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ACTIVITIES OF ECONOMIC SYSTEM OF REGIONS AS CENTERS OF RURAL DEVELOPMENT

Визначено, що підтримка необхідних територіальних пропорцій в економіці, недопущення
надмірної диференціації регіонів за рівнем соціально�економічного розвитку, забезпечення
ефективного функціонування загальноукраїнського ринку є найважливішими аспектами модер�
нізації української економіки та її сталого розвитку на сучасному етапі. Здійснення такої стра�
тегії територіального розвитку країни вимагає не тільки активізації регіональної політики, але і
вдосконалення всіх правових, інституційних, економічних механізмів.

Встановлено, що проблеми організації та управління сільськими територіями необхідно ви�
рішувати з урахуванням того, що регіональна економіка з регіональним господарством є
цілісною системою. Організаційна структура управління відповідала принципу системності,
сприяла тому, щоб предмети, що відносяться до різних видів власності, розвивалися як цілісна
система з дотриманням комплексності та необхідних пропорцій, маючи на увазі, що зайва
складність системи знижує ефективність і надійність її функціонування. Інструментами в дер�
жавній політиці з цього питання могли б бути податкові преференції, субсидії та прискорена
амортизація. В основу розвитку регіону має бути покладено орієнтацію на інновації, знання.
Дослідження процесів ринкових перетворень у регіональній площині дозволили сформулюва�
ти систему антикризового механізму розвитку сільських територій в сучасних умовах та запро�
понувати комплекс організаційних, економічних, фінансових і соціальних заходів за пріоритет�
ними напрямами подальшого розвитку.
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ВСТУП
Тенденція регіоналізації економіки, переміщення в

регіони відповідальності за її стан, у тому числі і аграр�

ної сфери, вимагає мати на місцях уявлення про перс�

пективи свого розвитку і відповідні управлінські інстру�

менти його здійснення, адекватні цьому регіону. Під�

тримка необхідних територіальних пропорцій в еко�

номіці, недопущення надмірної диференціації регіонів

за рівнем соціально�економічного розвитку, забезпе�

чення ефективного функціонування загальноукраїнсь�

кого ринку є найважливішими аспектами модернізації

української економіки та її сталого розвитку на сучас�

ному етапі. Здійснення такої стратегії територіального

розвитку країни вимагає не тільки активізації регіональ�

ної політики державного центру, але і вдосконалення

всіх правових, інституційних, економічних механізмів

державних відносин.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити теоретичні аспекти та розробити прак�

тичні рекомендації щодо діяльності економічної систе�

ми регіонів як центрів розвитку сільських територій.

РЕЗУЛЬТАТИ
Регіональне господарство як суспільне виробницт�

во загалом — це не просто сума галузей і виробництв.

Воно володіє системними властивостями: спільністю

It is determined that maintaining the necessary territorial proportions in the economy, preventing
the over�differentiation of regions by the level of socio�economic development, ensuring the efficient
functioning of the Ukrainian market are the most important aspects of the modernization of the
Ukrainian economy and its sustainable development at the present stage. The implementation of
such a strategy of territorial development of the country requires not only the activation of regional
policy, but also the improvement of all legal, institutional and economic mechanisms.

It is established that the problems of organization and management of rural territories should be
solved taking into account that the regional economy with the regional economy is a coherent system.
The organizational structure of management conformed to the principles of systematicity, facilitated
that items belonging to different types of property, developed as a holistic system with the complexity
and necessary proportions, keeping in mind that the excessive complexity of the system reduces
the efficiency and reliability of its functioning. Instruments in public policy on this issue could be tax
preferences, subsidies and accelerated depreciation. The development of the region should be based
on innovation, knowledge. Studies of processes of market transformations in the regional plane have
allowed to formulate a system of anti�crisis mechanism for rural development in modern conditions
and to offer a set of organizational, economic, financial and social measures in the priority directions
of further development.

Thus, the key purpose of regional governance is to formulate a strategy of priorities and key
objectives of agricultural policy, to influence the creation of appropriate conditions, structures and
regional programs, forecast the development of industries, limit monopoly and stimulate competition.

For the region, the most appropriate and effective approach will be to preserve viable large state
and collective farms with appropriate ownership, but with the restructuring of domestic economic
relations, with worldwide support for the newly emerging forms of economic activity that have a
fundamentally new economic nature.

Ключові слова: економічна система, економічна діяльність, регіони, розвиток сільських територій.

Key words: еconomic system, economic activity, regions, rural development.

цілей, властивими їй економічними і соціальними відно�

синами й інтересами і, як всяка система, характеризуєть�

ся тим, що складається з окремих, певним чином пов'я�

заних між собою елементів, здатних до самостійного

функціонування. Таке утворення регулюється співвідно�

шенням цілого і частини, а також оптимальністю зв'яз�

ку між її різними ланками.

