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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Об'єктивна необхідність державного регулювання

сільського господарства в умовах ринкової економіки зу-
мовлена, з точки зору економічної теорії, унікальними особ-
ливостями, що притаманні цій галузі, її місцем і значенням у
забезпеченні продовольчої безпеки країни та житті суспіль-
ства. Як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід, негативні
наслідки нестабільності внутрішнього та зовнішнього сере-
довища мають вагомий вплив на параметри розвитку
сільськогосподарського виробництва. Існуючі проблеми
значно ускладнюються кризовими явищами, які періодич-
но виникають у розвитку вітчизняної та світової економіки.
Адже після глобальної продовольчої кризи нині настала
фінансова криза. Це потребує поглиблення наукових досл-
іджень щодо підвищення ролі й місця держави в регулю-
ванні економічних процесів для упередження, запобігання
можливості виникнення кризових явищ і забезпечення ста-
більного розвитку сільського господарства на довгостроко-
ву перспективу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — дослідити сутність поняття механізму дер-

жавного регулювання сільськогосподарського виробницт-
ва, функції та принципи державного регулювання аграрно-
го сектора, обгрунтувати необхідність участі держави у ре-
гулюванні аграрного сектора економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Складність нинішньої ситуації полягає тому, що за роки

реформ в Україні не вдалося суттєво підвищити ефек-
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тивність сільськогосподарського виробництва, здійснити
техніко-технологічне переоснащення та впровадити іннова-
ційну модель розвитку галузі. Управлінські рішення держа-
ви у сфері сільськогосподарського виробництва, як свідчить
вітчизняна практика останніх років, є недостатньо послідов-
ними й ефективними, що в підсумку не дозволяє досягти
бажаних фінансово-економічних результатів розвитку га-
лузі, а також задовольнити повною мірою запити суспіль-
ства. Такий стан, на наш погляд, зумовлений, насамперед,
швидкою мінливістю зовнішнього середовища, відсутністю
практичного досвіду прийняття рішень у ринкових умовах
господарювання, недостатнім рівнем їх наукового забезпе-
чення і свідчить про те, що цілісної системи державного ре-
гулювання сільськогосподарського виробництва в Україні
ще не сформовано.

Україна як повноправний член Світової організації
торгівлі (СОТ) робить тільки перші кроки, тому можна ствер-
джувати, що рівень її інтеграції на світовому ринку не є дос-
татньо високим, а глобальні кризи мають дещо менший
вплив на галузь, ніж внутрішні її проблеми. У подальшому в
умовах посилення впливу світової цінової кон'юнктури на
внутрішній аграрний ринок одним із важливих завдань дер-
жавного регулювання буде забезпечення попередження
можливості виникнення кризових явищ і мінімізації дії не-
гативних наслідків для економіки України. В іншому випад-
ку для вітчизняного сільського господарства постає реаль-
на загроза, пов'язана із можливістю набуття статусу сиро-
винного придатку розвинутих країн.

Отже, виникає потреба запровадження виваженого і
системного підходу щодо розробки та реалізації держав-
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ної аграрної політики, спрямованої на захист внутрішнього
ринку за допомогою механізмів, які відповідають міжнарод-
ним принципам та нормам, і формування конкурентоспро-
можного, орієнтованого на експорт сільськогосподарсько-
го виробництва за рахунок ефективного використання зе-
мельних, трудових, інтелектуальних, матеріальних і фінан-
сових ресурсів, впровадження інновацій, підвищення про-
дуктивності праці та якості продукції, а також створення
сприятливих умов для залучення державних і приватних інве-
стицій у сільське господарство України. Досягнення зазна-
ченого великою мірою залежатиме від результативності дер-
жавного регулювання галузі на різних ієрархічних рівнях
управління.

Відповідно до "Економічного енциклопедичного слов-
ника" [6, с. 480], під державним управлінням розуміють
цілеспрямований регулятивний вплив держави на розвиток
і функціонування суспільних процесів, а також на діяльність
окремих індивідів, колективів, соціальних верств і груп. Таке
управління здійснюється через систему державних органів
та осіб, які виконують у них різноманітні функції й завдання
держави з використанням відповідних ресурсів, методів і
способів досягнення поставлених цілей.

