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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Спрямованість і стійкість тенденції еконо-

мічного розвитку аграрної галузі визначають-
ся сформованими як в суспільстві в цілому, так
і в даному регіоні інституційними умовами та
сукупністю управляючих впливів. Структур-
ний аспект регіональної аграрної системи про-
являється у взаємозв'язку та взаємодії її ком-
понентів. Порушення стійких взаємозв'язків
елементів може привести до кризових явищ у
розвитку, як самої галузі, так і економіки за-
галом. Втрата окремих функцій аграрної еко-
номічної системи (АЕС) може призвести до
втрати окремих елементів єдиної композиції
системи. Забезпечення координації та субор-
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динації функцій по вертикалі і горизонталі
призводить до їх інтеграції та підвищенню
ефективності реалізації. Інтегративний аспект
регіональної аграрної економічної системи
виявляється в саморегульованості, ефектив-
ному управлінні.

Стійкість розвитку аграрної галузі регіону,
на нашу думку, слід розглядати в динаміці, ос-
кільки час — важлива характеристика цілісної
системи [1]. Треба враховувати, що минуле, бу-
дучи відчуженим від системи, впливає на неї, бо
воно теж походить з минулого. Майбутнє ще
не належить системі, проте впливає на її роз-
виток, формує її. Такий підхід дозволить виз-
начити стійкість як здатність системи перебу-
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вати в стійкому стані і підтримувати його під
впливом зовнішніх і внутрішніх факторів при
переході від одного стану до іншого. Іншими
словами, стійкість являє собою багатовимірне
поняття, що характеризує якісний стан систе-
ми в динаміці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми формування наукових основ
стійкого розвитку аграрної галузі знайшли та-
кож відображення в працях багатьох українсь-
ких вчених-економістів: В.В. Вернадського,
Б.М. Данилишина, М. І. Долішнього, С.І. До-
рогунцова, Г.Б. Іваницької, О.Л. Кашенко,
М.Ф. Кропивка, Г.М. Калетніка, С.В. Козловсь-
кого, Л.В. Мельника, Є.В. Мішеніна, М.М. Па-
ламарчука, С.А. Подолинського, В.М. Трегоб-
чука, Г.В. Черевка та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета даної роботи полягає в теоретичному

дослідженні концептуальних підходів до ви-
значення категіорї "економічна стійкість ре-
гіону" та "економічна стійкість аграрної га-

лузі". Визначенні заходів забезпечення стійко-
го розвитку аграрної галузі регіону на основі
методу індикативного планування.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Стійкій розвиток являє собою динамічний

розвиток всіх елементів економіки України,
включаючи виробництво, сільське господар-
ство, будівництво, транспорт, сферу послуг,
поліпшення соціально-побутових умов життя
людей. Слід зазначити, що, як правило, пробле-
ми стійкості досліджуються стосовно до еко-
номічних суб'єктів, однак потреби практики,
пошук нових ринкових технологій зумовили не-
обхідність поширення цього поняття на таку
складну систему України, як аграрна галузь.
Основні складовим економічної стійкості
аграрної галузі наведено на рис. 1.

Для розробки механізму управління стій-
ким розвитком аграрної галузі регіону необхі-
дно визначити тлумачення самого поняття
"економічна стійкість регіону" та "економічна
стійкість аграрної галузі". Враховуючи дослід-
ження, які проведені в [2] визначемо, що:

 
Економічна стійкість аграрної галузі 

Інноваційно-технологічна стійкість (технології) 

Організаційна стійкість (управління) 

Виробнича стійкість (потенціал) 

Фінансова стійкість 
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Економічна політика держави 

Планування Індикативне планування 
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Рис. 1. Складові економічної стійкості аграрної галузі
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— економічна стійкість регіону — це здат-
ність економіки регіону після деякого збурен-
ня (зміни зовнішніх або внутрішніх чинників
розвитку) швидко повертатися у стан не гірший
попереднього, зберігати свій стан як завгодно
довго, а також поліпшувати свій стан до вели-
чини збурення за умови позитивної зміни еко-
номічних процесів у регіоні;

— економічна стійкість аграрної галузі —
це здатність аграної галузі протидіяти зов-
нішнім та внутрішнім впливам, зберігати стаб-
ільну рівновагу протягом достатнього часу.

Перехід до стійкого розвитку аграрної га-
лузі регіону — процес досить тривалий, тому
що вимагає вирішення складних економічних
завдань. У міру просування до стійкого розвит-
ку саме уявлення про нього буде змінюватися і
уточнюватися, потреби людей — раціоналізу-
ватися у відповідності з наявними обмеження-
ми, а засоби задоволення цих потреб — удос-
коналюватися. Тому реалізація принципів
стійкого розвитку повинна розглядатися по-
етапно. Причому тільки для відносно ранніх
етапів можуть бути розроблені відповідні про-
грамні та прогнозні документи.

