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ВСТУП
Удосконалення управління аг�

рарним сектором економіки безпо�
середньо випливає із системи дер�
жавного управління народногоспо�
дарським комплексом. Основною
метою державного управління агро�
промисловим виробництвом є забез�
печення продовольчої безпеки краї�
ни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблеми розвитку раціональ�
ного розміщення й підвищення ефек�
тивності аграрного виробництва,
його спеціалізації та удосконалення
управління у різний час розробляли
відомі вітчизняні вчені�економісти:
П.П. Борщевський, П.Г. Дубінов, І.І.
Жадан, С.Й. Кутіков, М.М. Паламар�
чук, О.М. Онищенко, К.Г. Телешик,
О.П. Канєвський, К.О. Сироцінський,
В.П. Ситник, П.Т. Саблук, О.М. Смо�
лянов, І.Г. Кириленко, М.Ф. Кропив�
ко, П.І. Гайдуцький, Л.М. Клецький,
О.В. Крисальний, П.К. Канінський.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— обгрунтувати розвиток дер�

жавної та регіональної системи уп�
равління агропромисловим вироб�
ництвом;

— визначити функції розвитку
державних методів управління аг�
рарним виробництвом в регіоні.

РЕЗУЛЬТАТИ
За Конституцією України однією

з найважливіших функцій держави є
забезпечення економічної безпеки
України [1, ст.17], що є частиною за�
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гальнонаціональної безпеки України
[2, ст. 85]. Важливою складовою еко�
номічної безпеки є продовольча без�
пека держави, яка, як відомо, зале�
жить від виробничої стабільності аг�
рарного сектора, можливостей ство�
рення стратегічних запасів сільсько�
господарської продукції, рівня пла�
тоспроможності населення країни,
зменшення обсягів імпортної екс�
пансії сировини і продовольства.

Провідні країни світу розгляда�
ють продовольчу безпеку як важли�
ву умову внутрішньої соціальної і
політичної стабільності держави, її
зовнішньоекономічної незалеж�
ності, що сприяє здійсненню коорди�
нації виробництва продукції, оптим�
ізації її обсягів у напрямі підтримки
достатнього продовольчого самоза�
безпечення [3, с. 72]. Останнім часом
такий підхід використовується Уря�
дом України в економічній політиці.

Рівень продовольчої безпеки
держави є одним з показників ефек�
тивності функціонування її економ�
ічної системи [7, с.23]. Тому в бага�
тьох країнах аграрний сектор нале�
жить до пріоритетних, а виробниц�
тво сільськогосподарської продукції
— до стратегічних матеріалів [4, с.
31—32]. Можна погодитися з дум�
кою В.В. Юрчишина, що офіційна
державна аграрна політика, схвале�
на на найвищих рівнях влади Украї�
ни," ..за своїм політичним і соціаль�
но�економічним призначенням у бу�
дівництві держави повинна займати
ніяк не нижче місце, ніж військово�
оборонна доктрина" [9, с. 30].

Таким чином, держава є основ�
ним суб'єктом щодо забезпечення

продовольчої національної безпеки.
У здійсненні цієї функції вона вихо�
дить з того, що достатня безпека
особи і суспільства неможлива без
дієвого захисту державних інтересів.
Практика демократичних держав
однозначно свідчить, що ступінь за�
хищеності особи і суспільства пере�
буває у прямій залежності від рівня
безпеки держави [5, с. 21]. Тому за�
безпечення продовольчої безпеки є
базовою серед основних функцій
державного управління аграрним
сектором економіки.