У науковій літературі зустрічається різне тлумачення
сутності державного регулювання економіки:

1) система прийняття рішень та практичного здійснення
заходів й процедур управління, спрямованих на забезпечен-
ня запланованого рамкового режиму (тобто умов) ефектив-
ного функціонування і розвитку економічної системи [4, с.
138];

2) сукупність основних напрямів, форм і методів цілес-
прямованого впливу державних і наддержавних органів уп-
равління на функціонування і розвиток економічної систе-
ми ( в т.ч. окремих її підсистем) для її стабілізації та присто-
сування до умов, що змінюються [6, с. 155];

3) одна з основних форм участі держави в економіці,
яка полягає в її впливі на розподіл ресурсів і доходів, на
рівень і темпи економічного розвитку й добробут населен-
ня країни [1, с. 138];

4) прямий чи непрямий вплив держави на розподіл ре-
сурсів, доходів від економічної діяльності та формування
макроекономічних пропорцій [8, с. 102];

5) комплекс заходів держави, спрямованих на скеро-
вування суб'єктів економічної діяльності в напрямі, необхі-
дному для досягнення поставлених органами державної
влади й управління цілей [5, с. 9—10];

6) застосування державними органами, установами си-
стеми заходів законодавчого, виконавчого і контрольного
характеру, спрямовану на досягнення відповідних соціаль-
но-економічних цілей [9, с. 121].

Державне регулювання аграрного сектора є складовою
системи державного регулювання економіки країни в ціло-
му, при цьому воно повинно бути спрямоване на досягнен-
ня цілей державної аграрної політики. Адже для різних країн
на певних етапах історичного розвитку формуються власні
цілі державної аграрної політики, які з часом потребують
уточнення та перегляду, виходячи із забезпечення націо-
нальних інтересів й дотримання взятих міжнародних зобо-
в'язань.

Виходячи із зазначеного, під державним регулювання
сільськогосподарського виробництва слід розуміти опосе-
редкований цілеспрямований управлінський вплив на про-
цеси відтворення в галузі з метою забезпечення реалізації
цілей державної аграрної політики.

Під державним управлінням можна розуміти прямий
(безпосередній) управлінський вплив на організації галузі,
що здійснюється переважно за допомогою адміністративних
методів. Державне управління повинне здійснюватись по
відношенню до державної форми власності та її об'єктів,
якими є: власне органи галузевого управління (установи),

державні унітарні підприємства; пакети акцій в акціонерних
товариствах; контрольно-інспекційні служби й інші державні
інституції сільськогосподарського виробництва, державні
цільові програми. Щодо цих об'єктів держава (в особі
органів державного управління) має право здійснювати як
функції управління власністю, так і функції оперативного
управління, якщо це передбачено установчими документа-
ми. По відношенню до підприємств інших форм власності
таке втручання не повинне мати місце і може розглядатися
як пряме обмеження підприємницької діяльності.

Моделей державної участі в економіці стільки, скільки
існує комбінацій основних цілей та відповідних їм методів
регулювання, зумовлених конкретною ситуацією в країні в
той або інший період часу з урахуванням соціальних, пол-
ітичних, національних, релігійних, психологічних та інших
факторів. Теоретичне узагальнення таких комбінацій
здійснити досить складно. Внаслідок неоднозначності істо-
ричних аналогій ще більш складно використовувати на прак-
тиці результати подібного аналізу. У той же час деякі суд-
ження щодо основних варіантів мікро- і макроекономічно-
го регулювання державою економіки все-таки можна вис-
ловити.

Під моделлю державного регулювання економіки не-
обхідно розуміти систему базових цілей і методів їх досяг-
нення. З одного боку, такі моделі безпосередньо пов'язані
з провідними теоретичними школами в економічній теорії, з
іншого — в літературі часто зустрічаються назви амери-
канської, французької, японської, шведської, південноко-
рейської моделі державного регулювання. Ніяких супереч-
ностей між цим немає, оскільки названі країни формували
власні концепції регулювання на базі певних теоретичних
шкіл. Ці моделі розрізняються за основними пріоритетни-
ми цілями щодо співвідношення методів регулювання та
відповідно балансу ринкового і державного впливу і, що най-
важливіше — за можливими соціально-економічними на-
слідками для суспільства.

