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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Перехід аграрного сектора економіки країни на ринкові методи господарювання супроводжується рядом негативних процесів, у числі яких різке ослаблення державної підтримки галузі, що зберігається диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію й засоби виробництва, низька
платоспроможність сільгоспвиробників, зношеність їхніх основних засобів й ін.
Аграрний сектор протягом більше десятка років губив свій технологічний, кадровий, матеріально-технічний і фінансовий потенціал, що визначає здатність стійкого розвитку галузі й конкурентоздатності її
продукції на внутрішньому й світових ринках.
Надійне забезпечення населення продуктами харчування вітчизняного виробництва є в цей час найважливішим завданням української ской економіки. В основі її рішення лежить забезпечення стійкого виробництва сільськогосподарської продукції. Тільки стабільне й ефективне функціонування галузей продовольчого комплексу може забезпечити продовольчу незалежність й економічну безпеку України і її регіонів.
Відновлення зруйнованого виробничого потенціалу вітчизняної агроекономіки і її стійкий розвиток стримуються нерозвиненою ринковою й соціальною інфраструктурою, фінансових інститутів, низькою продуктивністю й оплатою праці в сільському господарстві, обмеженим попитом на продукти харчування внаслідок низьких доходів більшості населення країни.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Глобальні кризові явища останніх років у черговий раз підтвердили актуальність і необхідність розробки діючих механізмів і моделей державного регулювання ринкових процесів як у світовій, так і національних економіках, а також у їх найбільш великих і значимих секторах, особливо в агропромисловому комплексі. Важливим етапом формування системи теоретичних, методологічних і методичних положень, що
розкривають сутність, завдання управління стійким розвитком АПК, порядок формування стратегічних орієнтирів і механізм їх реалізації є визначення принципів, яким повинна відповідати така система.
Аналіз досліджень і публікацій показує, що формування системи принципів управління завжди було
однієї з найважливіших проблем у роботах вчених-керівників. На початку минулого століття дослідження в
цій області проводили основоположники наукового менеджменту — Ф.У. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд,
Г.Л. Гантт, Френк й Лилиан Гилберти, Т. Емерсон. Підкреслюючи роль принципів в управлінні Т. Емерсон
писав, що «... правильні принципи в руках посередніх людей виявляються сильніше безсистемних і випадкових спроб генія...» [1]. Значна частина запропонованих названими вченими принципів залишається актуальною й у цей час, а частина їх втратила своє значення у зв’язку з появою нових підходів до процесу
керування, формуванням нових його концепцій.
Метою даної статті є дослідження основних принципів управління стійким розвитком соціально-економічних процесів в агропромисловій сфері.
РЕЗУЛЬТАТИ
У загальному значенні термін «принцип» (від латинського prіncіpіum — основа, початок) означає вихідне, основне положення якої-небудь теорії, навчання й т.д..
Сучасні принципи менеджменту відображають появу нових, більше складних управлінських завдань,
обумовлених динамічністю й невизначеністю обстановки, необхідністю швидкої реакції на зміни навколишнього середовища. При цьому кількість пропонованих ученими принципів становить кілька десятків, у
зв’язку із чим актуальної є завдання їхньої систематизації. Для рішення цього завдання використаються самі
різні підходи.
У теорії державного керування із пропозиції виділяти принципи прийняття управлінських рішень, державного керування, кар’єрні й організаційні принципи [2]. В іншій роботі в результаті систематизації виділені суспільно-політичні, функціонально-структурні, організаційно-структурні принципи, а також принципи державно-управлінської діяльності [3]. У деяких публікаціях розмежовують закони й принципи державного керування, виділяючи серед останніх загальносистемні методологічні; загальнометодологічні; принципи, що регулюють управління як соціально-економічний процес; системно-функціональні. При цьому в
кожній з названих груп їх називають десятки [4].
Відповідно до підходів, використовуваними в теорії керування [3], у питанні принципів регіонального
управління АПК можна виділити три взаємозалежних і взаємообумовлених аспекти:
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 онтологічний, що розкриває генезис принципів, їхній взаємозв’язок із сутністю й роллю тих закономірностей, які вони відбивають; цей аспект є основою для виявлення ознак класифікації, необхідних для
виділення груп у складі принципів територіального управління агропромислового виробництва;
 гносеологічний, пов’язаний з аналізом характеру принципів, логікою й структурою їх наукової інтерпретації, тобто даний аспект припускає наявність доступного викладу й достовірного знання про онтології
того, що позначається поняттям принципу;
 методологічний, що відбиває роль принципів у теоретичній і практичній діяльності людей в області
регіонально-галузевого управління АПК, їхнє значення як інструмента перетворення об’єкта управління,
умови й способи їхнього ефективного застосування в управлінській практиці.
Актуальність стратегічних розробок в АПК спричиняє необхідність визначення принципів, що характеризують специфіку даної сфери управління. Вивчення підходів учених до розробки системи принципів управління АПК дозволило нам визначити власну позицію в рішенні цієї проблеми.