Діяльність економічної системи, якою є сільські те�

риторії регіону, являє собою динамічний процес, в яко�

му найважливіше місце належить двом її сторонам. Пер�

ша — побудова системи, від чого залежить також ха�

рактер взаємодії її елементів. Друга — засобом впливу

на ці елементи, за допомогою якого досягається найб�

ільший підсумок. Ці дві грані системи знаходять своє

вираження в процесах організації та управління.

Не можна не погодитися з тим, що управління — це

та ланка, в яку організовується трансформація і реалі�

зація економічних законів розвитку суспільства, визна�

чаються форми організаційно�економічних, соціальних

відносин, пропорції розвитку галузей регіональної еко�

номіки. Від того, наскільки професійно розробляються

і приймаються рішення, які принципи і механізми закла�

даються при їх прийнятті, залежить успіх або провал

відповідних перетворень [1, с. 54].

Управління сільськими територіями — постійно дію�

чий механізм, що спрямовує діяльність організації, за�

безпечує збереження структури і реалізацію цілей цієї
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системи. Виробництво, розподіл і споживання немож�

ливі без певної організації, порядку, поділу праці.

Аграрна реформа — це мета, досягти яку без дієвого

та ефективного управління неможливо. Управління

економікою регіонального агропромислового комплек�

су — багаторівнева система, що складається з системи

управління господарюючими суб'єктами�підприємства�

ми всіх галузей агропромислового комплексу та їх об'єд�

наннями, сукупності суб'єктів управління районними, зо�

нальними та регіональними об'єднаннями. Всі вони ви�

рішують свої, притаманні лише їм завдання.

Що стосується сільських територій, то управління

агропромисловим виробництвом являє собою єдину си�

стему, в якій її елементи, органи управління різних рівнів

тісно пов'язані між собою і перебувають у постійній взає�

модії. Водночас управлінські функції як на державно�

му, так і на регіональному та місцевому рівнях повинні

мати певні розмежування, які виключали б "розрив" цих

функцій і тим самим не порушували системності управ�

ління. Знаходження оптимуму між поділом управлінсь�

ких функцій і тіснотою їх зв'язків — неодмінна умова

забезпечення як часткової, так і загальної рівноваги в

економічному розвитку [2; 3].

Узагальнюючи аналіз сучасного стану управлінсь�

кої системи сільської територіїх на регіональному рівні

та взаємодії з державними органами управління, мож�

на зробити висновок про необхідність подальшого вдос�

коналення управління територією, зміни та уточнення

його функцій з урахуванням законів ринкової економі�

ки. Регіони повинні стати центрами розробки стратегії

розвитку сільських територій і відповідного їй госпо�

дарського механізму.

До сучасних функцій регіонального управління деп�

ресивним сільськими територіями можливо віднести:

— розробку і реалізацію програм розвитку тери�

торій, включаючи соціальні програми;

— індикативне планування;

— координацію наукових досліджень у системі

сільських територій, підготовку та підвищення кваліфі�

кації кадрів;

— підтримку нових форм індивідуального та колек�

тивного господарства;

— залучення інвестицій для здійснення регіональ�

них програм;

— проведення земельної реформи та раціоналіза�

ція землеустрою, створення земельного кадастру;

— регулювання процесів екології;

— здійснення інформаційно�консультативної діяль�

ності і аудиту на території;

— забезпечення ефективної взаємодії підприємств

і організацій;

— розробку механізму формування кооперації та

агропромислової інтеграції на районному та регіональ�

ному рівнях [4, с. 138].

Функції регіонального управління депресивним

сільськими територіями не вичерпуються перерахова�

ними положеннями, оскільки нині складність виробни�

чих процесів незмірно зросла, надзвичайно ускладни�

лася і проблема пошуку методів ефективного управлін�

ня і забезпечення сталого функціонування економіки.

Це викликається також тим, що постійно виникає новий

рівень невизначеності, нестабільності та мінливості

організаційно�економічного середовища, високий

ступінь складності виникаючих проблем, які вимагають

розробки нових підходів до регіональних проблем і ре�

гіональному управлінню.

На нашу думку, проблеми організації і управління

депресивними територіями необхідно вирішувати з ура�

хуванням того, що регіональне господарство, так само

як і власність, розташована в його межах, являють со�

бою єдину систему. Всі об'єкти, що знаходяться на те�

риторії, незалежно від форм власності, якимись "нит�

ками" взаємопов'язані один з одним. Тому бажано, щоб

організаційна структура управління відповідала прин�

ципом системності, сприяла тому, щоб предмети, що

відносяться до різних видів власності, розвивалися як

цілісна система з дотриманням комплексності та необ�

хідних пропорцій, маючи на увазі, що зайва складність

системи знижує ефективність і надійність її функціону�

вання.

