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ВСТУП
Перехід України до ринкової економіки передбачає

прийняття й реалізацію відповідних законодавчих актів;
формування системи економічних інститутів державно)
го управління; розробку й узгодження стратегії еконо)
мічної, соціальної і науково)технічної політики; зміц)
нення умов функціонування ринкових відносин; регу)
лювання пропозицій та попиту на товари; перерозподіл
доходів населення і суб'єктів господарювання; стиму)
лювання виробництва нової продукції; бюджетне фінан)
сування регіональної політики; збереження навколиш)
нього природного середовища.

У цьому зв'язку може йтися про наявність відповід)
них принципів державного регулювання аграрного сек)
тора, що, як правило, відображено в діючій правовій си)
стемі: одні з них безпосередньо зафіксовані в правовій
нормі; інші потрібно виводити із загального напряму
правового регулювання взаємин суб'єктів; треті закріп)
лені в локальному законодавстві; четверті, хоча й не
дістали конкретного відображення в законодавстві, але
є такими, що пронизують систему законів і норм.

Основні положення сучасних теорій державного
регулювання та необхідності їх здійснення в аграрному
секторі викладені в працях відомих вітчизняних та за)
кордонних вчених, таких як А.Д. Діброва, О.І. Ковтун,
М.Х. Корецький, М.А. Латинін, Г.І. Мостовий, П.Т.Саб)
лука, В.Я. Месель)Веселяка, М.Й. Хорунжий та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Важливе місце в механізмі державного регулюван)

ня аграрного сектора займають принципи регулюван)
ня. Їх дотримання має забезпечити взаємоузгодженість
економічних інтересів товаровиробників, суспільства та
держави, а також уникнення суб'єктивізму під час втру)
чання у функціонування ринкового механізму регулю)
вання економіки. Дотримання науково обгрунтованих
принципів забезпечує ефективне виконання державою
економічних функцій.
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У статті проаналізовано і доповнено класифікацію принципів сучасної системи державного регулю2
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In the article analyzed and added to the classification principles of the modern system of state regulation of
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Принципи (від латинського principium — основа,
початок) державного регулювання економіки — вихідні
положення, основні правила впливу державних органів
на економіку при врахуванні конкретних умов господа)
рювання з метою забезпечення її ефективного функці)
онування. Дотримання науково обгрунтованих прин)
ципів забезпечує ефективне виконання державою своїх
економічних функцій [1].

Щодо формулювання принципів державного регу)
лювання економіки, в тому числі і аграрного сектора,
то сьогодні відсутній єдиний підхід. Механізм реалізації
заходів державного регулювання економічних процесів
повинен групуватися на основоположних принципах,
які також є складовим елементом концепції державно)
го регулювання аграрного сектора економіки. Таким
чином у роботі ставиться завдання удосконалити кла)
сифікацію принципів державного регулювання аграрно)
го сектора в умовах системної модернізації національ)
ної економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Позитивний досвід державного регулювання свід)

чить, що ефективна реалізація програм розвитку аграр)
ного сектора економіки досягається тоді, коли система
державного регулювання формується на основі реалі)
зації певних принципів. Погрібний О.О. відмічає, що
одним з принципів державного регулювання аграрного
сектора економіки є створення однакових умов для роз)
витку всіх форм власності. Законодавство встановлює
як рівність суб'єктів права власності, так і паритет форм
господарювання, організованих на базі різних форм
власності. Усі суб'єкти сільськогосподарського вироб)
ництва мають право провадити виробничу діяльність з
метою одержання прибутку, який формує принцип волі
підприємницької діяльності. Однак воля підприємниць)
кої діяльності передбачає не тільки незалежну практич)
ну реалізацію цілей сільськогосподарських товарови)
робників, але й визначення певних прав і обов'язків цих
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виробників, а також визначення статусу органів влади і
управління в сфері сільськогосподарської діяльності.