Будь-яка модель потребує конкретного механізму ре-
гулювання. У "Економічній енциклопедії" [3, с.355] під ме-
ханізмом (у перекладі з грецької "mechane" — пристрій, що
передає рух) розуміють — систему, пристрій, спосіб, що
визначають порядок певного виду діяльності. В економічній
літературі зустрічаються різні визначення механізму держав-
ного регулювання економіки.

Так, можна зазначити, що механізм державного регу-
лювання економіки — це цілісна діалектична сукупність
взаємопов'язаних, взаємозумовлених і цілеспрямованих
принципів, функцій, методів, форм, інструментів та важелів
державного регулювання економіки з метою узгодження
інтересів економічних суб'єктів держави.

Механізм державного регулювання аграрного сектора
спільно з механізмом ринкового саморегулювання та кор-
поративним плануванням є складовою частиною господарсь-
кого механізму, яким відповідно до "Економічного енцик-
лопедичного словника" [7, с. 133] є система управління на-
родним господарством шляхом використання економічних
законів, вирішення суперечностей суспільного способу ви-
робництва, реалізації власності, а також розвитку людини
та узгодження її інтересів з інтересами колективу, класу, сус-
пільства. У разі оптимального поєднання цих механізмів і
властивих їх форм, методів і важелів виникає новий синерг-
ічний ефект, унаслідок чого створюється можливість пла-
номірного та пропорційного розвитку народного господар-
ства.

До основних функцій державного регулювання аграр-
ного сектора, можна віднести:

— цільову — визначення цілей та пріоритетів аграрної
політики держави;

— координацію інтересів між товаровиробниками та
споживачами сільськогосподарської продукції, сировини та
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продовольства;
— соціальну — забезпечення соціального захисту та

соціальних гарантій сільського населення, перерозподіл
доходів, збереження довкілля;

— коригуючу — коригування розподілу ресурсів у еко-
номіці, формування умов для розвитку сільського господар-
ства;

— нормативну (регламентуючу) — формування право-
вих основ для прийняття економічних рішень;

— стимулюючу — формування регуляторів, здатних
ефективно впливати на діяльність суб'єктів господарюван-
ня у бажаному для суспільства напряму;

— контролюючу;
— формування конкурентного середовища на всіх аг-

рарних ринках та підтримка сталого розвитку АПК через
забезпечення стабільності попиту на харчові продукти та
сільськогосподарську сировину;

— підтримку вітчизняних експортерів сільськогоспо-
дарської продукції на зовнішніх ринках та координацію
діяльності вітчизняних товаровиробників з метою підвищен-
ня конкурентоспроможності агропромислового виробниц-
тва в умовах світового господарства;

— фінансування головних напрямів науки щодо про-
блем розвитку АПК, прийняття участі в фінансуванні інвес-
тиційних проектів зі створення нових технологій, що відпо-
відають світовим стандартам [2, с. 48—49].

Визначені основні функції державного регулювання
аграрного сектора економіки виконуються суб'єктами ре-
гулювання, серед яких можна виділити Кабінет Міністрів
України, Міністерство аграрної політики України, Міністер-
ство економіки України, Міністерство фінансів України та
інші центральні й місцеві органи державної влади та управ-
ління.

Важливе місце в механізмі державного регулювання
аграрного сектора займають принципи регулювання. Їх дот-
римання має забезпечити взаємоузгодженість економічних
інтересів товаровиробників, суспільства та держави, а та-
кож уникнення суб'єктивізму під час втручання у функціо-
нування ринкового механізму регулювання економіки.

До основних принципів державного регулювання аграр-
ного сектора економіки можна віднести наступні:

— аграрний протекціонізм — зумовлений необхідністю
забезпечення продовольчої безпеки країни;

— рівнодоступність — господарства всіх категорій,
включаючи фермерські та господарства населення, повинні
мати рівні права на державну підтримку;

— адресність — передбачає, що державна підтримка
повинна безпосередньо спрямовуватись сільськогоспо-
дарським товаровиробникам;

— гармонізація економічних інтересів сільськогоспо-
дарських товаровиробників, споживачів і держави;

— ефективність — забезпечення ефективного викори-
стання фінансових ресурсів, що виділяються для підтримки
галузі;

— гарантованість — зобов'язання держави щодо
підтримки сільськогосподарських товаровиробників, забез-
печується розробкою відповідних програм;

— стабільність — зобов'язання держави перед сільсько-
господарськими товаровиробниками щодо забезпечення
стабільністю регуляторних механізмів розвитку галузі на
відповідний період часу (до 5 років);

— дотримання міжнародних зобов'язань [2, с.46].