Постановка питання про створення єдиної системи

управління сільськими територіями обумовлена, насам�

перед, тим, що при переході до ринкової економіки по�

винна зрости роль державної надбудови в забезпеченні

еквівалентності обміну, паритету цін, усунення локаль�

ного монополізму, налагодженні міжгалузевих зв'язків.

Водночас одним із критеріїв у виборі складу і меж регіо�

нального сільського господарства як об'єкта управлін�

ня є наявність прямих технологічних виробничо�еконо�

мічних зв'язків між галузями і підприємствами [5].

Організаційна цілісність сільських територій забез�

печується посиленням інтеграційних процесів на основі

створення агропромислових об'єднань з повним циклом

виробництва, переробки та реалізації сільськогоспо�

дарської продукції, а також шляхом раціональної кон�

центрації функцій регіонального управління в одному

органі.

Економічний же механізм формується на основі си�

стеми гарантованих цін, ставок кредиту або бюджетної

підтримки певних заходів, субсидій, участі бюджету у

страхуванні, диференційованих і пільгових ставок по�

датків за видами діяльності чи форм власності, митних

зборів. Подібна система економічних важелів за своєю

структурою складна, але необхідна у разі переходу від

жорстких планових методів управління до індикативним,

більш м'яким і гнучким, але плановим.

Одним з найбільш принципових питань у вдоскона�

ленні системи економічного механізму державного ре�

гулювання на регіональному рівні є встановлення

співвідношення між саморегулюваними і регульовани�

ми чинниками функціонування сільського господарства.

Оскільки очевидно, що повністю саморегулюючих еко�

номічних систем в практиці не існує, то необхідно мати

на увазі, що відмови держави від перерахованих вище

питань не може бути ні теоретично, ні практично. Без

продуманої концепції перелив капіталу в сільське гос�

подарство неможливий, бо в умовах вільної конкуренції

він не в змозі мати рентабельність, порівняну з вкладен�

нями в сфери торгівлі, фінансів, послуг [6].

Як відомо, сільська територія як багатоскладовий і

багатоцільовий об'єкт, який потребує "диригента", який

би керував "оркестром" і направляв його діяльність. У

цьому випадку це має бути держава в особі його уста�

нов.
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Державне управління при цьому націлюється на

координацію міжгалузевих і міжрегіональних продо�

вольчих зв'язків, регулювання агропромислового ви�

робництва допомогою проведення цінової, податкової,

інвестиційної та фінансово�кредитної політики, приско�

рення інноваційного потенціалу, виконання необхідних

державних контрольно�інспекційних функцій, здійснен�

ня норм соціального захисту населення.

Господарське управління — це форма організації

діяльності конкретних підприємств, з метою отримання

встановленого результату, шляхом узгодження та ко�

ригування дій виконавців, характеризується само�

стійністю, відповідальністю, відповідністю певним

організаційно�правовими формами. Основним завдан�

ням є ефективна організація виробництва сільськогос�

подарської продукції.

У результаті досліджень прийшли до висновку про

те, що управління розвитком сільських територій повин�

но являти собою єдину систему, в якій її елементи, орга�

ни управління різних відомств тісно пов'язані і перебу�

вають у постійній взаємодії. Водночас найбільш ефек�

тивним є створення інтегрованої економіки, де державні

структури мають реальні важелі координувати і регу�

лювати агропромислове виробництво, а самі товарови�

робники — можливість саморегулювання. Така взаємо�

дія державного регулювання і саморегулювання това�

ровиробників може бути фундаментом механізму дер�

жавного регулювання соціально�економічного розвит�

ку сільських територій.

У складних економічних умовах, якщо допустити,

що регіон — умовно закрита система, то саморегулю�

вання сільської території можна визначити як пошук

рухомої внутрішньої рівноваги.

Функціонування ринкової економіки депресивних

регіонів містить у собі багато невизначеностей, в зв'яз�

ку з цим виникає необхідність системного підходу до

розробки прогнозу ведення сільськогосподарського

виробництва, що враховує особливості діяльності кож�

ного регіону. Головними напрямами є: інтенсифікація

виробництва, оновлення матеріально�технічної бази та

інноваційна діяльність у менеджменті. Враховувалося

так само, що ефективний розвиток аграрного виробниц�

тва потребує державної підтримки і регулювання. Все

це в перспективі має забезпечити вихід із кризового ста�

ну, стабілізацію і стійкий розвиток депресивних сіль�

ських територій.

Стратегічним напрямом діяльності сільських тери�

торій є стримування стихійних процесів, "бурхливих" в

аграрній сфері в умовах ринку, і переведення їх в цілес�

прямоване русло. За мету вибрано формування ста�

більності сільського господарства. Як відзначають

фахівці, під стабільним сільським господарством розу�

міється економічно і біологічно стійка і екологічно без�

печна агросистема, яка розвивається. Доцільно погоди�

тися з таким визначенням, якщо додати ще, що ця сис�

тема буде або повинна бути ефективною [7, с. 17].