Регіон, з одного боку, є складною соціаль-
но-економічною системою, внутрішнє середо-
вище якої складають економічна, соціальна та
екологічна підсистеми, а з іншого, — підсисте-
мою більш високого ієрархічного рівня. Отже,
стійкість регіональної соціально-економічної
системи залежить як стійкості соціально-еко-
номічних систем більш високого рівня, зокре-
ма, країни в цілому, так і від стійкості підсис-
тем, що входять до її складу (галузей зокрема).

У наведеній на рисунку 1 структурі запро-
поновано формувати економічну політику дер-
жави щодо забезпечення стійкості розвитку аг-
рарної галузі регіону на основі методів плану-
вання, а саме: індикативного планування.

Інструментарієм розробки економічної
політики є методи індикативного планування
[2]. Під індикативним плануванням розуміють
спосіб регулювання економічних процесів з
метою досягнення певної мети економічного
розвитку шляхом створення державою фінан-
сових та інших стимулів для тих суб'єктів еко-
номічної діяльності та регіонів, які погоджу-
ються діяти відповідно до державних рекомен-
дацій [3]. Виходячи з цього, індикативне пла-
нування слід характеризувати як механізм ко-
ординації дій державних органів управління та
економічних суб'єктів, який поєднує державне
регулювання економіки і ринкове саморегулю-
вання шляхом розробки комплексу показників-
індикаторів соціально-економічного розвитку.

Індикативне планування є основним робо-
чим інструментарієм для реалізації стратегіч-
них планів розвитку регіону та галузей з вра-
хуванням конкретної економічної ситуації.
Основною функцією індикативного плану еко-
номічного розвитку є обгрунтування і розроб-
ка способів і методів регульованого впливу дер-
жави на майбутній розвиток регіонів та галу-
зей. У технології розробки індикативного пла-
ну не повинна переважати екстраполяція ми-
нулих тенденцій. Першочергове завдання по-
лягає у тому, щоб подолати негативні тенденції
в економічному розвитку і стимулювати еконо-
мічне зростання.

Рис. 2. Схема процесів планування в структурі системи
підтримки прийняття рішень АЕС
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Функція планування призначена для систе-
матичного зниження і подолання невизначено-
стей щодо цілей, функцій, структури, власти-
востей і законів функціонування і розвитку
АЕС. Як правило, реалізацію цієї функції по-
діляють на дві основні частини: постановка і об-
грунтування цілей — перспективне, стратегіч-
не планування; вироблення шляхів досягнення
обраних цілей — тактичне (довгострокове, опе-
ративне, поточне) планування.

В аграрному виробництві виділяють і інди-
кативне планування, яке можна в певному сенсі
віднести до перспективного планування [4, 5].
Особливо слід відзначити його прогнозний ха-
рактер, а також те, що воно надає певну свобо-
ду дій економічним суб'єктам в силу рекомен-
даційного характеру відповідних показників.
Слід визнати практичну значимість індикатив-
ного планування (і не тільки на макрорівні),

воно надає товаровиробникам орієнтири і на-
прями розвитку. Індикативне планування від-
повідає ієрархічній природі системи управлін-
ня АЕС, визначаючи керованим підсистемам
нижчих рівнів ієрархії — орієнтири і рамки їх
діяльності, залишаючи при цьому певну свобо-
ду вибору методів та шляхів досягнення постав-
лених цілей і сприяючи тим самим децентралі-
зацію управління. В умовах високого динаміз-
му процесів ринкової економіки , невизначено-
стей і ризиків аграрного виробництва це сприяє
підвищенню гнучкості управління.

Функція планування здійснюється також
при значній зміні умов діяльності керованої
системи: цілей, функцій, внутрішнього стану,
істотних впливів зовнішнього середовища.
Тому планування тісно пов'язане з функціями
контролю, аналізу, прогнозування. Загальна
схема процесів планування в структурі систе-

Рис. 3. Етапи розробки індикативного плану розвитку аграрної галузі регіону
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ми підтримки прийняття рішень АЕС представ-
лена на рисунку 2.

Інформаційна база планування повинна
включати всю необхідну інформацію про стан,
зміни, тенденції зовнішнього і внутрішнього
середовища керованої АЕС, перевагах людини,
яка приймає рішення, а також результати від-
повідної розрахункової, аналітичної та прогно-
стичної діяльності. Схема відображає вимоги
безперервності процесів планування: при над-
ходженні інформації про значні зміни умов або
вказівок управлінцем знову ініціюється весь
цикл планування або якась частина його. Особ-
ливо це відноситься до різкої зміни умов, що
не є рідкістю для аграрного виробництва. У
подібних випадках результати контролю, ана-
лізу, прогнозування надаються безпосередньо
управлінцю.

Досвід і світовий, і вітчизняний свідчить, що
нехтування плануванням не тільки не сприяє
діловому успіху, а рано чи пізно призводить до
економічних втрат. Ринкова економіка зовсім
не заперечує планування, а тільки переміщує
його у виробничі системи. Це дозволяє уник-
нути недоліків двох крайнощів: повна відсут-
ність планування — управління цілком будуєть-
ся на вмінні керівника " крутитися"; підхід до
планування періоду централізованої економі-
ки. Обидві ці полярні позиції згубні для сільсь-
когосподарського виробництва, де його спе-
цифіка передбачає необхідність системного
використання економічних законів. Реалізація
такого підходу можлива лише на основі плано-
мірної діяльності.