ВИСНОВКИ
Практично у всіх країнах з розвинутою ринковою еко-

номікою здійснюється державна підтримка сільського гос-
подарства. Суспільство прийшло до усвідомлення, що вит-
рати пов'язані з державною підтримкою, є нормальною пла-
тою за підвищення стабільності роботи галузі й в цілому

добробуту суспільства.
Державне регулювання аграрного сектора в країнах з

розвинутою ринковою економікою — це складний механізм,
що включає різні інструменти впливу на доходи фермерів,
структуру сільськогосподарського виробництва, аграрний
ринок, соціальну структуру села, міжгалузеві та міжгоспо-
дарські відносини з метою формування стабільних економ-
ічних, правових і соціальних умов для розвитку сільського
господарства, задоволення потреб населення в якісних хар-
чових продуктах за соціально-прийнятними цінами, охоро-
ни довкілля.

Механізм державного регулювання сільськогоспо-
дарського виробництва повинен бути спрямований, зок-
рема на підтримку стабільної економічної ситуації в
сільському господарстві, ринкової кон'юнктури і відпові-
дного рівня прибутковості галузі, забезпечення продо-
вольчої безпеки, обмеження надлишкового виробництва,
надання допомоги в адаптації населення до нових умов.
У аграрній політиці України важливе місце має займати
захист внутрішнього ринку, забезпечення конкурентосп-
роможної участі вітчизняних виробників у міжнародному
поділі праці тощо. Природно, що реалізація цих заходів
вимагає значних бюджетних витрат і витрат споживачів
за рахунок більш високих цін. Відповідно в системі меха-
нізму державного регулювання аграрного сектора
підтримка належного рівня цін, які забезпечують
стабільність доходів виробників, займає важливе місце.
Держава може встановлювати ліміти цін, здійснювати
дотації і компенсації, однак ціни залишаються важливим
ринковим інструментом. Відбувається це тому, що вони
попередньо відрегульовані попитом і пропозицією. В умо-
вах ринку держава повинна здійснювати політику не ціно-
утворення, а регулювання агропродовольчого ринку,
формуючи економічні передумови розвитку сільськогос-
подарського виробництва в потрібних обсягах і пропор-
ціях.

Література:
1. Багудина Е.Г. Экономический словарь / Багудина

Е.Г., Большаков А.К., Буздалов И.Н.; отв. ред. А.И. Архи-
пов. — М.: Проспект, 2004. — 620 с.

2. Діброва А.Д. Державне регулювання сільськогоспо-
дарського виробництва: теорія, методологія, практика /
Діброва А.Д. — К.: Формат, 2008. — 488 с.

3. Економічна енциклопедія: у 3 т. / [гол. ред. Б.Д. Гав-
рилишин]. — К.: Академія, 2000. — Т.2. — 848 с.

4. Кобута І. Зміни у регулюванні аграрного сектора у
зв'язку зі вступом України до Світової організації торгівлі
та євроінтеграцією / І. Кобута //Науковий вісник Націо-
нального аграрного університету. — 2007. — Вип. 110. —
Ч.2. — С. 34—35.

5. Михасюк І.Р. Державне регулювання економіки:
[підруч.] /Михасюк І.Р., Швайка Л.А. — Львів: Магнолія
плюс; видавець СПД ФО "В.М. Піча", 2006. — 220 с.

6. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний слов-
ник: у 2 т. / Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій
С.І. — Л.: Світ, 2005. — Т.2. — 563 с.

7. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний слов-
ник: у 2 т. / Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій
С.І. — Л.: Світ, 2005. — Т.1. — 616 с.

8. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия:
Более 3000 терминов / Румянцева Е.Е. — М.: Инфра-М,
2005. — 722 с.

9. Современная рыночная экономика. Государственное
регулирование экономических процессов: Энциклопедичес-
кий словарь / Российская академия гос. службы при Пре-
зиденте РФ [общ. ред. Кушлин В.И., Чичканов В.П.]. — М.:
Издательство РАГС, 2004. — 121 с.
Стаття надійшла до редакції 16.07.2010 р.


