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Анотація. У статті розглянуто організаційно-економічний механізм державного регулювання агро-
продовольчої системи України, який містить в собі бюджетно-податкову, грошово-кредитну, закупівельну, 
страхову та зовнішньоекономічну діяльність.
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Summary. The article considers the organizational-economic mechanism of state regulation of the agro-food 
system of Ukraine, which contains fiscal, monetary, purchasing, insurance and foreign trade.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах, 
коли економіка України вступила у фазу глибо-
кої рецесії, важливою проблемою в економічній 
сфері є поглиблення аналізу і розроблення нових 
підходів до управління економічними процесами. 
Сьогодні більшість країн світу реформують влас-
ні управлінські системи, спираючись на засади 
концепції економічної доцільності. І головним 
тут є використання системного підходу до роз-
гляду складних соціально-економічних систем, 
до вміння вирішувати конкретні завдання за до-
помогою детального економічного обґрунтування 
шляхів досягнення поставлених цілей і необхід-
них для цього ресурсів [1, c. 15]. Констатуємо, що 
дієвість системи забезпечується у межах єдиного 
державного упорядкування суспільних відносин, 
на основі права та правових забезпечувальних за-
собів, а також їх юридичного закріплення, охо-
рони та розвитку, що обумовлено дією принципу 
верховенства права відповідно до ст. 8 Конститу-
ції України [2, c. 89]. 

Галузь сільського господарства та її складова 
(агропродовольча система) займають визначаль-
ну позицію у забезпеченні поступального й якісно 
нового рівня соціально-економічного розвитку 
українського суспільства. Надзвичайно важливим 
є формування науково обґрунтованої, цілеспря-
мованої, конструктивної аграрної політики, яка б 
за своїми принципами та пріоритетами не лише 
відповідала курсу на прискорену ринкову транс-

формацію економічної системи країни, але й була 
її провідною ланкою, стимулюючим фактором.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням державного регулювання агропродо-
вольчої системи України присвячені дослідження 
вітчизняних вчених: В. Антошкіна [2], Л. Антош-
кіної [1], В. Беседіна[1], А. Бритвєнко [6], В.Гейця 
[7], Л.Міхова [4], Н. Рунчевої [5] та інших. 

Мета статті - розглянути структурно-функ-
ціональну модель державного регулювання аг-
ропродовольчої системи, окреслити складники 
механізму державного управління та державного 
регулювання функціонування її підсистем в Укра-
їні.

Виклад основного матеріалу. Згідно з Дер-
жавною цільовою програмою сталого розвитку 
сільських територій на період до 2010 року [3] 
необхідно створити сприятливі умови для забез-
печення паритетних міжгалузевих економічних 
відносин, розвитку продуктивних сил на основі 
спеціалізації та концентрації сільськогосподар-
ського виробництва, забезпечити збалансований 
розвиток рослинницьких, тваринницьких і пере-
робних галузей, підвищення економічної стій-
кості та конкурентоспроможності сільськогос-
подарських підприємств і господарств сільського 
населення. З цією метою здійснити заходи щодо 
забезпечення економічної ефективності аграр-
ного виробництва та підвищення його конкурен-
тоспроможності, забезпечення збалансованого 
розвитку галузей сільського господарства, забез-
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печення розвитку оптової та оптово-роздрібної 
інфраструктури аграрного ринку, забезпечення 
підвищення якості сільськогосподарської про-
дукції та впровадження стандартів безпеки про-
дуктів харчування відповідно до вимог СОТ і ЄС, 
стимулювання інноваційного розвитку агропро-
мислового виробництва і сільських територій. 
Економічна діяльність сільгосппідприємства та-
кож належить до інтегрованого напрямку, який 
охоплює конкретні види та складові, а саме: ре-

сурсне забезпечення виробництва, стратегічне 
поточне планування, ціноутворення й облік, сис-
теми оплати праці, зовнішньоекономічну та фі-
нансову діяльність [4, c. 98] 

Разом з тим, агропродовольча функція дер-
жави представлена у вигляді структурно-функ-
ціональної моделі державного регулювання аг-
ропродовольчої системи, функціонування якої 
забезпечується через взаємодію правової, еконо-
мічної, адміністративної та інституційної підсис-
тем (рис. 1).

