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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Україна має всі передумови для того, щоб успішно

розвивати аграрний сектор економіки: відповідні при-
родні ресурси, людський капітал, значний попит на
сільськогосподарську продукцію на внутрішньому та
зовнішньому ринках і зручне географічне розташуван-
ня.

Сприятливі передумови мають бути базою еконо-
мічного зростання. Проте вже протягом тривалого пері-
оду спостерігаємо спад сільськогосподарського вироб-
ництва, збитковість багатьох підприємств галузі. Такий
стан справ звертає нашу увагу на обставини, що скла-
лися навколо сільськогосподарського виробництва і є
зовнішніми для аграрного товаровиробника.

Важливі проблеми перехідного періоду слід вирішу-
вати на макрорівні, де створюється база для розвитку
мікроекономіки. Отже, реформування аграрного секто-
ра має здійснюватися разом із реформуванням органів
державного управління.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — дослідити теоретичні засади органі-

заційного механізму державного управління аграрним
сектором економіки, проаналізувати зміст поняття "дер-
жава", визначити сутність механізму державного управ-
ління, розглянути його організаційну складову, запро-
понувати першочергові цілі діяльності держави у аграр-
ному секторі економіки.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Ще в первіснообщинному суспільстві, коли з'яв-

ляються перші спроби суспільної організації і сусп-
ільної праці, виникає необхідність організовувати і ко-
ординувати діяльність людей. В процесі розвитку, з
появою поділу праці, виникає потреба у здійсненні
особливої діяльності — управління. Появу держави
можна трактувати як необхідність здійснювати
діяльність з управління тими питаннями, які станов-
лять загальний інтерес для спільноти: потреба у обо-
роні, соціальна допомога, розвиток науки та культу-
ри, забезпечення економічного розвитку. Роль дер-
жави на різних етапах історичного розвитку для
різних країн значно відрізнялася, проте всюди і зав-
жди держава була покликана захищати інтереси тих,
для кого вона була створена.

У науковій літературі зустрічаємо дещо різні трак-
тування поняття "держава".

1.  Держава — це соціально-політичний механізм,
що виникає в класовому суспільстві, з метою організації
і впорядкування соціально неоднорідного суспільства,
вирішення конфліктних ситуацій, забезпечення відпов-
ідного рівня соціальної стабільності системи, її
цілісності та безпеки [7].

2.  Держава являє собою механізм управління, апа-
рат організації, що володіє засобами заохочення, при-
мусу, контролю і насильства [7].

3. Інші автори виділяють два підходи до визначен-
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ня поняття "держава". Перший — характеризує дер-
жаву в широкому значенні: як вищу форму реалізації
людських суспільств; як політичний союз людей, підпо-
рядкованих єдиній верховній владі; як форму органі-
зації, що має на меті вираження єдиної волі забезпе-
чення загальних інтересів, а також захист прав і сво-
бод людини. Другий підхід передбачає, що держава
— це система політичних і правових зв'язків і відносин
між людьми, які регулюють загально значимі види їх
поведінки і діяльності. Тобто це політично-правовий
інститут, а точніше система особливого типу соціаль-
них інститутів, що утворюють організацію політичної
влади [2].

4.  Держава — базовий інститут політичної сис-
теми, який створюється для соціальної організації
суспільства, здійснення публічної влади та забезпе-
чення організації суспільного життя населення, що
проживає на відповідній території та має суверені-
тет [4].

5.  О. Оболенський вказує на "...принцип і механізм
роз'єднання та розмежування кордонів, чим, власне, і є
держава з її інститутами кордонів, громадянства, ідео-
логії, армії тощо... Сукупність цілей, завдань і функцій
держави, що нею практично реалізуються, засобів і
методів, які при цьому використовуються, віддзеркалю-
ють сутність держави." [9]. Таке трактування розуміє-
мо як частину території з чітко визначеними межами, на
якій реалізуються окремі цілі, завдання і функції з до-
помогою визначених засобів і методів.

Узагальнюючи подані тлумачення поняття "держа-
ва" звернемо увагу на різні акценти: механізм, інститут,
союз, система, система інститутів, територіально відок-
ремлена частина.

