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Аналіз перспектив та проблем стійкого розвитку сільськогосподарського сектору України
Стійкий розвиток економіки є доволі складним, незвичайним та суперечливим завданням для України. Виконуючи зобов’язання
перед світовою спільнотою щодо реалізації основних положень стійкого розвитку, Україна переживає загальні структурні
реформи, які без сумніву мають значний вплив на розвиток сільськогосподарського сектору. Адміністративно-територіальна
реформа є однією з основних структурних реформ, що відбуваються в наш час, та має прямий вплив на розвиток
сільськогосподарського сектору. Метою дослідження є вдосконалення методологічних принципів для прогнозування
ефективності запровадження нових інститутів та правил, спричиненого аграрними та структурними реформами у національній
економіці, а також обґрунтування кластерної моделі стійкого розвитку сільськогосподарського сектору.
Економічна теорія залежності від шляху є методологічною основою дослідження. У статті, на основі поєднання теоретичних та
емпіричних методів, досліджено реформування державної соціальної-економічної системи, зумовлене запровадженням нових
правил у запровадженні реформ. За таких умов може з’явитися ефект гістерезису – нові правила можуть потрапити у
інституційну пастку і залишатися там навіть після кризи.
Враховуючи аналіз стану запровадження моделі стійкого розвитку сільськогосподарського сектору на сьогоднішній день,
автори зосереджуються на поєднанні зусиль органів управління, соціально відповідального бізнесу та сільського населення та
обґрунтовують необхідність вдосконалення системи функціонального середовища, в основі якої має бути кластерна модель
розвитку. Саме кластерна модель може забезпечити ефективність виробничих відносин між агентами ринку, мінімізувати
наслідки неефективної діяльності та зменшити вірогідність виникнення інституційних пасток в майбутньому.
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Анализ перспектив и проблем устойчивого развития сельскохозяйственного сектора Украины
Устойчивое развитие экономики является довольно сложным, необычным и противоречивым заданием для Украины. Выполняя
обязательства перед мировым сообществом касательно реализации основных положений устойчивого развития, Украина
переживает общие структурные реформы, без сомнения имеющие значительное влияние на развитие сельскохозяйственного
сектора. Административно-территориальная реформа является одной из основных структурных реформ, происходящих в наше
время, и имеет прямое влияние на развитие сельскохозяйственного сектора. Целью исследования является усовершенствование
методологических принципов для прогнозирования эффективности внедрения новых институтов и правил, вызванного
аграрными и структурными реформами в национальной экономике, а также обоснования кластерной модели устойчивого
развития сельскохозяйственного сектора.
Экономическая теория зависимости от пути является методологической основой исследования. В статье, на основе сочетания
теоретических и эмпирических методов, исследовано реформирование государственной социально-экономической системы,
обусловленное внедрением новых правил во внедрении реформ. При таких условиях может появиться эффект гистерезиса –
новые правила могут попасть в институциональную ловушку и оставаться там даже после кризиса.
Учитывая анализ состояния внедрения модели устойчивого развития сельскохозяйственного сектора на сегодняшний день,
авторы сосредотачиваются на объединении усилий органов управления, социально ответственного бизнеса и сельского
населения и обосновывают необходимость усовершенствования системы функциональной среды, в основе которой должна
быть кластерная модель развития. Именно кластерная модель может обеспечить эффективность производственных отношений
между агентами рынка, минимизировать последствия неэффективной деятельности и уменьшить вероятность возникновения
институциональных ловушек в будущем.
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