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Актуальність проблеми. Ринкова форма органі-
зації виробництва, створюючи можливості для до-
сягнення сільськогосподарськими підприємствами 
економічної свободи, вимагає водночас формування 
адекватної системи управління суб’єктами господа-
рювання, здатної забезпечити ефективність вироб-
ництва, його динамічність та адаптивність до мін-
ливих умов зовнішнього середовища. 
Функціонування будь-якої системи управлін-

ня ґрунтується на використанні відповідних ме-
ханізмів, серед яких чільне місце посідає еконо-
мічний механізм управління, що зазнає суттєвих 
трансформацій в умовах становлення інституту 
приватної власності. 
Осмислення наявних трансформацій – і на цій 

основі розробки пропозицій щодо удосконален-
ня економічного механізму управління сільсько-
господарськими підприємствами – є важливим 
науковим завданням, актуальність якого обумо-
влюється потребами продовольчої безпеки та 
необхідністю підвищення конкурентоспромож-
ності аграрного сектора економіки. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Не зважаючи на те, що у вітчизняній економіч-
ній літературі термін «економічний механізм 

управління сільськогосподарським підприємст-
вом» є досить поширеним, його тлумачення у 
багатьох наукових і навчально-методичних ви-
даннях відсутнє. 
Так, П. Березівський і Н. Михалюк, розгляда-

ючи поняття, принципи госпрозрахунку та його 
роль у підвищенні ефективності економічного 
механізму господарювання, жодним чином не 
пояснюють його змісту [3, с. 305–315]. Економі-
чний механізм управління не знайшов належно-
го відображення і в «Економіці аграрних підпри-
ємств» В. Андрійчука [1], «Основах аграрної 
економіки» В. Галушки, Г. Хулєнбрука і О. Ков-
тун [9] та інших, більш ранніх виданнях [10, 11]. 
Той факт, що економічний механізм управлін-

ня не є предметом вивчення у багатьох підруч-
никах із аграрної економіки, організації сільсь-
когосподарського виробництва, аграрного мене-
джменту тощо, вказує на відсутність визначено-
сті, наукової чіткості та єдності поглядів щодо 
змістової характеристики, структури цього по-
няття і практики його застосування. Про це свід-
чить введення в науковий обіг, паралельно з  
терміном «економічний механізм управління», 
таких понять як: «організаційно-економічний 
механізм управління», «фінансово-економічний 
механізм управління», «господарський механізм 
управління» [2, 4, 5], різницю між якими автори 
не пояснюють або вважають їх тотожними. 
У зв’язку з цим виникає необхідність теорети-

ко-методологічного обґрунтування сутності ка-
тегорії «економічний механізм управління сіль-
ськогосподарським підприємством» і виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків процесу його 
трансформації, що і є метою даної статті. 
Завдання дослідження: проаналізувати підхо-

ди до визначення сутності економічного механі-
зму, визначити ключові елементи у його струк-
турі та виявити проблеми трансформації еконо-
мічного механізму управління сільськогосподар-
ським підприємством у ринкових умовах. 

____________________ 
∗ Керівник – доктор наук із державного управління, професор Т. М. Лозинська  

Розглянуто сутність та структуру економічного 
механізму управління сільськогосподарським під-
приємством. На основі узагальнення різних підхо-
дів до поняття «економічний механізм» зроблено 
висновок про його специфічні, економічні методи 
управління, дія яких полягає у наданні чи позбав-
ленні матеріальної (фінансової) винагороди. Вод-
ночас вони залишають свободу вибору варіантів 
поведінки об’єкта управління, лише створюючи 

умови, що спонукають до досягнення встановлених 
цілей. Наголошується на необхідності побудови 
економічного механізму управління в умовах  

конкурентного середовища. 
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Результати досліджень. Функціонування 
сільськогосподарського підприємства на засадах 
приватної власності, не змінюючи мети його іс-
нування (отримання прибутку на основі задово-
лення потреб споживачів) і сутності виробничо-
го процесу (перетворення форми залучених до 
цього процесу ресурсів), суттєво видозмінює 
економічні відносини, що складаються з приводу 
виробництва сільськогосподарської продукції. 
До того ж, це стосується як внутрішньогоспо-

дарських відносин, так і відносин, що склада-
ються між підприємством і суб’єктами його зов-
нішнього середовища: постачальниками, покуп-
цями, посередниками, конкурентами, органами 
державної влади та місцевого самоврядування, 
недержавними організаціями тощо. 
Йдеться, власне, про формування нового за 

змістом господарського механізму сільськогос-
подарського підприємства, який передбачає бі-
льшу ступінь економічної свободи останнього, 
що корелює з розміром власності, і водночас має 
більшу залежність від чинників зовнішнього се-
редовища. Підсумовуючи результати монографі-
чних досліджень, можна стверджувати, що у за-
гальному вигляді господарський механізм роз-
глядається вітчизняними вченими [4, 7, 12] як 
система заходів (взаємопов’язаних і взаємозале-

жних) різного характеру, за допомогою яких у 
відповідності до встановлених принципів забез-
печується належне виконання функцій підпри-
ємства і досягнення його цілей. 
У свою чергу, зі складу господарського меха-

нізму, до певної міри умовно, можна виокремити 
адміністративний, економічний, інформаційно-
психологічний механізми (рис. 1).  
У ринкових умовах усе більшого значення на-

буває саме економічний механізм управління, 
застосування якого у порівнянні з адміністрати-
вним та інформаційно-психологічним, не нара-
жається на суттєвий опір об’єктів управління, 
залишаючи за ними свободу вибору господарсь-
ких рішень. 
Причиною дієвості економічного механізму є 

більша схильність людей реагувати на економіч-
ні стимули, що обумовлено природою економіч-
ного інтересу. Саме в наданні чи позбавленні 
економічних благ полягає дія економічного ме-
ханізму. Адже, як зазначає С. В. Мочерний, 
«…за капіталізму… працівники отримують осо-
бисту свободу і позбавлені засобів виробництва 
та засобів до існування» [8, с. 202], а засобами 
економічного механізму суб’єкт управління на-
дає їх або позбавляє працівників частини вина-
городи.  

