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У статті розроблено та сформовано цілісність системи державного управління аграрним сектором, що дасть
новий підхід до організації ефективного державного управління сільськогосподарським виробництвом. Крім того
виділено найбільш важливі завдання вдосконалення процесу управління сільськогосподарським виробництвом, щодо
забезпечення стабільного розвитку аграрного сектору.

The article develops and forms the integrity of system of government at agricultural sector. That shows a new approach
to effective management of agricultural production. Moreover most important tasks on improvement of management
system at agricultural production are highlighted with the purpose to ensure the sustainable development of agriculture.
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ВСТУП
Важливість пріоритету цілей, функцій і ме�

ханізму державного управління аграрним сек�
тором економіки та встановлення межі впливу
цих функцій на діяльність господарських
суб'єктів і їх розвиток є підвищення ефектив�
ності взаємодії органів управління між собою
[3]. Це відноситься як до здійснення принципів
і економічних методів управління, так і до ме�
ханізму реалізації управлінських рішень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проблему організації ефективного держав�

ного управління сільськогосподарським вироб�
ництвом можна віднести до пріоритетних в еко�
номічній діяльності держави. Галузеве управ�
ління пов'язане з надбудовним характером
формування тієї частини виробничого апара�
ту, яка здійснює регулятивно�настановну і ви�
конавчо�розпорядливу роботу, а також орган�
ізаційними перебудовами, які несуть соціаль�

не, політичне, економічне, юридичне і навіть
психологічне навантаження [2].

Необхідність розробки нового підходу до
організації ефективного державного управлі�
ння сільськогосподарським виробництвом є
вирішенням поставлених завдань, щодо забез�
печення стабільного розвитку аграрного сек�
тору.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка методологічного

підходу до організації ефективного державно�
го управління сільськогосподарським вироб�
ництвом. Отже, у роботі ставиться завдання
сформувати та довести цілісність системи дер�
жавного управління аграрним сектором.

РЕЗУЛЬТАТИ
У процесі дослідження виявлено важливість

уточнення пріоритетних цілей, функцій і меха�
нізму державного управління аграрним секто�
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ром економіки на регіо�
нальному рівні та встанов�
лено межі впливу цих
функцій на діяльність гос�
подарських суб'єктів і їх
розвиток, на підвищення
ефективності взаємодії
органів управління між со�
бою [1]. Це відноситься до
здійснення принципів і еко�
номічних методів управлін�
ня, і до механізму реалізації
управлінських рішень і кон�
тролю за їх реалізацією. З
цією метою нами пропо�
нується методологічний
підхід до організації ефек�
тивного державного управ�
ління сільськогосподарсь�
ким виробництвом, який
представлений на рисунку
1. Пріоритетність проб�
лем управління витікає із
структурно�функціональ�
них характеристик управл�
інських процесів, коли оче�
видна необхідність уточ�
нення змісту основних його
функцій: планування, ор�
ганізації, координації, об�
ліку і контролю. Пропоно�
ваний методологічний під�
хід відрізняється системні�
стю і комплексністю, вра�
ховує час на прийняття, пе�
редачу і реалізацію управ�
лінського рішення; оцінку
його  наслідків і мульти�
плікативний ефект. Крім
того, на нашу думку, усі
рівні управління повинні бути, спрямовані на
реалізацію спільних цілей, їх необхідно розг�
лядати у рамках єдиного об'єкту управління,
при певному розмежуванні функцій управлі�
нських органів різних рівнів, особливо якщо
йдеться про державне і господарське (галузе�
ве) управління.

Слід зазначити, що вдосконалення галу�
зевого управління пов'язане з надбудовним
характером формування тієї частини вироб�
ничого апарату, яка здійснює регулятивно�
настановну і виконавчо�розпорядливу робо�
ту, і з організаційними перебудовами, які не�
суть соціальне, політичне, економічне, юри�
дичне і навіть психологічне навантаження
[4].

Таким чином, проведені нами теоретичні і
методологічні дослідження, оцінка практичної
взаємодії сільськогосподарських товаровироб�
ників, з регіональними органами управління
АПК дозволили зробити висновок про те, що
основною метою вдосконалення системи управ�
ління сільськогосподарським виробництвом є
підвищення ефективності роботи підприємств і
організацій аграрного сектора, передусім, до�
сягнення ними встановленого рівня рентабель�
ності, що забезпечує розширене відтворення і
соціально�економічний розвиток трудового ко�
лективу. Тому процес вдосконалення повинен
передбачати розробку і поетапне здійснення
комплексу технічних, технологічних, організа�
ційних, економічних і соціальних заходів.

Рис. 1. Методологічний підхід до організації ефективного
державного управління сільськогосподарським виробництвом
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На наш погляд, слід виділити три найбільш
важливих завдання вдосконалення процесу уп�
равління сільськогосподарським виробницт�
вом: виявлення і реалізація організаційних ре�
зервів, підвищення ефективності праці праців�
ників управління, підвищення технічного рівня
системи управління (таблиця 1).

ВИСНОВКИ
Для вирішення поставлених завдань слід ви�

ділити наступні пріоритетні напрями підвищен�
ня ефективності управління сільськогоспо�
дарським виробництвом у сучасних умовах гос�
подарювання:

1) розробка стратегії і комплексної програ�
ми розвитку аграрного сектора економіки і
сільських територій на основі розвитку систем
прогнозування і індикативного планування з
метою поєднання інтересів держави, товарови�
робників і споживачів;

2) використання маркетингу і антикризово�
го механізму в управлінні сільськогосподарсь�
ким виробництвом у цілях прискорення проце�
су його інтенсифікації, впровадження досяг�
нень НТП, зростання продуктивності праці,
підвищення якості і конкурентоспроможності
продукції;

3) вдосконалення процесу галузевого уп�
равління, механізму прийняття і реалізації
рішень на усіх рівнях з урахуванням чітко вста�
новлених повноважень і форм контролю, підви�
щення ефективності комунікаційних процесів;

4) вдосконалення системи інформаційно�
консультаційного обслуговування керівників і
фахівців сільськогосподарських організацій, їх
професійної підготовки і підвищення кваліфі�
кації, а також створення з них кадрового ре�
зерву для апарату регіонального управління
сільськогосподарським виробництвом.

Крім того, в Україні в порівнянні іншими
розвиненими країнами слабо організована си�
стема збору оперативної інформації для ухва�
лення своєчасних управлінських рішень. У
зв'язку з цим вважаємо також важливим роз�
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Таблиця 1. Основні завдання вдосконалення процесу управління сільськогосподарським
виробництвом і способи їх рішення

робку рекомендацій зі створення регіональної
інформаційної системи оперативного управлі�
ння сільськогосподарським виробництвом.
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