Отже, до політичних функцій
державного управління аграрним
сектором економіки України можна
віднести:

— забезпечення продовольчої
безпеки як основної частини еконо�
мічної та національної безпеки Ук�
раїни;

— сприяння політичному утвер�
дженню України;

— створення передумов для за�
безпечення політичної стабільності
в усіх регіонах країни (недопущен�
ня навіть окремих випадків, коли б
через недостатню забезпеченість
продовольством могли висуватися
неприйнятні для держави політичні
гасла чи виявлятися інші прояви не�
задоволення населення);

— забезпечення достатньої
військової могутності країни, на�
дійності її військової безпеки (на�
явність достатньої кількості продо�
вольства, включаючи його стра�
тегічні запаси, є однією з найважли�
віших запорук обороноздатності
країни);

— розробка та здійснення дер�
жавної аграрної політики, яка віді�
грає винятково важливу роль у по�
будові соціальної держави.

Питання продовольчої безпеки
тісно пов'язані зі здійсненням еконо�
мічних функцій державного управ�
ління аграрним сектором. За визна�
ченням М.Х. Корецького, "еко�
номічні функції — це конкретні на�
прями економічної діяльності дер�
жави" [4, с. 13]. У науковій літературі
є чимало визначень і класифікацій
економічних функцій держави. На
нашу думку, треба погодитися, що в
першу чергу, це: забезпечення ефек�
тивності функціонування економіки,
справедливості розподілу доходу
між галузями та сприяння макроеко�
номічному зростанню і стабільності
економіки.

Особливо важливими функціями
державного управління щодо аграр�
ного сектора економіки України є
створення таких умов, які будуть не
лише стимулювати кожного вироб�
ника реагувати на запити спожи�
вачів, але й примушувати пристосо�
вуватися до платоспроможного по�
питу, своєчасно регулювати обсяги
структуру виробництва, удоскона�
лювати споживчі властивості харчо�
вих продуктів. Досягненню цієї мети
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має сприяти реформування ціново�
го механізму в аграрному секторі.
Ціни повинні відображати рівень
суспільної корисності продукту,
взаємодіяти із системою нецінових
важелів державної підтримки сільсь�
кого господарства.

Водночас держава організовує
єдину патентну, метрологічну і ме�
теорологічну служби, встановлює
загальнодержавні та впроваджує
міжнародні стандарти, організовує
державну статистику і єдину систе�
му бухгалтерського обліку.

Реалізація економічних функцій
держави здійснюється через ме�
ханізм бюджетної, фіскальної, гро�
шово�кредитної, структурної, інвес�
тиційної, цінової, соціальної, зовні�
шньоекономічної та інших напрямів
соціально�економічної політики.

Слід зазначити, що здійснення
економічних функцій у демократич�
ному суспільстві має чітко вираже�
ний соціальний характер, що вказує
на тісний взаємозв'язок економічних
і соціальних функцій Ефективність
функціонування аграрного сектора
економіки має значний вплив на про�
цеси досягнення загальноцивілізова�
ної мети добробуту і вільного роз�
витку усіх членів суспільства.

Визначальну роль у цьому ві�
діграє соціальна спрямованість дер�
жавного управління, це забезпечує
особливе місце соціальним функці�
ям державного управління аграрним
сектором економіки України. Як заз�
начає П.Т. Саблук, вони спрямову�
ються на вирівнювання доходів пра�
цівників і доходів працівників про�
мисловості, на подальший розвиток
побутового, соціально�культурного
та медичного обслуговування насе�
лення, соціального забезпечення,
освіти, культури, торгівлі та гро�
мадського харчування, створення
додаткових робочих місць за раху�
нок розвитку виробничої й агросер�
вісної інфраструктури села, підсоб�
них підприємств і промислів, розши�
рення на селі промислової перероб�
ки сільськогосподарської продукції;
забезпечення зайнятості сільської
молоді у виробничій і соціальній сфе�
рах села, підвищення рівня їх про�
фесіонального навчання та проф�
орієнтації [8, с. 219].

Слід зауважити, що, незважаю�
чи на зменшення ступеня втручання
держави в регулювання соціально�
економічних процесів, у переважній
більшості країн з ринковою еконо�
мікою діють гарантії в галузі доходів,
функціонують державні системи ре�
гулювання зайнятості, підготовки і
перепідготовки кадрів, стимулюєть�
ся професійна і територіальна мо�
більність населення, застосовують�
ся й інші інструменти соціального за�
хисту населення.

