіонери або померлі фермери.
У зв'язку з цим політика збільшення розмірів ферм дуже складна і повільно
досягає своєї мети. Іноді для прискорення структурних перетворень у аграрному секторі держава починає орієнтувати свої заходи підтримки переважно
на великі і середні ферми. Так, у 70-і рр. в європейській спільноті були введені виборчі субсидії, які надавались фермам, які мали не менше 80 га або
40 голів великої рогатої худоби. Перевага структурної політики полягає в
тому, що вона націлена на "лікування" причин низької прибутковості в сільському господарстві, а не приховування симптомів. Основні причини фермерської проблеми лежать у недостатній швидкості адаптації сектору до
економічних змін. Зокрема, іммобільність праці та інших ресурсів у аграрному секторі, безумовно є структурною проблемою.
Висновки з даного дослідження й перспективи подальших розробок у даному напрямі Позитивна риса структурних мір - це те, що вони носять характер субсидій сектору що зменшуються, тоді як більшість розглянутих вище субсидій – збільшуються. Іншими словами, в разі структурних
перетворень потреба у фінансуванні програми скорочується в міру її реалізації, за підтримки доходів (наприклад, за рахунок субсидування фермерських цін або виведення земель з виробництва) фінансування програми все більше розширюється. Недолік структурних заходів полягає в тому, що їх результат проявляється протягом 3-10 років, тоді як заходи з підтримки доходів позначаються практично негайно. Очевидно, що для політиків і бюрократії, що формують агропродовольчу політику країни, дана обставина грає
вирішальну роль [4, с. 79]. У міру того як очевидними стають складності,
пов'язані з використанням заходів риночної цінової підтримки (РЦП), у світовій сільськогосподарській політиці відбувається рух у сторону більшого
використання заходів, що мають в своїй основі структурну політику. В цих
умовах України не слід брати приклад з багатьох європейських країн, які
можуть собі дозволити утримувати неефективне сільське господарство за
допомогою РЦП. Обмежені у фінансуванні ресурси повинні інвестуватися в
майбутнє сільського господарства, а не на підтримку застарілого виробництва. Такі заходи є ідеальним засобом інвестування в ноу-хау, сучасні технології, управлінські навички та інфраструктуру, так необхідні вітчизняному
сільському господарству, для того щоб стати конкурентоспроможним. Якщо
врахувати, що в Україні держава щорічно витрачає на підтримку сільського
господарства близько 4,2 млрд. грн. І що українське сільське господарство
потребує інвестицій, та витрати на підтримку є досить низькими. Потрібно
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не тільки збільшити ці витрати, але й домогтися повного фінансування відповідних статей. Найбільшу увагу має бути приділено консультаційним послугам, інфраструктурі села та здійснення земельної реформи.
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