Крім наведених, велике значення мають принципи
законності, поєднання галузевого й територіального
розвитку, єднання і диференціації у підході до суб'єктів
сільськогосподарської діяльності, взаємодії і взаємоуз)
годження діяльності всіх підприємств агропромислово)
го комплексу, принцип досягнення кінцевих результатів
у сільськогосподарському виробництві. Вони не є вичер)
пними у зв'язку з розвитком як аграрного сектора еко)
номіки загалом, так і самої системи державного регу)
лювання сільського господарства зокрема [9]

На думку Ковтуна О.І., система державного регу)
лювання економіки базується на додержанні таких
принципів [4]:

— науковості, обгрунтованості — поєднання науко)
вих основ державного регулювання економіки з прак)
тичними діями щодо втілення економіко)політичних
рішень;

— формування системи державного регулювання
економіки з урахуванням теоретичних основ і моделей
економічної політики та існуючого досвіду здійснення
державного регулювання в країні та за кордоном;

— раціональності, реальності — державне регулю)
вання економіки повинно грунтуватися на реальних, а
не ідеальних передумовах, не вступати у протиріччя із
сформованою структурою господарства і раціональни)
ми діями індивідів;

— збалансованості, комплексності — єдність загаль)
нонаціонального, регіонального і галузевого рівнів дер)
жавного регулювання економіки, врахування особливо)
стей фаз суспільного відтворення, окремих секторів і
сфер господарства;

— пріоритетності стратегічних цілей — забезпечен)
ня досягнення стратегічної мети державного регулю)
вання економіки за допомогою виконання поставлених
тактичних цілей;

— принципу ринкової однаковості, тобто засто)
совність державних рішень до діяльності всіх без винят)
ку економічних суб'єктів. Практичне додержання заз)
начених принципів залежить від багатьох чинників — від
чіткості й однозначності обраної моделі і стратегії ре)
гулювання, адекватності методів державного втручан)
ня, компетентності й професіоналізму державних служ)
бовців. Останній принцип, наприклад, порушується най)
частіше внаслідок застосування будь)якого пільгового
режиму функціонування до окремої категорії економі)
чних суб'єктів (малих або спільних підприємств, вільних
економічних зон тощо).

На погляд Латиніна М.А. основними принципами
державного регулювання розвитку аграрного сектора
мають бути:

— пріоритетність та аграрний протекціонізм. Пріо)
ритетність означає виділення основних соціально)еко)
номічних проблем розвитку країни, на вирішенні яких
державі слід зосередити зусилля, зокрема на визначенні
аграрного сектора як пріоритетної галузі економіки.
Аграрний протекціонізм передбачає активне відстою)
вання інтересів аграрного сектора як усередині країни,
так і за її межами;

— системність і комплексність. Системність означає
те, що вплив держави повинен мати системний харак)
тер, а комплексність — необхідність використання дер)
жавою всього арсеналу засобів та інструментів підтрим)
ки аграрного сектора, що є в її розпорядженні;

— передбачуваність і прозорість. Передбачуваність
означає відповідність регуляторної діяльності цілям
державної політики, а також планам з підготовки про)
ектів регуляторних актів, що дає змогу суб'єктам гос)
подарювання планувати свою діяльність. Щодо прозо)
рості, то тут має бути наявною і загальнодоступною
повна інформація про законодавчі та інші регуляторні
акти, порядок їх виконання, роботу органів, які забез)
печують їх виконання;

— послідовність і справедливість. Послідовність
передбачає узгодження регуляторного акта з основ)
ними положеннями державної регуляторної політи)
ки, іншими прийнятими законодавчими та регулятор)
ними актами. Справедливість означає забезпечення
рівноправності всіх суб'єктів господарської діяль)
ності;

— зрозумілість та ефективність. Зрозумілість по)
лягає в тому, що регуляторні акти мають бути про)
стими за змістом, не містити положень, що допуска)
ють двозначні тлумачення, у громадян і підприємців
не повинно виникати труднощів із розумінням поло)
жень регуляторних актів. Принцип ефективності по)
лягає в аналізі вигод від регуляторного акта, в дослі)
дженні того, чи обгрунтованими є витрачені суб'єкта)
ми господарської діяльності, громадянами та держа)
вою кошти і чи є найефективнішим регуляторний акт
з усіх можливих альтернатив досягнення поставленої
мети;

— екологічна доцільність, що означає екологічний
вимір державної регуляторної політики, тобто складо)
вою державної регуляторної політики має бути стиму)
лювання виробництва екологічно чистої сільськогоспо)
дарської продукції [6].