Рис. 1. Структурно-функціональна модель державного регулювання агропродовольчої системи
Джерело: розробка автора

Правова підсистема включає в себе сукуп-
ність правових норм, що вміщенні у відповідних 
законодавчих актах та нормативно-правових до-
кументах, які спрямовані на забезпечення реа-
лізації агропродовольчої політики, як-то: Кон-
ституція України, Закон України «Про основи 
національної безпеки України», «Про прожитко-
вий мінімум», «Про державну підтримку сільсько-
го господарства України», «Про зерно та ринок 
зерна в Україні», «Про молоко та молочні продук-
ти, «Про державний матеріальний резерв», «Про 
безпечність та якість харчових продуктів», «Про 
рибу, інші водні живі ресурси та харчову продук-
цію з них», «Про насіння та садивний матеріал» 
інші закони, міжнародні договори України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, а також інші нормативно-правові акти.

Правова підсистема забезпечує діяльність 
агропродовольчої системи, що постійно удоско-
налюється, про що свідчать проекти законів, які 

надходять до Верховної Ради України і в яких 
визначається проблемність та необхідність фор-
мування високого рівня якості життя населення 
щодо забезпечення продуктами продовольства 
відповідно до науково-обґрунтованих фізіологіч-
них потреб.

Економічна підсистема являє собою сукуп-
ність економічних регуляторів, визначених за-
конодавством і спрямованих на забезпечення 
ефективної діяльності агропродовольчої системи. 
Державне регулювання галузі суттєво впливає на 
стан та динаміку основних категорій конкуренції 
та конкурентоспроможності, їх чинників – по-
питу, пропозиції, кон’юнктури. Тому для ефек-
тивного та конкурентоспроможного ведення 
сільськогосподарського виробництва важливим 
є: застосування різноманітних методів і важелів 
управління процесами реорганізації; здійснення 
реструктуризації і сегментації виробництва; ін-
вестування фінансових, матеріально-технічних 
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ресурсів у галузь; кооперування й інтегрування 
фінансових та матеріально-технічних зусиль як 
по горизонталі, так і по вертикалі. Відзначимо, що 
ефективність та конкурентоспроможність сіль-
ського господарства формується в сучасних умо-
вах конкурентного середовища господарювання. 
Вони є важливим проявом ринкових відносин у 
розвитку галузі через здійснення наступних функ-
цій: стимулювання ефективності виробництва, 
продуктивності праці, регулювання галузі, оцінки 
форм господарювання, інноваційного забезпе-
чення, адаптації, розподілу та контролю [5, c. 5]. 

Функціональна підсистема включає в себе 
перелік завдань з формування та забезпечення 
реалізації агропродовольчої функції держави, що 
виконується органами державної влади у меж-
ах, встановлених актами чинного законодавства. 
До основних завдань реалізації функціонально-
го механізму належать: прогнозування розвитку 
галузей агропродовольчого виробництва; техні-
ко-технологічне переоснащення агропромисло-
вого виробництва; забезпечення підтримки під-
приємств, особистих селянських і фермерських 
господарств, сільськогосподарської кооперації; 
розробка і здійснення заходів щодо розвитку інф-
раструктури продовольчого ринку; використання 
та охорона земель усіх категорій та форм власнос-
ті; контроль якості та безпечності сільськогоспо-
дарської продукції; розробка загальнодержавно-
го балансу попиту і пропозиції основних видів 
сільськогосподарської продукції; регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів агро-
продовольчого ринку та ін. 

Інституційна підсистема охоплює систему 
органів державної влади, регіонального та міс-
цевого самоврядування, які прямо чи опосеред-

ковано беруть участь в реалізації державної агро-
продовольчої політики відповідно до покладених 
на них компетенцій. Головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади з питань 
формування та забезпечення аграрної політики є 
Міністерство аграрної політики та продовольства 
України.

Усі ці підсистеми становлять єдину агропро-
довольчу систему, яка охоплюється поняттям «Ор-
ганізаційно-економічний механізм державного 
регулювання функціонування агропродовольчої 
системи», в якому втілюються як економічні ре-
гулятори, так і правові чинники. Організаційно-
економічний механізм державного регулювання 
функціонування агропродовольчої системи ви-
значає цілеспрямованість, формальну визначе-
ність, загальнообов’язковість, сприяє врегулю-
ванню відносин в аграрній сфері, застосування 
превентивних, оперативних, стимулюючих за-
ходів до юридичних та фізичних осіб в агропро-
довольчій системі. Він закономірно залежить від 
рівнів економічного, політичного, правового, со-
ціального, культурного та технологічного розви-
тку суспільства.