Основні методологічні принципи управління стійкого розвитку аграрного сектора класифіковані в дві
групи: загальні й специфічні. На нашу думку, склад загальних принципів управління агропромислового
комплексу повинен включати принципи:
1. Принцип цілеспрямованості передбачає, що основою управління стійким розвитком АПК є довгострокові цілі, відображені в стратегії соціально-економічного розвитку країни й регіону. Цілі розрізняються
залежно від стану агропромислового виробництва й соціальних умов життя сільського населення й передбачають досягнення: виходу із кризового стану; стабілізації, росту або розвиток територіальної агропродовольчої системи. Варто підкреслити, що найважливішою кінцевою метою її функціонування є не просто
кількісний ріст виробничих результатів, а розвиток комплексу, тобто перехід до більше високого упущу
якісного стану економічної й соціальної сфери.
2. Принцип соціальності означає, що при формуванні стратегічних цілей розвитку АПК, механізмів їхньої
реалізації, насамперед , повинні враховуватися інтереси населення, пріоритетну роль повинні грати проблеми підвищення якості життя.
3. Принцип системності припускає, що в процесі обґрунтування й прийняття управлінських рішень необхідно використати системний підхід, по-перше, до об’єкта планування — АПК суб’єктів України; подруге — до процесу регіонально-галузевого управління розвитку комплексу. У першому випадку АПК регіону розглядається як сукупність товаровиробників і соціальної сфери села. Проходження принципу системності припускає також необхідність розгляду аграрної сфери регіону як частини більше масштабної
територіальної системи, а значить при визначенні цілей її розвитку повинні враховуватися міжрегіональні й
загальнодержавні взаємозв’язки.
При другому підході управління агропромислового виробництва суб’єкта держави необхідно представляти
як сукупність: різних видів управління, виділених по істотних ознаках: рівню (загальнодержавне, регіональне,
корпоративне); методологічним підходам (індикативне, директивне, стратегічне, поточне, оперативне й ін.)
управлінських процесів, що відображають зміст механізму управління; нормативно-законодавчих й організаційних умов; інформаційних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, реалізованих як система.
З’єднання цих елементів у єдину систему приводить до появи додаткового, синергічного ефекту, викликуваного не окремими частинами системи, а їхнім взаємозв’язком, спільною дією. У підсумку результат дії
регіональної системи АПК перевершує суму результатів дії її частин. При цьому варто мати на увазі, що
синергічний ефект має позитивний характер лише в тому випадку, якщо враховується наявність і забезпечується погоджена взаємодія окремих елементів регіональної системи, що і покликана здійснити регіонально-галузеве управління аграрного виробництва.
4. Принцип партнерства забезпечує баланс інтересів і знаходження консенсусу між усіма учасниками
процесу управління. Цей принцип припускає:
 відхід від твердої ієрархічної співпідпорядкованості по вертикалі в ході здійснення регіонально-галузевого планування АПК;
 залучення підприємців, громадськості, галузевих союзів й асоціацій АПК, наукових організацій, населення для обговорення й розробки основних параметрів управління;
 характер договірної участі в управлінні суб’єктів господарювання.
5. Принцип оптимальності має на увазі необхідність вибору найбільш ефективного в сформованих умовах варіанта управлінського рішення з декількох альтернативних.
Процес регіонально-галузевого управління АПК починається з побудови прогнозів для різних варіантів
стану зовнішнього середовища й внутрішніх умов функціонування регіональної системи, на основі яких
розробляються альтернативні варіанти, а вибір найкращого з них і становить зміст даного принципу. При
цьому основними критеріями відбору є показники економічної, соціальної й бюджетної ефективності управлінських заходів. Таким чином, процес дотримання принципу оптимальності означає вибір такого варіанта стратегічного розвитку агропромислового виробництва, що забезпечить досягнення поставлених цілей
з найменшими витратами й соціальними витратами.
6. Принцип безперервності означає, що процес управління розвитку АПК повинен здійснюватися постійно й безупинно, безперервність управління припускає поступовий перехід від стратегічного управління
до тактичного.
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7. Принцип адаптивності припускає необхідність гнучкого стратегічного управління залежно від зміни
зовнішнього й внутрішнього ринкового середовища, виникнення непередбачених обставин.
До специфічних принципів розробки концепції віднесені:
 погодженість зі стратегією розвитку АПК України;
 облік регіональних природно-кліматичних особливостей;
 оптимізація структури аграрного виробництва;
 підтримка конкурентоздатності продукції на міжрегіональному й зовнішньому ринках;
 орієнтація на власні наукові, виробничі, сировинні, фінансові й інші ресурси;
 сприяння становленню внутрішнього агропродовольчого ринку, витиснення елементів тіньової економіки;
 розвиток взаємовигідних міжрегіональних зв’язків в області збуту агропродовольчої продукції й матеріально-технічного забезпечення галузі;
 підтримка сільгоспвиробників різних організаційно-правових форм господарювання й масштабів
діяльності;
 рішення проблеми екологізації виробництва на всіх стадіях одержання кінцевого продукту;
 підтримка соціальних перетворень на селі.
ВИСНОВКИ
Реалізація цих принципів дозволяє більш глибоко й цілеспрямовано аналізувати механізм стійкого розвитку аграрного сектора. Всі названі принципи тісно взаємозалежні, тому тільки практичне використання
всієї їхньої сукупності може забезпечити високу якість і результативність управління розвитком АПК.
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