Хорунжий М. відмічає, що в основу державного ре)
гулювання розвитку аграрного сектора "має бути по)
кладений принцип неперервності і комплексності управ)
ління процесом аграрних перетворень, за яким єдиним
шляхом подолання відсталості і кризових явищ в АПК
може бути надання в аграрній політиці статусу першо)
рядного значення уже прийнятим законодавчим актам,
розробка інших актів та організація роботи щодо їх ви)
конання" [11].

Натомість, колектив вчених Національного науко)
вого центру "Інститут аграрної економіки" під керівниц)
твом П. Саблука вважає, що побудова аграрної політи)
ки має відповідати таким принципам: системності та
комплексності; пріоритетності людини і селянина при
визначенні як цілей, так і механізмів її реалізації; опори
на науку в процесі розробки стратегії й тактик політич)
них рішень, а також результатів їх здійснення, що за)
безпечує реальність політики [10].

Кисельов С.В. виділяє такі принципи державного
регулювання аграрного сектора: принцип аграрного
протекціонізму, що передбачає захист аграрного сек)
тора у взаєминах його з іншими галузями і регулюван)
ня імпорту продовольства в інтересах вітчизняних то)
варовиробників; принцип поєднання економічних і соц)
іальних цілей, коли заходи державного регулювання
враховують ціннісні орієнтації, поведінку різних груп
населення; принцип програмного регулювання, що
відображає форму здійснення впливу держави на аграр)
ний сектор (розробка і реалізація різних програм —
міжгалузевих, галузевих, продуктових, функціональ)
них, регіональних) [3].

До основних принципів державного регулюван)
ня аграрного сектора Мостовий Г. відносить — аг)
рарний протекціонізм; поєднання економічних і соц)
іальних цілей; поєднання індикативності і директов)
ності; програмне управління; комплексність; по)
єднання добровільності й обов'язковості участі у
програмах; єдність і суперечливість стратегії еконо)
мічної політики держави стосовно аграрного секто)
ра [7].

А.Д. Діброва зробив спробу сформулювати власне
бачення основних принципів державного регулювання
аграрного сектора економіки:

— аграрний протекціонізм — пов'язано із забезпе)
ченням продовольчої безпеки країни;

— гармонізація економічних інтересів сільськогос)
подарських товаровиробників, споживачів і держави;

— адресність — державна підтримка повинна без)
посередньо спрямовуватись аграрним товаровиробни)
кам;
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— гарантованість — зобов'язання держави щодо
підтримки сільськогосподарських товаровиробників
забезпечується розробкою відповідних програм;

— рівнодоступність — господарства всіх категорій,
включаючи фермерські господарства та господарства
населення, повинні мати рівні права на державну під)
тримку;

— стабільність — зобов'язання держави перед аг)
рарними товаровиробниками щодо забезпечення ста)
більності регуляторних механізмів розвитку галузі на
відповідний період часу (до 5 років);

— ефективність — забезпечення ефективного вико)
ристання фінансових ресурсів, що виділяються для
підтримки галузі;

— дотримання міжнародних зобов'язань [2].
Підсумовуючи вищенаведене, можна дійти виснов)

ку, що вченими пропонується достатньо розгалужена
класифікація принципів державного регулювання аграр)
ного сектора економіки. Узагальнюючи вищенаведені
підходи щодо основних принципів державного регулю)
вання аграрного сектора економіки, зробимо спробу
сформулювати власне їх бачення:

— принцип ефективності. Державне регулювання
має передбачати кінцевий економічний ефект. Заходи
державного регулювання мають здійснювати раціональ)
ну політику і виправляти такі негативні елементи рин)
ку, як монополія та циклічність;