Тому з метою усунення галузевої роз'єднаності уп�

равління розвитком сільських територій, посилення ко�

ординації міжгалузевих зв'язків, вироблення і реалізації

механізму взаємовигідного співробітництва підприємств

і організацій агропромислового комплексу, а також за�

міни інструкцій та регулюючих заходів, створення кон�

курентного середовища слід здійснити концентрацію

функції регіонального управління на регіональному

рівні.

Об'єднання різних господарюючих і підприємниць�

ких структур необхідно для створення єдиного ринку

певного виду товарів і проведення узгодженої політики

в економічних відносинах між учасниками інтегровано�

го процесу. Інтеграція виступає як засіб боротьби за

отримання високих доходів і більш справедливого їх

розподілу.

У зв'язку з основним напрямом регіональної полі�

тики України на самоврядування і самозабезпечення

необхідно, передусім, зменшити залежність економіки

регіону шляхом створення ефективного економічного

комплексу і формування на його базі внутрішнього рин�

ку. Зрозуміло, що тут не потрібні шаблони. Потрібен до�

цільний механізм господарювання як вищий критерій,

за яким відбирається те, що ефективно.

Таким чином, ключове призначення регіонального

управління — це формування стратегії пріоритетних і

вузлових завдань аграрної політики, вплив на створен�

ня відповідних умов, структур і регіональних програм,

прогнозування розвитку галузей, обмеження монопо�

лізму та стимулювання конкуренції.

Для регіону найбільш правильним і результативним

буде підхід, заснований на збереженні життєздатних

великих державних і колективних господарств з відпо�

відною формою власності, але з перебудовою внут�

рішньогосподарських відносин, при всесвітній підтримці

знову народжуваних форм господарювання, що мають

принципово нову економічну природу.

Проведений аналіз показує, що подальший розви�

ток і вдосконалення соціально�економічного розвитку

сільських територій пов'язане з необхідністю освоєння

досягнень інноваційного потенціалу, без чого немож�

ливо зупинити спад сільськогосподарського виробниц�

тва, вийти з кризи і ефективно розвивати аграрний сек�

тор економіки.

Технологічна перевага сільського господарства роз�

винених країн забезпечується насамперед державною

підтримкою і розумною організацією його інноваційної

сфери. У цих країнах традиційні напрями інтенсифікації

(хімізація, меліорація, механізація, автоматизація і т.д.)

є пройденим етапом. Наступний етап — використання

генної інженерії і біотехнології.

У наш нелегкий час держава фінансує науку в об�

сязі: "щоб щось було". У одних підприємств немає гро�

шей на проведення досліджень, у інших — на їх оплату

та освоєння. У підсумку згортаються роботи, пов'язані

з розвитком інноваційного потенціалу в агропромисло�

вому виробництві, наростає його техніко�технологічне

відставання, посилюється стагнація, подовжується і

ускладнюється шлях до відновлення.

Не підлягає сумніву, що таке положення пов'язане

з економічним ризиком. Вважаємо за необхідне мати

в сільському господарстві Регіону відділ впроваджен�

ня, який займався б вивченням і впровадженням у ви�

робництво інноваційних досягнень. Це має бути регіо�

нальний орган, який мав би достатні права для впливу

на товаровиробників усіх форм власності, а також мав

б своїми формуваннями в районах. Головне завдання

такого відділу — забезпечувати зв'язок між фундамен�
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тальними дослідженнями і підприємствами сільських

територій, підтримувати відносини з науково�дослід�

ними інститутами, повідомляти всю корисну інформа�

цію, фінансувати розробки прикладного характеру.

Маючи фінансові можливості, він міг би оплатити най�

важчу частину досліджень (початкову), а потім з

підприємствами і зацікавленими особами (з їх фінан�

совою участю) швидше втілити в життя нові розробки.

У його функції могли б входити функції освіти, навчан�

ня та підвищення кваліфікації сільськогосподарських

працівників з урахуванням того, що сучасний іннова�

ційний потенціал висуває підвищені вимоги до профе�

сійного рівня працівників сільськогосподарського ви�

робництва.

Інструментами в регіональній політиці з цього питан�

ня могли б бути податкові звільнення, субсидії та при�

скорена амортизація. В основу розвитку Регіону має

бути покладено орієнтацію на інновації, знання, але пер�

шочергова тенденція — упір на власні сили і можливості.

ВИСНОВКИ
Таким чином, дослідження економічної системи

регіонів дозволили сформулювати систему антикризо�

вого механізму розвитку сільських територій у сучас�

них умовах та запропонувати комплекс організаційних,

економічних, фінансових і соціальних заходів за пріо�

ритетними напрямами подальшого розвитку.
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