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НЕОБХІДНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Розвиток аграрного сектора економіки України в ринковому середовищі 

регулюється програмними документами, які здатні вирішити проблеми не лише 

галузі в цілому, але і складових її елементів, зокрема. Таке регулювання 

поєднує принципи, функції, форми, методи та засоби здійснення, що у 

сукупності формують механізм державного регулювання. 

Визначенню поняття «механізм державного регулювання» приділяли 

увагу відомі науковці, до числа яких належать: В. Андрійчук [1], 

Г. Андрусенко [2], Г. Мостовий [2], В. Бакуменко [3], В. Князєв [3], Ю. Сурмін 

[3], М. Латинін [5] та ін.  

Ми погоджуємося з думкою Г. І. Мостового [2], що систему засобів та 

інструментів державного регулювання доцільно об’єднати у такі групи:  

1. Засоби державного регулювання: адміністративні (стандарти, дозволи, 

ліміти, заборони, обмеження, нормативи, штрафи); економічні (податки, 

державні інвестиції, трансферти, кредитні ресурси, позички, ціни на 

сільськогосподарську продукцію); інформаційні (публікації у засобах масової 

інформації, документи).  

2. Інструменти державного регулювання: законодавчо-правові (не 

кодифіковані нормативно-правові документи, постанови, укази); нормативно-

адміністративні (розпорядження, рішення, вказівки, накази, інструкції, правила, 

договори); організаційно-економічні (плани, проекти, державний та місцевий 

бюджети, державне замовлення й державний контракт, договори, цільові 

програми, прогнози) [2]. 

На думку В.Г. Андрійчука [1], механізм управління є складовою частиною 

системи управління, що забезпечує вплив на фактори, від стану яких залежить 

результат діяльності управлінського об’єкта [1]. При цьому, механізмом може 

бути сама держава, якщо розглядати її як форму суспільного самоуправління 

[1].  

Українські вчені В.Бакуменко [3], В.Князєв [3], Ю.Сурмін [3] у статті 

«Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого 

розвитку», визначаючи складові структури методології державного управління, 

зазначають, що механізмами діяльності можуть виступати методи [3]. Але у 

словнику-довіднику «Державне управління» В. Князєв [4], В. Бакуменко [4] 

дають більш повне визначення механізму державного управління як системи 
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практичних заходів, засобів, стимулів, за допомогою яких органи державної 

влади впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з 

метою досягнення поставлених цілей [4]. 

На думку М. А. Латиніного [5], зміст поняття «механізм державного 

регулювання економіки» можна визначити як систему засобів, важелів, методів 

і стимулів, за допомогою яких держава регулює економічні процеси, 

забезпечує реалізацію соціально-економічних функцій [5].  

Щодо принципів державного регулювання розвитку аграрного сектора у 

ринковому середовищі, то вчені-економісти досить по-різному підходять до їх 

визначення.  

Заслуговує на увагу думка А. Андрусенко [2], який зазначає, що в основу 

державного регулювання розвитку аграрного сектора «має бути покладений 

принцип неперервності і комплексності управління процесом аграрних 

перетворень, за яким єдиним шляхом подолання відсталості і кризових явищ в 

аграрному секторі є надання статусу першорядного значення уже прийнятим 

законодавчим актам, розробка інших актів та організація роботи щодо їх 

виконання» [2]. При цьому, симулювання процесів економічного розвитку 

включає комплекс правових, організаційних, наукових та інших заходів, 

спрямованих на досягнення сталого розвитку аграрного сектора на основі 

поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів держави з 

урахуванням максимально ефективного використання потенціалу аграрного 

сектора [2].  

Отже, забезпечення ефективного розвитку аграрного сектора у 

зовнішньому ринковому середовищі пов’язано із застосуванням дієвого 

механізму державного регулювання, що передбачає стимулювання 

інвестиційної діяльності шляхом створення сприятливих та рівних умов для 

суб’єктів господарювання, дієвих механізмів захисту прав інвесторів, 

удосконалення державної підтримки, бюджетного та податкового 

стимулювання, ресурсного та технічного кредитування. 
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