Отже, соціальні функції тісно
пов'язані з економічними функціями
державного управління аграрним

сектором економіки. Від ефектив�
ності функціонування аграрного
сектора значною мірою залежить
розвиток територіальних одиниць
сіл, селищ, соціальна захищеність се�
лян, зайнятість та самозайнятість
сільського населення.

До соціальних функцій треба
віднести і екологічну функцію дер�
жавного управління аграрним секто�
ром економіки, яка включає дві скла�
дові. Одна з них покликана припини�
ти деекологізацію сільськогоспо�
дарського виробництва, ліквідувати
надміру шкідливі наслідки, завдані
галузі внаслідок недопустимо трива�
лого нехтування вимогами охорони
навколишнього середовища, особли�
во в частині охорони грунтів, припи�
нення ерозійних процесів, хімічних
забруднень. Друга складова функцій
державного управління має забезпе�
чувати нарощування обсягів еколо�
гічно чистої продукції. Отже, фор�
муються такі соціальні функції дер�
жавного управління аграрним секто�
ром економіки, як здійснення захи�
сту прав селян, контроль за якістю
харчової продукції, дотриманням
трудового законодавства, поліпшен�
ня організації ринку праці, бороть�
ба з безробіттям, перекваліфікація
працівників, охорона навколишньо�
го середовища, забезпечення еколо�
гічної безпеки.

Щодо управлінських функцій,
які забезпечують управлінську дію,
відображаючи її суть і зміст на всіх
рівнях державного управління, то до
них, як уже зазначалося, належать
планування, організація, мотивація,
регулювання та контроль. При будь�
якій управлінській діяльності зазна�
чені функції будуть здійснюватися
шляхом їх послідовного застосуван�
ня.

У концепції реформування сис�
теми управління аграрним сектором
[3] виділено ряд функцій державно�
го управління аграрним сектором.
Серед них економіка і програмуван�
ня розвитку господарської діяль�
ності, її фінансове забезпечення, ре�
гулювання ринків сільськогоспо�
дарської продукції, матеріально�
технічних ресурсів та агротехнічних
послуг для села, інспекційна робота.

У сучасних умовах розвитку рин�
кового виробництва ефективне дер�
жавне управління аграрним секто�
ром економіки потребує принципо�
во нового, демократичного і прозо�
рого для громадськості механізму
планування діяльності управлінської
системи на всіх рівнях. Нині необхі�
дно звужувати діяльність багатьох
органів виконавчої влади щодо роз�
витку поточних справ, концентрую�
чи увагу на стратегічних завданнях,
спрямованих на досягнення резуль�
татів, передбачених довгостроковою
метою. Тому ефективне управління
аграрним сектором економіки не�
можливе без планування, визначен�

ня стратегічних цілей, обгрунтуван�
ня потреб у ресурсах, необхідних для
досягнення мети.

Особливо важливими функціями
розвитку державних методів управ�
ління аграрним виробництвом є
створення умов, спрямованих не
лише на стимулювання товаровироб�
ників реагувати на запити спожи�
вачів, а й адаптуватись до платоспро�
можного попиту, нарощувати обся�
ги та поліпшувати структуру вироб�
ництва, удосконалювати споживчі
властивості харчових продуктів, До�
сягненню цієї мети має сприяти ре�
гулювання цінового механізму в аг�
рарному секторі. Ціни повинні відоб�
ражати рівень суспільного вироб�
ництва продукції, взаємодіяти із си�
стемою нецінових важелів держав�
ної підтримки сільського господар�
ства.

Регулювання можна також здійс�
нювати шляхом вирівнювання відхи�
лень від заданої величини. Такими
регуляторами виступають норми,
нормативи, планові показники, орі�
єнтири, накопичені знання. До тако�
го роду регуляторів належать і гнуч�
ка податкова політика, і різні до�
таційні заходи.