Система є засобом досягнення цілі; основними
особливостями системи є цілісність, відносна відособ-
леність від навколишнього середовища, наявність
зв'язків з середовищем, наявність частин і зв'язків між
ними (структурованість, підпорядкованість всієї орга-
нізації системи деякій цілі) [5]. Спробуємо застосува-
ти характеристику поняття "система" до поняття "дер-
жава". Держава як засіб досягнення цілі — організо-
вана для реалізації тих завдань, які не під силу окре-
мим індивідам, вона має особливу мету — захищати
інтереси тих, для кого вона була створена. Особливості
системи можна також застосувати для поняття "дер-
жава":

— цілісність. Конституція України проголошує "...
засади єдності та цілісності державної території..."
[3];

— відносна відособленість від зовнішнього середо-
вища — означає, що держава має свої кордони в ме-
жах яких реалізує свою діяльність. "... Територія Украї-
ни в межах існуючого кордону є цілісною і недоторка-
ною" [3], а захист державного кордону покладається
на відповідні військові формування та правоохоронні
органи [3];

— наявність зв'язків з середовищем — підтвер-
джується співпрацею держави з іншими державами.
"Зовнішньополітична діяльність України спрямована на
забезпечення її національних інтересів і безпеки шля-
хом підтримання мирного і взаємовигідного співробіт-
ництва з членами міжнародного співтовариства за за-

гальновизнаними принципами і нормами міжнародного
права" [3];

— наявність частин і зв'язків між ними підтверджує
Конституційна норма про систему адміністративно-те-
риторіального устрою України, що складається з Авто-
номної Республіки Крим, областей, районів, міст, рай-
онів в містах, селищ і сіл [3].

Отже, держава може бути системою. Але таке твер-
дження не вичерпує самої суті існування держави. Слід
наголосити, що "система — держава" є спеціально ство-
рена людиною система, а мета її існування є суб'єктив-
ною.

Слід зазначити, що будь-яка класифікація, в тому
числі й механізмів державного управління, є досить
умовною. Крім того, кожен елементарний механізм (на
рівні підсистеми) має свою внутрішню будову: органі-
заційну структуру, елементи і зв'язки між ними; зв'язок
з вищими і нижчими елементами системи, взаємодіє з
споживачами і переорієнтовує свою діяльність відпові-
дно до їх вимог, використовує наявну ресурсну базу,
методи, засоби, процедури та інструменти впливу, пра-
вове та нормативне забезпечення, інтелектуальний по-
тенціал.

Механізм державного управління можна визначити
як складну систему, штучно створену для досягнення
поставлених цілей, що передбачає вплив суб'єкта управ-
ління за допомогою технологічної складової на об'єкт
управління.

Суб'єктом управління в організаційному механізмі
державного управління аграрним сектором на рівні
області є відповідний структурний підрозділ облас-
ної державної адміністрації, який має завдання, функ-
ції, повноваженням, організаційну структуру, компе-
тенцією персоналу. Об'єктом управління є аграрний
сектор, тобто частина народного господарства регі-
ону, що охоплює всіх виробників сільськогосподарсь-
кої продукції і продуктів її переробки, незалежно від
форм власності й господарювання. Технологічна
складова організаційного механізму передбачає на-
явність політики, нормативної і правової бази, інфор-
мації та процедур, вміле застосування методів та ін-
струментів.

Даний механізм може бути цілісним, відносно відо-
собленим від навколишнього середовища, мати зв'яз-
ки з середовищем, структурні частини, зв'язки між ними,
технологічну складову.

Отже, організаційний механізм державного управ-
ління аграрним сектором на обласному рівні має:

1) визначену інституційну складову, вищим органом
якої є структурний підрозділ обласної державної адмі-
ністрації — суб'єкт організаційного механізму держав-
ного управління аграрним сектором;

2) нормативне і правове забезпечення, що визнача-
ють завдання, організаційну структуру, повноваження і
вимоги до компетенції суб'єкта управління;

3) технологічну складову: аграрну політику, інфор-
маційне забезпечення, нормативне і правове забезпе-
чення, методи, процедури та інструменти;

4) здійснює свою діяльність з метою впливу на об'єкт
управління — аграрний сектор.