 
Рис. 1. Загальна схема господарського механізму 

Джерело: авторська розробка 
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Сутнісна характеристика окремих понять, тотожних категорії «економічний механізм», 
 у поглядах сучасних вітчизняних учених 
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І. І. Циглик [12, с. 5] 
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включає економічні стимули (державні економічні 
стимули виробництва й матеріальні стимули праці) 
та важелі (планування, госпрозрахунок, фінансу-
вання, умови реалізації продукції, виробничо-

технічне обслуговування, умови господарювання, 
різні ліміти, собівартість продукції, рентабельність 

виробництва тощо) 

Й. С. Завадський [5, с. 81]

Джерело: розроблено автором за [4, 5–7, 12] 
 
Сутність економічного механізму знаходить 

різне відображення у поглядах вчених (див. 
табл.). 
Узагальнюючи підходи різних науковців, мо-

жна сказати, що економічний механізм управ-
ління сільськогосподарським підприємством – 
це послідовне застосування сукупності методів 
та важелів, що спрямовують діяльність суб’єктів 
господарювання у певному напрямі або спону-
кають їх до досягнення встановлених цілей за 
рахунок надання їм матеріальної (фінансової) 
винагороди чи позбавлення їх частки матеріаль-
ного ресурсу в разі виконання суб’єктами управ-
ління небажаних дій. 
Мета економічного механізму – створити 

умови для досягнення цілей господарської дія-
льності економічними методами, які, в свою чер-
гу, складаються із відповідних важелів впливу. 
Таким чином, економічний механізм є складо-

вою господарського і має специфічні, економічні 
методи впливу суб’єкта управління на об’єкт. 
Варто також зазначити, що при цьому здебіль-
шого складаються відносини не «суб’єкт-
об’єктного», а «суб’єкт-суб’єктного» типу.  
Це пояснюється тим, що управління в соціаль-
них системах здійснюється людьми по відно-
шенню до людей, у процесі якого виникають 
взаємовпливи і взаємозалежності.  
Суб’єктом економічного механізму (зовніш-

нього по відношенню до підприємства) при цьо-
му виступає держава в особі законодавчих і ви-
конавчих органів, органи місцевого самовряду-
вання, а також недержавні організації, а на рівні 
окремого підприємства (внутрішній рівень) – 
його орган управління (власник, директор, рада 
директорів тощо). 
Загальна структура економічного механізму 

наведена на рисунку 2. 
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Рис. 2. Загальна структура економічного механізму управління 

Джерело: авторська розробка 
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виплати 

Матеріальне 
стиму-
лювання 

– система 
заробітної плати 
– тарифні ставки 
– умови виплат 

Заробітна 
плата 

– система 
штрафів 

– розмір штрафів 
– умови виплат 

Штрафи 

Об’єкт управління – 
суб’єкт господарювання 

Важелі 
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вважає, «якщо за допомогою державних еконо-
мічних регуляторів вирішаться проблеми ціни, 
агропромислове виробництво стане кредитно й 
інвестиційно привабливим». 
Із розвитком приватної власності економічний 

механізм набуває більш складної конфігурації, 
внаслідок чого для процесу управління все 
більш характернішими стають ознаки «суб’єкт-
суб’єктної» взаємодії. Наприклад, працівники 
можуть купувати акції та долучатися до управ-
ління акціонерним товариством (брати участь у 
встановленні системи оплати праці) або ж керів-
ники сільськогосподарських підприємств, 
об’єднуючись у кредитні спілки, можуть само-
стійно вирішувати проблеми кредитування. 
На сьогодні актуальність проблем побудови 

економічного механізму управління сільського-
сподарським підприємством обумовлюються 
об’єктивними умовами економічного життя в 
країні: 

- сформована в 90-ті роки ХХ ст. нееквівален-
тність товарообміну, що полягає в диспаритеті 
цін на сільськогосподарську та промислову про-
дукцію; 

- недостатня місткість внутрішнього ринку  
через його низьку платоспроможність; 

- бар’єри для виходу на зовнішні агропромис-
лові ринки; 

- непослідовна економічна політика держави, 
спрямована на підтримку сільськогосподарських 
підприємств; 

- існування суперечності економічних інтере-
сів працівників у ході побудови мотиваційного 
механізму в підприємстві. 
Висновки. За відсутності усталеного погляду 

на сутність поняття «економічний механізм», 
науковці сходяться в тому, що він впливає на 
об’єкти управління за допомогою економічних 
методів управління. Характерною особливістю 
останніх є непрямий вплив на господарську дія-
льність сільськогосподарських підприємств – 
через врахування економічних інтересів людей. 
Ефективність господарської діяльності сільсько-

господарського підприємства забезпечується 
впливом як внутрішнього, так і зовнішнього еко-
номічного механізмів, тому в конкурентному сере-
довищі має бути налагоджена взаємодія обох 
складових економічного механізму управління. 
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