При цьому, як відмічає М.Ф. Кро�
пивко [6, с. 33], використовувані на
практиці методи управління, як пра�
вило, комплексні й повинні врахову�
вати водночас економічний інтерес,
моральне і матеріальне стимулюван�
ня, соціально�психологічні складові,
а державне регулювання економіки
в ринкових умовах має здійснювати�
ся через застосування низки комп�
лексних методів управління. Зокре�
ма, метод законодавчої ініціативи
(законотворчості); координаційно�
узгоджувальний; програмно�цільо�
вий; консультаційно�орієнтуючий;
контрольно�інспекційний; форму�
вання потенціалу кадрів управління;
договірний (контрактний) метод уп�
равління.

Тут чільне місце посідають коор�
динаційно�узгоджувальний, про�
грамно�цільовий та договірний (кон�
трактний) методи.

Координаційно�узгоджувальний
метод можна застосовувати при
здійсненні координаційної роботи,
спрямованої на узгодження рівнів
суспільно необхідних витрат, цін і
доходів операторів аграрного ринку
на всіх стадіях руху сільськогоспо�
дарської продукції від виробника до
кінцевого споживача, укладанні й
виконанні контрактних зобов'язань,
вирішенні господарських спорів, ви�
конанні загальнодержавних, галузе�
вих і регіональних програм, програм
розвитку сільських громад і тери�
торій тощо.

При цьому частина функцій дер�
жавного управління делегується
органам громадського управління:
кооперативним об'єднанням сіль�
ськогосподарських товаровироб�



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 4/2010146

ників, професійним і міжпрофесій�
ним об'єднанням операторів ринків
продовольства і ресурсів, сільським
громадам тощо.

Суть програмно�цільового мето�
ду управління полягає в тому, що на
основі прогнозів виробництва і збуту
сільськогосподарської продукції,
аналізів стану та перспектив розвит�
ку розробляються цільові програми
розвитку аграрного сектора, його га�
лузей і регіонів, підкріплені держав�
ним фінансуванням та іншими важе�
лями економічного регулювання.

Для організації та контролю за
виконанням програм доцільно фор�
мувати служби управління програ�
мами на період їх дії, формуючи та�
ким чином гнучку організаційну
структуру державного управління.

Договірний (контрактний) метод
управління має широко застосовува�
тися при встановленні й підтриманні
внутрішньогосподарських, міжгос�
подарських, внутрішньогалузевих,
міжгалузевих та міжнародних зв'яз�
ків; передбачає юридичне оформлен�
ня взятих договірними сторонами
(фізичними та юридичними особами)
трудових, виробничих, обмінних і
фінансових зобов'язань. У необхід�
них випадках укладанню договорів
(контрактів) має передувати оформ�
лення протоколів про наміри сторін.

Технологія ж державного регу�
лювання аграрного сектора з вико�
ристанням зазначених методів уп�
равління використовується як при
програмуванні розвитку агропро�
мислового виробництва, так і при
регулюванні аграрного ринку, вона
має ряд особливостей.

Концепцією реформування уп�
равління аграрним сектором [3] виз�
начено, що основними завданнями
блоку функцій з програмування роз�
витку є проведення комплексного
аналізу, прогнозування та плануван�
ня розвиту аграрного сектора з ме�
тою досягнення політичних цілей
управління розвитком сільських те�
риторій, процесом структурних змін
у сферах виробництва й обігу про�
дукції аграрного сектора, а також
організації ефективного контролю
за дією та впливом на результати
господарювання політичних, еконо�
мічних та соціальних чинників.

Дієвими інструментами для ана�
лізу розроблення прогнозів і
здійснення планових розрахунків є
міжгалузеві матеріально�вартісні
баланси, економіко�статистичні й
оптимізаційні методи та моделі, інші
трудомісткі розрахункові методи,
які можуть своєчасно і якісно засто�
совуватись лише за допомогою су�
часної комп'ютерної техніки й доб�
ре поставлених систем збору і роз�
повсюдження статистичної, норма�
тивної, ринкової, законодавчої ін�
формації.