Згідно з Конституцією України [3] виконавчу вла-
ду в областях здійснюють місцеві державні адмініст-
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рації. Основний закон держави визначає перелік за-
гальних завдань, виконання яких покладено на місцеві
державні адміністрації. Серед них: виконання Консти-
туції та законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої
влади; законність і правопорядок, додержання прав і
свобод громадян; виконання державних і регіональ-
них програм соціально-економічного та культурного
розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях ком-
пактного проживання корінних народів і національних
меншин — також програм їх національно-культурно-
го розвитку; підготовку та виконання відповідних об-
ласних і районних бюджетів; звіт про виконання відпо-
відних бюджетів та програм; взаємодію з органами
місцевого самоврядування; реалізацію інших наданих
державою, а також делегованих відповідними радами
повноважень [3]. Закон України "Про місцеві державні
адміністрації" повторює основні завдання місцевих
державних адміністрацій а також визначає принципи
їх діяльності, статус та атрибути, склад і структуру, акти
та правові засади діяльності, регламентує формуван-
ня, компетенцію, організацію та порядок діяльності,
відносини місцевих державних адміністрацій з Прези-
дентом України, органами виконавчої влади та місце-
вого самоврядування, об'єднаннями громадян, під-
приємствами, установами та організаціями [1]. Струк-
тура місцевих державних адміністрацій регламентуєть-
ся Примірним переліком управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів обласної державної адмініст-
рації, що затверджений постановою Кабінету Міністрів
України "Про упорядкування структури місцевих дер-
жавних адміністрацій" [10].

Основними завданнями органів місцевої держаної
влади в аграрній сфері є:

1) участь у формуванні та реалізації державної аг-
рарної політики, організація розробки і здійснення за-
ходів щодо гарантування продовольчої безпеки держа-
ви;

2) розробка і здійснення заходів щодо державної
підтримки і захисту товаровиробників, сприяння демо-
нополізації виробництва і розвитку конкуренції в агро-
промисловому комплексі, формування ринкової інфра-
структури, створення сприятливих економічних, мате-
ріально-технічних і соціальних умов для прискореного
розвитку реформованих господарств;

3) участь у формуванні та реалізації соціальної по-
літики на селі;

4) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм
власності та господарювання в галузях агропромисло-
вого виробництва;

5) організація роботи з питань насінництва, сорто-
випробування і захисту рослин, племінної справи, нау-
кового і кадрового забезпечення, стандартизації, ка-
рантинного режиму, охорони праці та техніки безпе-
ки.

Аграрна політика держави є складовою держав-
ної політики і має відображати її зміст, напрями, тен-
денції зміни. Пріоритетним напрямом державної по-
літики України є формування і розвиток аграрної
політики загалом та її територіальних особливостей
зокрема. Розуміння змісту аграрної політики у нау-
ковій літературі неоднозначне через відсутність її

тлумачення у нормативно-правових актах. Економі-
чна політика, зокрема аграрна, — це політична фун-
кція держави, до якої належать концептуальні, про-
грамні, принципові настанови у сфері соціально-еко-
номічного розвитку, насамперед, у сфері економіч-
них відносин [11].

На думку В. Лукаша та Р. Гладія, "аграрна регіональ-
на політика — це перш за все структурно орієнто-
вана політика, спрямована на: збереження сільсько-
господарського виробництва в конкретному регіоні
з урахуванням наявних природних та економічних
умов; формування оптимальної виробничої структу-
ри господарюючих суб'єктів у сільському господар-
стві, яка відповідає конкретним виробничим умовам;
оптимізацію використання виробничого потенціалу
шляхом підбору відповідних сільськогосподарських
культур і системи ведення господарства, що відпов-
ідає місцевим умовам; створення умов для екологі-
чної та соціодемографічної стабілізації, збережен-
ня агроландшафтів у господарсько відсталих та ін-
фраструктурно слабких регіонах; відтворення умов,
що забезпечують формування релятивно зважено-
го господарського і соціального розвитку регіонів
і покращання якості життя в сільській місцевості"
[6].

Задекларована у нормативно-правових актах аграр-
на політика реалізується в конкретних умовах, при
різному ресурсному (в тому числі кадровому) забезпе-
ченні, що надає їй суб'єктивності й різної міри реалізо-
ваності. Тому при формуванні державної політики слід
передбачати конкретні напрями контролю за її впровад-
женням.

Ефективність діяльності державних органів влади
значною мірою залежить від якісного, своєчасного і об'єк-
тивного інформаційного забезпечення. Згідно Концепції
адміністративної реформи в Україні основними завдан-
нями інформатизації державного управління мають
бути:

— створення інформаційної системи державного
управління;

— визначення потреб органів влади у нових інфор-
маційних технологіях та базах даних;

— розробка типових проектів та стандартів інфор-
матизації державного управління;

— здійснення державного керівництва впроваджен-
ням нових інформаційних технологій у сфері держав-
ного управління;

— організація міжнародного співробітництва в га-
лузі обміну інформацією щодо державного управлін-
ня;

— здійснення безпаперового документообігу;
— удосконалення статистичної звітності стосовно

функціонування органів виконавчої влади;
— розробка нормативно-правових актів з питань

інформатизації адміністративної системи, у тому числі
її захисту.

