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ВСТУП
У процесі становлення теорії економічного розвит�

ку аграрного сектора економіки України були визначені
основні методологічні засади формування механізмів
управління цим розвитком. Результатом теоретичних
узагальнень стала методологія інтегрованого впливу
(державного і бізнесового) на розвиток підприємниць�
кої діяльності на селі, в основу якої покладені питання
удосконалення відносин між виробниками і переробни�
ками сільськогосподарської продукції, формування
інфраструктури аграрного бізнесу та відповідальності
бізнесу перед соціумом території, на якій відбувається
бізнес, живуть працівники підприємств фіскального ре�
гулювання економічного розвитку аграрного сектора.
Разом з тим, процес реалізації розроблених методоло�
гічних засад гальмується невизначеністю методики фор�
мування практичних принципів упровадження дієвих ме�
ханізмів управління економічним розвитком аграрного
сектора.
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Основи методології формування механізмів управ�
ління економічним розвитком вітчизняного аграрного
сектора були закладені провідними вітчизняними вче�
ними: П. Т. Саблуком [5. c. 49] (визначення базових за�
сад розвитку сільського господарства в контексті забез�
печення економічної стабільності держави), В.В. Юр�
чишиним [6, c. 7—9] (формування методології систем�
ного управління селом), І. В. Прокопою [4, c. 52—53],
Ю.Е. Губені (проблеми формування механізмів управ�
ління економічним розвитком сільських територій) [3,
c. 64—68].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Теоретичною основою дослідження є фундамен�

тальні положення аграрної економічної науки, розроб�
ки науковців із питань еволюції економічної системи,
локального і державного регулювання процесу функ�
ціонування механізму економічного управління в аграр�
ному секторі.
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З метою дослідження економічної системи, функ�
ціональних зв'язків залежності розвитку сільських те�
риторій від ефективності механізму управління в аграр�
ному бізнесі, вивчення негативних структурних впливів
у сільському господарстві здійснено за допомогою ме�
тоду структурно�генетичного аналізу і синтезу; для з'я�
сування сутності проблем управління розвитком у
сільському господарстві використано метод елементар�
но�теоретичного аналізу і синтезу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення методологічних пріори�

тетів формування і використання механізму управління
економічним розвитком вітчизняного аграрного секто�
ра, визначення перспектив удосконалення реалізації
відповідальності аграрного бізнесу перед соціумом те�
риторії, на якій відбувається бізнес та живуть працівни�
ки підприємств. Об'єкт дослідження — існуючі теоре�
тичні підходи до управління економічним розвитком аг�
рарного сектора України.

Таким чином, у роботі ставиться завдання проана�
лізувати сучасні теоретичні підходи до ефективного
функціонування механізму управління економічним роз�
витком аграрного сектора економіки та визначити клю�
чові інструменти ефективно функціонуючих підприємств
та інтегрованих структур щодо забезпеченості соціаль�
ної захищеності сільського населення та розвитку соці�
ально�виробничої інфраструктури сільських територій.

РЕЗУЛЬТАТИ
Система управління економічним

розвитком передбачає формування
таких механізмів та інструментів, які
б могли використати суб'єкти управ�
ління для досягнення економічного
ефекту розвитку. Аграрний сектор
України, як і всі економічні системи,
має кінцеву мету свого розвитку —
задоволення потреб людей і мож�
ливість відтворення добробуту існу�
вання його учасників.  Засади аналі�
зу розвитку сільських територій, які
розроблені вітчизняними науковцями
впродовж тривалого часу, розгляда�
лись як результат реалізації певних
видів економічної діяльності.

Отже, можна вважати, що теоре�
тичні засади формування механізму
управління економічним розвитком
аграрного сектора тісно перепліта�
ються з економічними інструментами.
У цьому випадку суб'єкт управління
стає носієм економічної функціональ�
ної координації і несе відповідаль�
ність за результат власного впливу.

Сільськогосподарське виробниц�
тво, з позиції теорії управління, пе�
редбачає наявність всіх факторів, які
приймають координаційний вплив
збоку управлінців — ресурси, капітал,
технології, люди, інформація. Вико�
нуючи управлінські функції, керівник
координує виконання певної техно�

логії, яка своїм результатом (продуктом) забезпечує
відтворення бізнесу підприємства.

Виконавці технології — працівники підприємства,
які очікують мотивації з боку керівництва. Позитивний
мотиваційний ефект підсилюється, якщо працівник може
забезпечити власне середовище існування на сільській
території.

Отже, ефективні економічні інструменти управлін�
ня сприяють забезпеченню певного рівня економічного
стану сільських територій. Але сучасні умови розвитку
сільськогосподарських підприємств, результати їх
діяльності (у тому числі і система мотивації праці) свід�
чать про низький рівень економічного ефекту.

Нині сільське господарство України є малоефектив�
ним сектором економіки. Агропромислове виробницт�
во України позначилося докорінною зміною економіч�
них відносин, утвердженням принципово нової економ�
іки. Практично вся продукція сільського господарства
виробляється на недержавній основі, сформовано кар�
кас ринкової інфраструктури ринкових інститутів. Вод�
ночас, в агропромисловому виробництві поки що не по�
долано кризових явищ.