Під поняттям «механізм» розуміють внутріш-
ній устрій, систему, наприклад, державний меха-
нізм управління. Механізм — це сукупність ста-
нів і процесів. Мається на увазі будь-яке фізичне, 
хімічне, фізіологічне, психічне чи інше явище, 
наприклад, механізм мислення. Термін «меха-
нізм» використовується в багатьох суспільствоз-
навчих науках й з повним на це правом повинен 
вважатися загальнонауковим. Якщо розглядати 
співвідношення вказаних термінів, то «механізм 
державного управління» є складовим «механізму 
управління».

Рис. 2. Складові механізму державного регулювання агропродовольчої системи
Джерело: розробка автора
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Механізм державного управління націлений 
на комплексне дослідження державно-управ-
лінських процесів з акцентом на їхні глибин-
ні рушійні сили та внутрішні зв’язки. Механізм 
державного регулювання агропродовольчої сис-
теми – це спосіб дій суб’єкта регулювання, який 
ґрунтується на базових функціях і принципах, за-
безпечуючи за допомогою форм, методів і засобів 
ефективне функціонування відповідної системи 
для досягнення визначеної мети та розв’язання 
протиріч. Тому «механізм державного управ-
ління» та «механізм державного регулювання» 
співвідносяться як загальне та часткове. При 
цьому економічні функції держави визначають 
напрямки її діяльності, завдання й цілі. При цьо-
му механізм державного регулювання забезпечує 
способи їх реалізації на основі протекціонізму, 
ціноутворення, оподаткування, митної політики, 
створення рівноправних умов для конкурентно-
го функціонування дрібного і великотоварного 
виробництва, товарного кредитуванням дрібних 
товаровиробників, сертифікації та стандартиза-
ції виробництва і продукції з метою зростання їх 
конкурентоспроможності. [6, с. 15]. 

Реалізація агропродовольчої функції держави 
здійснюється правовою, економічною, інститу-
ційною та функціональною складовими органів 
державного, регіонального та місцевого рівнів 
управління в єдиному та цілеспрямованому комп-
лексі, який можна визначити, як організаційно-
економічний механізм державного регулювання 
агропродовольчої системи з підвищення ефек-
тивності виробництва сільськогосподарської про-
дукції.

Розгляд та аналіз нормативних документів 
стосовно закріплення пріоритетності розвитку 
сільського господарства України дає розуміння 
того, як функціонує та побудоване сільське госпо-
дарство, розкриває його внутрішні гарантії (вимо-
ги) нормального функціонування, його завдання 
та цілі. 

Теоретичне та практичне значення вивчен-
ня питань нормативно-правового забезпечення 
пріоритетності розвитку сільського господарства 
України полягає у необхідності оцінки такого за-
безпечення. Урядові програми, орієнтовані на 
сільський розвиток, мають бути спрямовані на:

- економічний розвиток сільських громад 
(підтримка ОСГ, існуючих малих і середніх під-
приємств, створення організаціями сільських 
громад нових виробництв, що забезпечать нові 
робочі місця);

- розвиток людських ресурсів (освіта до-
рослих, дошкільна і шкільна освіта; профорієн-
тація; охорона здоров’я; здоровий спосіб життя; 
консультаційна підтримка);

- екологічно безпечне використання і збе-
реження місцевих природних ресурсів (земель-
них, мінеральних, лісових, водних, рекреаційних 
і туристичних, еколандшафтів, флори та фауни);

- інвестування в інженерну та соціальну 
інфраструктури [7, с. 48].

Висновок. Метою організаційно-економіч-
ного механізму державного регулювання агро-
продовольчої системи є забезпечення ефектив-
ності державної підтримки агровиробників, яка 
включає бюджетні дотації та позики, інтервенцій-
ні товарно-фінансові заходи, кредитні субсидії, 
митний збір, ціноутворення та ін. для збільшення 
виробництва продукції харчування, зниження її 
вартості за рахунок удосконалення організацій-
них засад аграрного ринку. 
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