Використання новітніх інформаційних технологій
значно зменшить час на збирання і обробку інформації,
забезпечить її оперативність, актуальність і своє-
часність, що дасть змогу оперативніше приймати уп-
равлінські рішення, підвищить ефективність всієї сис-
теми.
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ВИСНОВКИ
Всі елементи системи механізму державного управ-

ління аграрним сектором економіки взаємодіють з
органами виконавчої влади певних рівнів і співпрацю-
ють між собою. Взаємовідносини між суб'єктом та
об'єктом державного управління аграрним сектором
економіки є наслідком, перш за все, управлінської
діяльності суб'єкта, наділеного владними повноважен-
нями, по відношенню до об'єкта. Ці відносини виника-
ють у процесі державного управління, діяльності свідо-
мо вольового та організаційного характеру, що вста-
новлюються в ході взаємної діяльності, в яких їх учас-
ники відчувають на собі державно-управлінську дію,
що відповідає меті держави, визначається економіч-
ними та політичними основами суспільного устрою [8].
Вони мають різний характер залежно від повноважень
суб'єкта, ступеня самостійності об'єкта управління та
багатьох інших факторів і можуть бути субординацій-
ними (пряме підпорядкування, непряме підпорядкуван-
ня, подвійне підпорядкування, ієрархічне підпорядку-
вання тощо) і координаційними (узгодження, предмет-
но-технологічна взаємодія ієрархічна або складна
взаємодія), внутрігалузевими, міжгалузевими, терито-
ріальними та ін.

Тісна взаємодія між елементами механізму держав-
ного управління аграрним сектором економіки, що
здійснюється за допомогою прямих (від суб'єкта до
об'єкта) і зворотних (від об'єкта до суб'єкта) зв'язків є
необхідною умовою нормального функціонування й
розвитку цієї системи. Практична реалізація цих зв'язків
забезпечується завдяки руху інформації. Прямий зв'я-
зок сприяє процесу ухвалення рішень і забезпечує їх
передачу на об'єкт, що управляється. Зворотний зв'я-
зок, який несе інформацію про стан об'єкта і його дії на
керівні рішення, служить базою формування відповід-
них впливів на об'єкт управління. Зворотні зв'язки, та-
ким чином, підказують найбільш доцільні шляхи і засо-
би організації процесу регулювання діяльності об'єкта
управління. Вони синтезують дії внутрішнього та зовні-
шнього середовищ (стосовно об'єкта управління), відоб-
ражають численні причинно-наслідкові зв'язки, тобто
сприяють підвищенню ефективності обміну управлінсь-
кою інформацією.

Серед цілей, які є першочерговими для сучасної
України актуальними для аграрного сектора, є:

— ефективне подолання наслідків економічної
кризи в короткі терміни і з мінімальними витратами;

— створення організаційно-правових умов для зак-
ріплення стабільних і рівноправних відносин між різни-
ми формами власності, що необхідне для розвитку су-
часної ринкової економіки;

— формування та практичне здійснення держав-
ної політики, спрямованої на модернізацію всіх сторін
господарського життя держави, підвищення добробу-
ту людей, розвиток освіти, науки й культури в суспіль-
стві, збереження й відновлення середовища проживан-
ня.

Щодо аграрного сектора економіки України, то го-
ловна мета державного управління полягає в тому, щоб
методами державного впливу забезпечити оптимальні
умови розвитку аграрного виробництва. При цьому дер-

жава має виробити чіткі й досить жорсткі "правила гри",
стати своєрідним арбітром всім суб'єктам нестійкого
ринку.

Сьогодні основними цілями діяльності держави що-
до аграрного сектора економіки слід вважати:

— реформування майнових і земельних відно-
син;

— забезпечення умов для розвитку сільськогоспо-
дарських підприємств;

— досягнення рівня аграрного виробництва, достат-
нього для задоволення потреби в аграрній продукції та
продовольчої безпеки країни;

— структурна перебудова сектора з урахуванням
стратегічних маркетингових прогнозів;

— вихід на європейські та світові ринки аграрної
продукції, активний пошук своєї ніші для продукції аг-
рарного сектора економіки України;

— вироблення стратегії й тактики реформування си-
стеми аграрної науки, освіти, підготовки кадрів та ме-
ханізму освоєння досягнень науково-технічного прогре-
су.
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НОВІ ВИДАННЯ

Процеси трансформації економіки України від централі-
зованої до ринкової продемонстрували слабкість і недо-
статність теоретичних можливостей галузі науки "Державне
управління" як щодо обгрунтування, так і щодо управління
інвестиційними процесами. Такий стан справ змушує перене-
сти увагу із практичного, нехай і найбільш позитивного досв-
іду, на принципові теоретичні аспекти існування й розвитку
ринкової економічної системи.