Держава, використовуючи сукупність важелів впли�
ву на економіку, може стимулювати або стримувати
розвиток певних виробничих відносин, розвивати або
гальмувати підприємницьку діяльність, тобто відігра�
вати прогресивну або регресивну роль у розвитку тієї
чи іншої економічної системи. У теорії державного

Рис. 1. Інструменти державного регулювання аграрного
сектора
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регулювання економіки більшість авторів наголошують
на необхідності системного підходу до вибору засобів
та методів впливу держави на суб'єктів економічних
відносин: "Регулюванню підлягають складні процеси
життєдіяльності суспільства, на які нездатні ефектив�
но впливати окремі важелі або будь�які їх вибіркові
незбалансовані комбінації. Результативність держав�
ного регулювання підвищується, якщо ці важелі зас�
тосовуються не випадково чи під тиском груп спеціаль�
них інтересів і кон'юнктури, а системно, виходячи з
довгострокових цілей і поточних завдань соціально�
економічного розвитку" [2, с.15].

У економічному словнику А. Азріліяна, під інстру�
ментами регулювання розуміють прийоми, що викори�
стовуються державою для забезпечення пропорцій�
ності в господарстві країни, формування системи соц�
іальних компенсацій (податки, кредит, банківський
процент, цінові межі, цільові дотації та інвестиції) [1,
с. 311].

На нашу думку, інструменти державного регулюван�
ня аграрного сектора можна умовно розділити на дві
групи (рис. 1):

1) інструменти для підвищення ефективності аграр�
ного виробництва;

2) інструменти щодо забезпечення соціальної захи�
щеності сільського населення та розвитку соціально�
виробничої інфраструктури сільських територій.

Відповідно до цих груп зробимо систематизацію
інструментів державного регулювання аграрного сек�
тора:

1) встановлення спеціальних податкових режимів
для сільськогосподарських товаровиробників;

2) закупівля, зберігання, переробка та реалізація
сільськогосподарської продукції, сировини і продоволь�
ства для державних потреб;

3) встановлення мінімальних і максимальних цін на
окремі види сільськогосподарської продукції, сирови�
ни і продовольства;

4) тарифне і нетарифне регулювання імпорту та ек�
спорту сільськогосподарської продукції, сировини і про�
довольства, підтримка експорту сільськогосподарської
продукції, сировини і продовольства;

5) надання субсидій, субвенцій, гарантій і компен�
сацій сільськогосподарським товаровиробникам та
іншим суб'єктам агропродовольчого сектора, інші фор�
ми бюджетного фінансування, включаючи субсидії
бюджетам суб'єктів Російської Федерації на приведен�
ня у нормативний стан сільських доріг із подальшою
передачею їх у мережу доріг загального користуван�
ня;

6) державні інвестиції;
7) технічні регламенти, ліцензії та інші види обме�

жень;
8) антимонопольне регулювання агропродовольчо�

го комплексу, заходи щодо усунення адміністративних
і технічних бар'єрів в агропродовольчому секторі;

9) програми сталого розвитку сільських територій і
збереження природних ресурсів;

10) пряме бюджетне фінансування, співфінансуван�
ня, субсидування кадрового, наукового та інформацій�
ного забезпечення та консультаційного обслуговуван�
ня суб'єктів агропродовольчого сектора;

11) стимулювання науково�технічного прогресу та
інноваційної діяльності в агропродовольчому секторі;

12) інші інструменти державного регулювання, пе�
редбачені чинним законодавством України.

Видно, що в арсеналі держави є широкий набір за�
собів і методів регулювання. З усією впевненістю мож�
на лише зробити висновок про те, що державне регу�
лювання аграрного сектора економіки необхідно, і об�
говорювати варто ступінь державного втручання та ме�
тоди.

ВИСНОВКИ
Функція державного регулювання аграрного секто�

ра може виконуватися за допомогою різних інстру�
ментів, завдання економістів полягає в тому, щоб виб�
рати оптимальне їх поєднання. У роботі запропоновано
умовний поділ інструментів державного регулювання
аграрного сектора на інструменти для підвищення ефек�
тивності аграрного виробництва та інструменти щодо
забезпечення соціальної захищеності сільського насе�
лення та розвитку соціально�виробничої інфраструкту�
ри сільських територій. Ефективність функціонування
механізму управління соціально�економічним розвит�
ком в аграрному секторі залежить від ефективних ко�
ординацій бізнес�технологій та виконавців збоку керів�
ників.

Таким чином, застосування механізму управління
визначається характером регульованих відносин, спе�
цифікою об'єктів регулювання, компетенцією суб'єкта
регулюючої діяльності, важливістю регульованого пи�
тання, співвідношенням між суб'єктом і об'єктом. Але
за будь�яких обставин застосування того чи іншого ме�
тоду має бути продиктоване не суб'єктивним бажанням
суб'єкта регулювання, а зумовлене науковими принци�
пами діяльності з регулювання аграрного сектора, пе�
редбачатися або дозволятися правовими нормами.
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