
 

 342

УДК 631.11:330 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ 

ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

Чужмир М.А., директор Департаменту забезпечення 
діяльності Міністра (патронатна служба) 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 
 

У статті розкрито економічну сутність, структуру, взаємозв’язок  економічного 
механізму функціонування аграрного виробництва в ринкових умовах, досліджено підсис-
теми механізму, запропоновано шляхи удосконалення організаційно-економічного механі-
зму відтворення виробничих ресурсів сільськогосподарських підприємств 

The article deals with economic substance, structure and relationship of the economic 
mechanism of agricultural production in market conditions investigated the subsystem mecha-
nism, suggested ways of improving the organizational-economic mechanism of reproduction 
farm inputs 

 
Постановка проблеми. Значне підвищення ефективності сільськогос-

подарського виробництва, забезпечення його сталого розвитку та розширено-
го відтворення в сільському господарстві необхідні, з одного боку, для забез-
печення продовольчої безпеки держави та досягнення збалансованого рівня 
харчування населення, з іншого – для збільшення обсягів експорту сільсько-
господарської продукції та продуктів її переробки на світовий ринок. У 
зв’язку з цим проблемам розвитку аграрного сектора економіки України при-
діляють багато уваги науковці, законодавча та виконавча влада. В останні 
роки увага науковців і представників владних структур була прикута до здій-
снення в Україні широкомасштабної аграрної реформи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тенденції економічного 
розвитку сільського господарства, проблеми його розширеного відтворення, 
розробки відповідного економічного механізму перебувають у центрі уваги 
вчених економістів-аграрників. Комплексні дослідження проблем відтворен-
ня в сільському господарстві проводили В.Г. Андрійчук, І.І. Лукінов, 
В.Я. Месель-Веселяк, Л.О. Мармуль, М.Й. Малік, О.М. Онищенко, П.Т. Саб-
лук, В.М. Трегобчук, А.Е. Юзефович, В.В. Юрчишин та інші вчені. Оскільки 
тенденції відтворення в сільському господарстві значною мірою залежать від 
ефективності сільськогосподарського виробництва, можна стверджувати, що 
всі дослідження, спрямовані на підвищення його ефективності, є також скла-
довою досліджень відтворювального процесу. 

Постановка завдання. Основним завданням проведеного дослідження 
стало обґрунтування економічної сутності, структури, взаємозв’язку та шля-
хів удосконалення організаційно-економічного механізму відтворення виро-
бничих ресурсів сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Глибокі соціально-
економічні перетворення в агропромисловому виробництві України, його 
перехід до ринкової економіки набули незворотного характеру. Разом з тим 
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кризова ситуація, яка уразила всі галузі аграрної сфери, призвела до руйнації 
матеріально-ресурсного потенціалу сільського господарства, істотного спаду 
виробництва сільськогосподарської продукції, погіршення фінансового ста-
ну господарств товаровиробників, зниження платоспроможності населення 
та посилення соціальної напруги в суспільстві. 

Розробка високоефективного економічного механізму функціонування 
аграрного виробництва в ринкових умовах вимагає чіткого з’ясування його 
економічної сутності, структури, взаємозв’язку з іншими економічними кате-
горіями. На жаль, у спеціальній економічній літературі немає однозначного 
тлумачення сутності економічного механізму. Досить часто дослідники ви-
користовують це поняття, не розкриваючи його сутності та взаємозв’язку з 
іншими економічними категоріями. Поряд з терміном „економічний меха-
нізм” у літературі використовуються такі поняття, як „господарський меха-
нізм”, „система господарювання”, „організаційний механізм”, „фінансово-
кредитний механізм”, „ринковий механізм” та ін. Вивчення літературних дже-
рел, присвячених дослідженню господарського й економічного механізмів 
будь-якої сфери економіки, свідчить про те, що ключовими поняттями в них є 
„система”, „механізм”, „господарство” або „господарська діяльність”. 

Поняття „система” є одним із найважливіших в усіх науках і в усіх ви-
дах практичної діяльності. Воно вказує на взаємопов’язаність, взаємодію всіх 
явищ і процесів. Система – це сукупність елементів, що знаходяться між со-
бою у певних відносинах та зв’язках і створюють певну цілісність. До найва-
жливіших ознак системи належить, по-перше, те, що вона складається з мно-
жини елементів; по-друге, те, що вони певним чином впорядковані, взаємо-
пов’язані та взаємодіють між собою, по-третє, те, що її елементи складають 
цілісність, єдність [2]. 