Удосконалення системи збору
статистичної інформації передбачає

формування, на доповнення до загаль�
нодержавної статистичної звітності,
також відомчої аграрної статистики,
побудованої на оперативних вибірко�
вих обстеженнях, соціологічних опи�
туваннях, спостереженнях розвитку
агропромислового виробництва в ба�
зових (тестових) сільських поселен�
нях, господарствах, контрольних зе�
мельних ділянках, фермах тощо відпо�
відно до потреб управління.

Застосовування системи норм,
нормативів і стандартів має сприяти
прийняттю ефективних управлінсь�
ких рішень в умовах ринку та само�
врядного розвитку господарських
структур і сільських громад. Тому
норми і нормативи повинні постійно
переглядатися й уточнюватися з ура�
хуванням регіональних (зональних)
особливостей, технічного і техноло�
гічного переозброєння, рівня орган�
ізації та ефективності сільськогос�
подарського виробництва, розвитку
сільських територій.

Державне планування розвитку
аграрного сектора повинно мати
індикативний характер і орієнтувати
господарські структури й сільські
громади на саморозвиток, узгодже�
ний з державною аграрною політи�
кою. Основним методом державно�
го управління має стати програмно�
цільовий. Для організації та контро�
лю за виконанням програм, персоні�
фікації відповідальності за їх вико�
нанням доцільно формувати служби
управління програмами.

Обмежені фінанси державного і
місцевих бюджетів мають виділяти�
ся не на утримання управлінсь�
ких, виробничих та обслуговуючих
структур аграрного сектора, а на
фінансування (часткове або повне)
програм розвитку аграрного секто�
ра, регулювання ринків продоволь�
ства і продуктів його переробки, ма�
теріально�технічних ресурсів і по�
слуг для села. Тобто необхідною
умовою виділення й освоєння коштів
державного і місцевих бюджетів на
розвиток аграрного сектора є роз�
робка і затвердження програм, у
фінансовій частині яких через перед�
бачені прозорі механізми здійсню�
ються: інвестиції в розвиток госпо�
дарюючих суб'єктів аграрного сек�
тора, підтримка діяльності виробни�
чих об'єднань сільгоспвиробників і
переробників, інших учасників агро�
промислового виробництва, фінан�
сування наукових, освітніх та інфор�
маційно�консультаційних програм, у
т.ч. й утримання служб управління
програмами. Другою обов'язковою
умовою державного фінансування
програм є участь у них сільськогос�
подарських товаровиробників і пере�
робників, їхніх кооперативних та
інтеграційних об'єднань. Їм як голов�
ним виконавцям програм на основі
прозорих критеріїв розподілу (на 1
га, на 1 голову тощо) або на конкур�
сних засадах з укладанням контракт�

них зобов'язань виділяються цільові
пільгові кредити, субсидії, дотації на
ведення інвестиційної й операційної
діяльності, впровадження нової тех�
ніки і технологій, підвищення квалі�
фікації тощо. Умови контрактних
зобов'язань сільгоспвиробників і пе�
реробників — головних виконавців
програм та розпорядників контрак�
тних фінансових коштів, мають пе�
редбачати оплату (покриття витрат)
по закінченню етапів виконання суб�
підрядниками передбачених програ�
мою вкладень, послуг або закупі�
вель, та заключні розрахунки по кон�
трактах. При цьому вибір вітчизня�
них субпідрядників — справа голов�
них виконавців — сільгоспвироб�
ників. Вибір закордонних субпідряд�
ників може обмежуватися умовами
контракту, але в межах, що дозволя�
ють прозорий конкурсний відбір.