— принцип справедливості. Оскільки ринок виявляє
нерівність людей, то держава за допомогою відповідних
регуляторів має коригувати цю систему перерозподілом
з метою встановлення певної справедливості засад. Це
здійснюється через прогресивне оподаткування, запро)
вадження політики підтримки доходів (допомога людям
похилого віку, непрацездатним, багатодітним), страху)
вання безробітних тощо;

— принцип стабільності. Забезпечує необхідний
вплив на економіку з метою вирівнювання підйомів і
нівелювання спадів ділового циклу, стримування безро)
біття, підтримки економічного розвитку. За допомогою
заходів державної фінансової, податкової, зовнішньо)
економічної та митної політики справляється вплив на
рівень виробництва, зайнятість, інфляцію;

— принцип системності державного впливу. Перед)
бачає комплексний, системний підхід до розв'язання
економічних, соціальних, екологічних, зовнішньоеконо)
мічних та інших проблем;

— принцип адекватності. Потребує, щоб система
державних регуляторів економіки та засоби їх засто)
сування відображали реалії сучасного етапу соціально)
економічного розвитку і політичної надбудови України
як незалежної держави, а також оцінку загальної по)
літичної та економічної ситуації. Досягнення виваже)
ного державного втручання забезпечується тим, що дер)
жаві передаються лише ті економічні функції, які не
можуть ефективно виконувати самі виробники та інші
суб'єкти ринкових відносин;

— принцип оптимального поєднання адміністратив)
но)правових та економічних важелів. Адміністративні
методи макроекономічного регулювання мають гаран)
тувати формування оптимальної відтворювальної
структури. Економічні важелі застосовуються з метою
стимулювання ефективного використання ресурсів, ви)
робничої та інвестиційної діяльності, розв'язання соці)
альних проблем. Передбачається також використання
економічних механізмів і регуляторів у ході прийняття
управлінських рішень;

— принцип поступовості та етапності. В умовах пе)
реходу до нової системи державного регулювання по)
трібно, щоб командно)адміністративні регулятори за)
мінювались на економічні тією мірою, якою створюють)
ся об'єктивні умови — здійснюються процеси роздер)
жавлення, приватизації чи стабілізації. Особливе зна)
чення для державного регулювання в Україні має вра)
хування фактора часу. Доцільність і масштаби держав)

ного регулювання при розв'язанні національних, регіо)
нальних і галузевих проблем визначають необхідність
урахування економії часу як умову найшвидшого роз)
в'язання нагальних завдань;

— принцип забезпечення єдності стратегічного і
поточного державного регулювання та його опера)
тивності. Стратегічне державне регулювання має за)
гальнодержавне значення. Мета його — зберегти еко)
номічний і соціальний стратегічні курси держави, зак)
ладені у програми реформ, а також у національні,
цільові, комплексні та інші програми. З метою дотри)
мання стратегічного курсу держава формує і контро)
лює перелік ресурсів стратегічно важливого значен)
ня;

— поточне державне регулювання має на меті за)
безпечити реалізацію стратегічного курсу в умовах кон)
кретної економічної та політичної ситуації, що зумов)
лює гнучкість системи державного впливу. Оперативне
поточне державне регулювання спирається на різні види
економічної політики: податкову, емісійну, кредитну,
бюджетну, соціальну та інші.

ВИСНОВКИ
Механізм реалізації заходів державного регулю)

вання економічних процесів повинен групуватися на
основоположних принципах, які також є складовим
елементом концепції державного регулювання аграр)
ного сектора економіки. У роботі здійснена спроба
сформулювати власне їх бачення: комплексність,
цілісність, селективність, пріоритетність, концентра)
ція мети і орієнтирів, прозорість та рівнодоступність
ресурсів та інформації, гарантованість виконання зо)
бов'язань держави, диференціація управління, норма)
тивно)правова забезпеченість; оптимальність, опера)
тивність.
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