Розуміючи обмежені можливості будь-якого одинич-
ного дослідження, треба, як видається, робити спроби роз-
криття слабких місць або недоробок економічної теорії, які
сьогодні не дають змоги більш точно й виразно викорис-
товувати досвід і безсумнівні досягнення в соціальній і еко-
номічній сфері передових країн. Сам факт неможливості
використання вже випробуваних підходів і безуспішності
спроб копіювання високоефективних економічних систем
свідчить про недостатність узагальнення, повноти знань,
розуміння закономірностей формування й розвитку еко-
номічних систем. Таке розуміння стану сучасної економіч-
ної науки, не кажучи вже про позитивність самого факту
спроб наукового дослідження навколишньої дійсності, ро-
бить виправданими дослідження, що проведені в моно-
графії, у процесі глибшого осмислення й можливого по-
кращення становища у тій галузі знань, до якої належить
економічна наука.

Причому обрана тема, спрямована на удосконалення дер-
жавної інвестиційної політики, у тому трактуванні, що викла-

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА
ПОЛІТИКА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ГАЛУЗЕВОМУ РІВНЯХ:

ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА"
(АВТОР — ДАЦІЙ Н. . В.)

дається нижче, змушує формулювати базову наукову гіпоте-
зу роботи здебільшого в оптимістичному аспекті.

У монографії державна інвестиційна політика визначаєть-
ся як необхідний захід, спрямований на забезпечення інвес-
тиціями системних потреб національних виробничих комп-
лексів. Їх якість і організаційно-технологічна структура, виз-
начаючи природу й особливості життєво необхідних систем-
них зв'язків, у свою чергу, визначають природу й особливості
макроекономічних механізмів регулювання національної еко-
номіки, зокрема і окремих її галузей.

Особливої уваги при розподілі інвестицій у регіональних
галузевих комплексах заслуговує оцінка відтворювальної
структури інвестицій в основний капітал за видами економіч-
ної діяльності. Аналіз статистичних даних свідчить, що інве-
стиції в основний капітал в цілому по Україні направлялись,
насамперед, на технологічне переоснащення і реконструкцію
діючих підприємств, будівель і споруд.

Вірно зазначено, що ефективне функціонування галузей
національної економіки, забезпечення високих темпів їх ком-
плексного розвитку в умовах ринкової трансформації методів
управління значною мірою зумовлюється рівнем та діапазо-
ном інвестиційної діяльності в державі. Однак останній не
відповідає потребам забезпечення сталого розвитку окремих
галузей та всієї вітчизняної економіки.

Можна зробити висновок, що монографія стане в нагоді
фахівцям у галузі державного управління, науковцям, викла-
дачам, студентам.
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— відомості про автора (авторів): ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, вчений ступінь, посада і місце роботи, службо-
ва і домашня адреси (з поштовим індексом), контактний телефон;

— УДК;
— назва статті мовою оригіналу та англійською мовою;
— коротка анотація (2—4 речення) мовою оригіналу та англійською мовою;
— ключові слова;
— текст статті повинен мати такі необхідні елементи: вступ (формулюється наукова проблема, ступінь її вивченості, акту-

альність тієї частини проблеми, якій присвячена стаття), постановка задачі (формулюються мета і методи дослідження), ре-
зультати (викладається система доведень запропонованої гіпотези, обгрунтовуються наукові результати), висновки (вказуєть-
ся наукова новизна, теоретична і практична значущість результатів дослідження, перспективи подальших розробок з цієї теми).
Розділи повинні бути виділені;

— обов’язковий список використаних джерел у кінці статті;
— обсяг статті — 12—25 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків);
— шрифти найпоширенішого типу, текстовий шрифт та шрифт формул повинні бути різними;
— ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорно-білому вигляді. Посилання на ілюстрації в тексті

статті обов’язкові. До графіків та діаграм мають бути подані таблиці, на основі яких вони збудовані;
— разом із друкованою статтею треба подати її електронний варіант на CD носії або електронною поштою. Файл статті

повинен бути збережений у форматі DOC для MS Word. Схеми, рисунки та фотографії слід записувати окремими графічними
файлами форматів TIF, BMP, JPG, в імені яких зазначається номер ілюстрації у статті, наприклад pict 4.tif.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті
(зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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