При переході на формування
служб управління програмами необ�
хідно також підвищити рівень про�
фесійної підготовки управлінців�
аналітиків, їх комп'ютерної грамот�
ності, оснастити ці служби комп'ю�
терною технікою, провести роботи зі
створення розподіленої бази соц�
іально�економічного моніторингу
розвитку аграрного сектора, його
галузей і регіонів, побудувати ло�
кальні та корпоративні комп'ютерні
мережі, організувати навчання спе�
ціалістів�аналітиків новим інформа�
ційним технологіям, використанню
оптимізаційних, дискретних, стоха�
стичних, економіко�математичних
методів і моделей в управлінні. Не�
зважаючи на значні витрати, пройти
цей шлях необхідно, тому що без
цього неможливо підвищити загаль�
ний рівень державного й регіональ�
ного управління аграрною сферою
виробництва.

При виконанні блоку функцій
з регулювання аграрного ринку,
згідно з концепцією [3], органи дер�
жавного управління аграрним секто�
ром основними своїми завданнями
мають забезпечувати:

— стимулювання інноваційного
розвитку агропромислового вироб�
ництва та ринку інновацій, на цій ос�
нові підвищення конкурентоспро�
можності вітчизняної сільськогос�
подарської продукції;

— стимулювання інтеграційних
процесів для створення замкнутих
ланцюгів "виробництво — перероб�
ка — реалізація";

— розширення обсягів внутріш�
ньої і зовнішньої торгівлі продоволь�
ством;

— організація державної заку�
півлі сільськогосподарської про�
дукції і створення продовольчих ре�
зервів для забезпечення продоволь�
чої безпеки держави та інтервенцій
на ринках;

— сприяння впровадженню стан�
дартів якості та безпеки використан�
ня ресурсів, сільськогосподарської
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продукції, продуктів її переробки,
систем сертифікації та кодифікації і
управління якістю з метою підви�
щення рівня конкурентоспромож�
ності вітчизняної сільськогоспо�
дарської продукції та продуктів її
переробки;

— забезпечення прибутковості
ведення агропромислового вироб�
ництва;

— здійснення політики узго�
дження цін на стадіях руху продукції
на ринках продовольства та ресурсів
з метою отримання сільгоспвироб�
никами, переробниками, постачаль�
никами, оптовими і роздрібними тор�
гівцями рівновеликих прибутків на
вкладений капітал;

— реалізація заходів щодо дер�
жавного регулювання цін на сільсь�
когосподарську продукцію та ресур�
си з метою недопущення зниження
прибутків сільськогосподарських
товаровиробників і переробників на
користь інших операторів вітчизня�
ного або міжнародного аграрного
ринку;

— розроблення проектів законо�
давчих актів і програм щодо розвит�
ку агропромислового виробництва
та аграрного ринку, реалізація цих
програм, здійснення інших заходів
державної підтримки вітчизняного
аграрного ринку та його захисту;

— представлення інтересів дер�
жави та вітчизняних операторів аг�
рарного ринку в міжнародних агро�
торговельних організаціях;

— розроблення проектів і реалі�
зація укладених міждержавних угод
з питань експорту та імпорту продо�
вольчих ресурсів із забезпеченням їх
збалансованості та позитивного
сальдо;

— розвиток інфраструктури аг�
рарного ринку, в тому числі бірж,
аукціонів, оптових, дрібнооптових і
роздрібних сільськогосподарських
ринків, агромаркетингових послуг,
сільськогосподарської обслуговую�
чої кооперації, об'єднань із зерно�,
цукро�, оліє�, м'ясо�, молоко�, рибо�
та іншої продукції сільського госпо�
дарства;

— здійснення цінового моніто�
рингу, маркетингового аналізу та
прогнозування ринків продоволь�
ства й ресурсів, широке розповсю�
дження ринкової інформації серед
сільськогосподарських товарови�
робників, інших операторів аграрно�
го ринку, сприяння їх ефективній
маркетинговій діяльності, вирівню�
ванню цін, забезпеченню прозорості
та розширенню меж місцевих і регі�
ональних ринків.

