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Механізм управління аграрним сектором економіки: складові, функції та фактори
розвитку в Україні
Сучасний стан розвитку національної економіки України передбачає вдосконалення процесів переходу до
соціальної ринкової економіки, метою якого є підвищення темпів економічного розвитку країни. Наявність
особливостей діяльності виробників сільськогосподарської продукції та посилення соціально-економічного
значення аграрного сектору економіки зумовлюють необхідність розробки та обґрунтування методологічних
передумов з метою вирішення багатоаспектних та різноманітних проблем щодо забезпечення розвитку аграрного
сектору економіки. У статті представлені напрямки формування механізму управління аграрним сектором
економіки, що полягають у переході на якісно новий рівень використання інформації та інтелектуальних ресурсів
в системі управління на основі сучасних інформаційних технологій та моделювання, що дозволило розробити
структурну схему механізму управління аграрним сектором економіки. Визначене поняття механізму управління
аграрним сектором економіки, його фактори та функції. Механізм управління аграрним сектором економіки
потрібно розглядати як систему принципів, правил, норм і процедур, в рамках якої, відповідно до сучасних
економічних законів, розроблені цілі та задачі розвитку аграрного сектору економіки. Цей механізм повинен
враховувати володіння суб’єктами державного управління, організаційну структуру управління, ринкові
соціально-економічні відносини, природні умови економічної діяльності та державну економічну політику щодо
розвитку сільськогосподарського виробництва і т.д., а також враховувати основні економічні зв’язки, шо існують
між окремими структурними складовими розвитку аграрного сектору економіки.
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Механизм управления аграрным сектором экономики: составляющие, функции и
факторы развития в Украине
Современное состояние развития национальной экономики Украины предусматривает усовершенствование
процессов перехода к социальной рыночной экономике, целью которого является повышение темпов
экономического развития страны. Наличие особенностей деятельности производителей сельскохозяйственной
продукции и усиление социально-экономического значения аграрного сектора экономики обуславливают
необходимость разработки и обоснования методологических предпосылок с целью решения многоаспектных и
различных проблем касательно обеспечения развития аграрного сектора экономики. В статье представлены
направления формирования механизма управления аграрным сектором экономики, заключающиеся в переходе на
качественно новый уровень использования информации и интеллектуальных ресурсов в системе управления на
основе современных информационных технологий и моделирования, что позволило разработать структурную
схему механизма управления аграрным сектором экономики. Определено понятие механизма управления
аграрным сектором экономики, его факторы и функции. Механизм управления аграрным сектором экономики
необходимо рассматривать как систему принципов, правил, норм и процедур, в рамках которой, согласно
современным экономическим законам, разработаны цели и задачи развития аграрного сектора экономики. Данный
механизм должен учитывать владение субъектами государственного управления, организационную структуру
управления, рыночные социально-экономические отношения, естественные условия экономической деятельности
и государственную экономическую политику касательно развития сельскохозяйственного производства и т.д., а
также учитывать основные экономические связи, существующие между отдельными структурными
составляющими развития аграрного сектора экономики.
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