Передумовою розгляду господарського механізму як економічної кате-
горії є виділення в системі виробничих відносин двох підсистем: соціально-
економічних та організаційно-економічних відносин. Перша підсистему скла-
дають відносини власності (привласнення). Організаційно-економічні відно-
сини виникають і розвиваються в процесі суспільного поділу праці, в їх складі 
виділяють такі групи: конкретні форми організації виробництва, господарські 
зв’язки між окремими ланками суспільного поділу праці та відносини управ-
ління ними. Слід мати на увазі, що організаційно-економічні відносини, з од-
ного боку, породжені розвитком продуктивних сил, з іншого – являють собою 
форму прояву та реалізації відносин власності. Вони зв’язують продуктивни-
ми сили та відносини власності і через організаційно-економічні відносини 
продуктивні сили впливають на виробничі відносини. У зв’язку з цим госпо-
дарський механізм іноді визначають як систему взаємопов’язаних економіч-
них, організаційних і правових відносин, завдяки яким економічний інтерес 
трансформується в господарську діяльність, яка забезпечує кінцевий результат 
(мету господарювання) [3]. Дія господарського механізму поширюється при 
користуванні власністю на всі ланки економічної структури (використання, 
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розпорядження, володіння). Кожна з цих ланок має зворотний вплив на стан і 
специфіку господарського механізму. Наприклад, використання землі на осно-
ві індивідуальної відокремленої праці передбачає принципово інший госпо-
дарський механізм у порівнянні з механізмом, заснованим на використанні зе-
млі в умовах розвинутого поділу праці. 

Господарський механізм, як і виробничі відносини, виявляється через 
діяльність суб’єктів господарювання, спрямовану на свідоме використання 
економічних законів. У зв’язку з цим важливе значення має з’ясування спів-
відношення понять господарського механізму та механізму використання 
економічних законів. Хоч вони тісно пов’язані між собою, між ними існують 
суттєві розбіжності. По-перше, механізм використання економічних законів є 
більш загальним поняттям у порівнянні з господарським механізмом. Він 
практично є єдиним для різних країн та окремих етапів розвитку суспільства.  

Господарський механізм відображає більш конкретне коло процесів та 
явищ, характерних для тієї чи іншої країни на певному етапі її розвитку. По-
друге, механізм використання економічних законів включає в себе, зокрема, 
їх пізнання, постановку цілей розвитку національного господарства, розробку 
економічної політики. Ці елементи механізму використання економічних за-
конів передують практичній діяльності з їх використання і не входять в по-
няття господарського механізму. Господарський механізм спирається на вже 
пізнані закони, на вироблену економічну політику і безпосередньо змикається 
з діяльністю з практичного використання економічних законів. Отже, катего-
рія „господарський механізм” відображає більш вузьке коло відносин і проце-
сів у порівнянні з механізмом використання економічних законів і характери-
зує їх в більш конкретному плані [1]. 

Господарський механізм, його функціонування саме націлені на свідо-
ме пізнання й ефективне використання економічних законів. При цьому вар-
то мати на увазі, що дія системи економічних законів є первинним, наукове 
пізнання цього процесу – вторинне, а механізм їхнього використання – тре-
тинний етап у національно господарській відтворювальній діяльності. Зви-
чайно, дія економічних законів – це явище об’єктивне, а механізм їх викорис-
тання - поєднання об’єктивного та суб’єктивного в діяльності людей. 

Господарський механізм має такі риси: націленість на оптимальне за-
доволення потреб суспільства; забезпечення високого рівня національно гос-
подарського та внутрішньо-фірмового стратегічного і поточного управління 
(мікрорівень); оптимальне поєднання державного регулювання економіки з 
комерційною діяльністю окремих підприємств різних форм власності; науко-
во обґрунтоване економічне стимулювання працівників усіх сфер і галузей 
суспільства; найраціональніше поєднання особистих і колективних інтересів 
з інтересами держави, суспільства в цілому; забезпечення єдності матеріаль-
них і морально-психологічних стимулів трудової діяльності на всіх напрям-
ках господарювання; забезпечення високоефективного розвитку всіх галузей 
і сфер суспільного матеріального виробництва та соціальної сфери [5]. 
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Господарський механізм разом з усіма своїми елементами потребує по-
стійного удосконалення, що зумовлено об’єктивними зрушеннями в економі-
ці, істотним впливом численних мінливих факторів на складові елементи. До 
факторів, які обумовлюють необхідність удосконалення господарського й 
економічного механізмів, можна віднести: науково-технічний і технологіч-
ний прогрес та його вплив на суб’єктів господарювання, на виробничу діяль-
ність підприємств і галузей, на суспільне виробництво в цілому; різноманіт-
ність форм господарювання за сучасних цивілізованих ринкових умов, які 
формуються в багатьох постсоціалістичних країнах, у тому числі в Україні; 
зміни у надбудові в недалекому минулому соціалістичних держав, отже ви-
никнення нових і специфічних завдань, вирішуваних у макро- і мікроеконо-
мічному просторі; зовнішньоекономічні та зовнішньополітичні умови (між-
народний поділ праці, інтеграційні процеси, міжнародне геополітичне стано-
вище). Істотно можуть впливати і навіть призводити до модифікації госпо-
дарського механізму і такі негативні явища та процеси, як іноземна (і навіть 
міжнародна) інтервенція, громадянська війна, воєнно-промисловий ком-
плекс, кризові синдроми [4]. 

Висновки. Таким чином, лише постійне удосконалення економічного 
та господарського механізмів на всіх рівнях господарювання сприятиме най-
більш повній відповідності виробничих відносин рівню розвитку продуктив-
них сил і на цих засадах прискоренню темпів економічного зростання в на-
шій державі. 
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