При виконанні цих завдань осно�
ваним має бути координаційно�уз�
годжувальний метод управління та
делегування частини функцій орга�
нам громадського управління: коо�
перативним об'єднанням сільсько�
господарських товаровиробників,
професійним і міжпрофесійним

об'єднанням операторів ринків про�
довольства і ресурсів тощо.

Держава як учасник аграрного
ринку здійснює його регулювання
через діяльність спеціалізованих ус�
танов: Аграрного фонду, Фонду аг�
рарних страхових субсидій, Аграр�
ної біржі, Аграрного банку тощо, які
здійснюють інтервенції на ринках з
метою забезпечення їх стабільності.

Необхідно також створити роз�
галужену інфраструктуру коопера�
тивних формувань — від угод сусі�
дської взаємодопомоги до обслуго�
вуючих кооперативів і їх об'єднань.

Враховуючи недостатній розви�
ток кооперативного руху та органів
громадського самоуправління рин�
ками продовольства, ресурсів й агро�
технічних послуг для села, на нині�
шньому етапі доцільне також ство�
рення напівдержавних (створених за
участю держави) госпрозрахункових
агентств: з регулювання ринків про�
довольства та ресурсних ринків, рин�
ку агротехнічних послуг; з розвитку
рибного господарства та ринку ри�
бопродукції; із землеустрою та рин�
ку земельних ресурсів.

Діяльність агентств повинна
мати переважно неприбутковий об�
слуговуючий характер, а основним
джерелом формування їх бюджетів
мають стати комісійні винагороди за
управління виконанням державних
програм розвитку і регулювання
ринків, а також за надання послуг
торговельно�посередницького, юри�
дичного, інформаційно�консульта�
ційного та іншого обслуговуючого
характеру сільгоспвиробникам.

Роботою громадських об'єднань
та агентств управляють координа�
ційно�узгоджувальні ради опера�
торів ринків або інші органи гро�
мадського управління, на засіданнях
яких шляхом консенсусу прийма�
ються рішення щодо узгодження
суспільно необхідних витрат, цін і
доходів операторів ринків на всіх
стадіях руху ресурсів та продукції
сільського господарства від вироб�
ника до споживача, погоджуються
плани та звіти, бюджети, обговорю�
ються проекти програм, результати
виконання їх етапів тощо.

Якщо заходів координаційно�уз�
годжувального характеру через
відносно невисокі роздрібні або
світові ціни недостатньо для забез�
печення середньої прибутковості
виробництва й переробки сільсько�
господарської продукції, державні
та громадські органи управління з
залученням членів координаційно�
узгоджувальних рад, наукових і кон�
сультаційних формувань розробля�
ють проекти цільових загальнодер�
жавних та регіональних Програм
підтримки розвитку агропромисло�
вого виробництва. Реалізація цих
Програм з використанням економі�
чних важелів, виходячи з можливо�
стей державного і місцевих бю�

джетів, має на меті в прогнозований
період суттєво поліпшити продо�
вольчу безпеку, конкурентоспро�
можність сільськогосподарської
продукції, інфраструктуру аграрно�
го ринку, структуру розміщення
сільськогосподарського виробницт�
ва, фінансовий стан підприємств
сільського господарства, рівень жи�
ття сільських жителів, зростання по�
зитивного сальдо в торгівлі продо�
вольством.

ВИСНОВКИ
Таким чином, в сучасних умовах

розвитку ринкового виробництва
ефективне державне управління аг�
рарним сектором економіки потре�
бує принципово нового, демократич�
ного і прозорого для громадськості
механізму планування діяльності
управлінської системи на всіх рівнях.
Нині необхідно звужувати діяль�
ність багатьох органів виконавчої
влади щодо розвитку в поточних
справах, концентруючи увагу на
стратегічних завданнях, спрямова�
них на досягнення результатів, пе�
редбачених довгостроковою метою.
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