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кадрового резерву на керівні посади працевлаштовують людей, які мають науковий ступінь з 

державного управління.  
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Враховуючи, що сільське господарство є специфічною галуззю господарського 

комплексу, його раціональна підтримка є одним із основних завдань держави. Ступінь участі 

держави в регулюванні економіки являє собою одну з найбільш актуальних і дискусійних 

проблем. Зазначена проблема характерна для всіх галузей економіки, але найбільш гостро 

проявляється в аграрному секторі.[2] 

В умовах, що склалися, основною метою державного регулювання аграрного сектора 

економіки є коригування економіки і запобігання кризовим явищам для ефективного 

функціонування ринкового механізму, забезпечуючи рівноправну конкуренцію, доступ 

доресурсів та ринків збуту аграрних товаровиробників.Напрями аграрної політики і величина 

впливу державних заходів визначаються масштабом соціально-економічних проблем в 

умовах кризи в конкретній ситуації і в певний час.Державне регулювання безпосередньо 

може впливати на процес відтворення в сільському господарстві, забезпечуючи умови для 

економічного зростання в сільськогосподарських підприємствах, стимулюючи впровадження 

інноваційних технологій і оновлення матеріально-технічної бази в АПК, тим самим 

вирішуючи проблеми не тільки економічного, але й соціального характеру.Одним з 

найважливіших умов, що забезпечують ефективне функціонування аграрного сектора, є 

наявність механізму регулювання процесів, що відбуваються в ньому. Механізм 

регулювання включає в себе ринковий механізм, а також механізм державного 

регулювання.[1] 

 Тому міністерство аграрної політики та продовольства України розробило стратегію 

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. Ця Стратегія спрямована на 

формування ефективного, соціально спрямованого аграрного сектору економіки, що повинен 

задовольнити потреби внутрішнього ринку та забезпечити провідні позиції у світі на основі 
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його багатоукладності та пріоритетності підтримки господарств, власники яких проживають 

у сільській місцевості, поєднують право на землю із працею на ній, а також власні 

економічні інтереси із соціальною відповідальністю перед громадою.Метою Стратегії є 

створення організаційно-економічних умов з метою ефективного розвитку аграрного сектору 

шляхом забезпечення єдності економічних, соціальних та екологічних інтересів суспільства 

для стабільного забезпечення населення якісною, безпечною, доступною вітчизняною 

сільськогосподарською продукцією та промисловості сільськогосподарською сировиною.[4] 

Основними пріоритетами державної аграрної політики визначено: 

 — створення умов для реалізації та захисту прав селян на землю, формування 

ринкових земельних відносин, охорони земель; 

 — посилення соціального захисту сільського населення, встановлення заробітної плати 

та пенсійного забезпечення працівників сільського господарства не нижче середнього рівня у 

галузях економіки країни;  

— створення рівних умов для функціонування різних організаційно-правових форм 

господарювання в аграрному секторі, які сприяють гармонізації інтересів власників та 

найманих працівників. [3] 

Отже, український аграрний сектор з потенціалом виробництва, що значно перевищує 

потреби внутрішнього ринку, може сприяти розвитку національної економіки та її 

ефективній інтеграції у світовий економічний простір, а отже, зростанню доходів задіяного в 

аграрній економіці сільського населення, кількість якого становить понад третину всього 

населення країни, а також забезпечити мультиплікативний ефект розвитку інших галузей 

національної економіки. 
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Модернізоване суспільство відрізняється від традиційного високим рівнем 

громадянської культури населення, завдяки чому політичною формою його існування є 

демократія.  

  В епоху домінування масової свідомості проблему співвідношення ідеології та 

культури аналізували чимало філософів культури: Г. Лебон, X. Ортега–і–Гассет, Е. Кассірер, 

П. Сорокін, Т. Адорно та інші. На зміну розуміння ідеології як хибної свідомості (К. Маркс і 

Ф. Енгельс), прийшло безліч нових інтерпретацій: ідеологічне як синонім семіотичного (М. 

Бахтін), ідеологія як апологія існуючого порядку (К. Мангейм), ідеологія як спосіб 

встановлення культурної гегемонії (А. Грамші). Р. Барт виокремлює такі аспекти ідеології: 

претензія на універсальність, агресивність, прагнення придушити особистісну свідомість і 

відчуження відповідальності індивіда, стереотипність, котра передбачає набір легко 
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