Досвід розвитку українських регіонів пока-
зує, що одним з ефективних інструментаріїв
державного регулювання розвитку аграрної
галузі регіону повинно стати індикативне пла-
нування, методику, технологію і організацію
якого слід будувати відповідно до ринкових
умов. Система індикативного планування по-
винна відповідати наступним вимогам:

— по-перше, індикативний план розвитку
аграрної галузі регіону повинен формуватись
на існуючих повноваженнях регіональних
органів виконавчої влади;

— по-друге, індикативний план розвитку аг-
рарної галузі регіону повинен містити інфор-
мацію, яка представляє інтерес для підприємців
і потенційних інвесторів з позицій напряму
соціально-економічного розвитку регіону, пе-
реваг економічної політики регіональних
органів влади, факторів, які визначають інвес-
тиційний клімат і т.п.;

— по-трете, в індикативному плані розвит-
ку аграрної галузі регіону повинні знайти

віддзеркалення спадковість і зв'язок з довго-
строковою стратегією соціально-економічно-
го розвитку країни.

Індикативне планування є основним робо-
чим інструментарієм для реалізації стратегіч-
них планів розвитку аграрної галузі регіону з
врахуванням конкретної економічної ситуації.
Індикативний план включає концептуальну,
прогнозну, планово-регулюючу частини.

Розробка індикативного плану повинна по-
чинатися з формулювання цілей економічного
розвитку аграрної галузі регіону на визначену
перспективу і оцінки наявних ресурсів, які мо-
жуть бути задіяні для реалізації цих цілей.

Загальна схема організації поетапної роз-
робки регіонального індикативного плану
представлена на рисунку 3.

В індикативному плануванні розвитку
аграрної галузі регіону суть координації інте-
ресів суб'єктів економічної діяльності полягає
у виборі такого варіанта основних напрямів
розвитку, який був би взаємоприйнятним як
для учасників економічної діяльності, так і для
регіону в цілому. Процес узгодження інтересів
учасників регіонального розвитку повинен вра-
ховувати зовнішні умови реалізації поставле-
них цілей, що формуються зовнішніми ринка-
ми, взаємодією регіону з центром і іншими ре-
гіонами, станом природного середовища та
іншими факторами.

Розробка індикативного плану розвитку
аграрної галузі регіону повинна бути пов'яза-
на з ухваленою концепцією розвитку регіону,
на основі якої і розробляється стратегічний
план розвитку. Розробка індикативного регіо-
нального плану повинна базуватись на прогно-
зуванні, котре правомірно розглядати як скла-
дову індикативного планування.

Індикативний план повинен бути збалансо-
ваним. Це є найважливішою умовою стійкого
економічного розвитку аграрної галузі регіо-
ну і передбачає необхідність виявлення зако-
номірностей, характерних як для економічної
системи регіону в цілому, так і для окремих її
складових. Для динамічного розвитку аграрної
галузі регіону потрібно не лише підтримувати
пропорційність між її окремими складовими,
але і узгодити зміни самих пропорцій, що скла-
даються в структурі економіки регіону. Лише
така збалансованість забезпечить перехід
аграрної економіки регіону на якісно вищий
рівень.

Активне індикативне планування є управ-
лінською функцією, яка на підставі наукового
аналізу та прогнозування ходу розвитку подій
забезпечує оптимальне або хоча б достатньо
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ефективне використання наявних ресурсів для
досягнення цілей, що стоять перед АЕС, а саме
забезпечення стійкого рівня розвитку аграрної
галузі регіону. Індикативне планування не
може повністю зняти невизначеності та пов'я-
зані з ними ризики, притаманні аграрному ви-
робництву. Але знизити їх , в якійсь мірі керу-
вати ними — одне з найважливіших завдань
планування.

ВИСНОВКИ
Підвищення ролі індикативного плануван-

ня діяльності АЕС (аграрної галузі регіону) в
сучасних ринкових умовах обумовлено також
наступними факторами:

— високим динамізмом зовнішнього сере-
довища (насичення споживчого попиту, транс-
формація попиту, загострення конкуренції,
соціально-політичні процеси, технологічні чин-
ники і т.д.);

— наявності технологій і заходів, що доз-
воляють згладити негативні впливи природно-
го середовища;

— можливості збільшення розмірів еконо-
мічних систем і різноманіття напрямків (і
функцій) їх діяльності;

— жорсткість ресурсних обмежень та інші.
Для того щоб планування було досить ефек-

тивним, необхідно дотримання таких вимог:
— системний підхід з метою створення взає-

мопов'язаної системи всіх планів керованої
системи (аграрної галузі) та її підсистем і відпо-
відним цим планам глобальним і локальним
цілям, а також узгодженність з цілями і плана-
ми її суперсистеми (на рівні держави);

— системна узгодженість всіх планів з умо-
вами існування керованої АЕС, в т. ч. з природ-
ними умовами, спрямованими на збереження і
поліпшення земельного фонду;

— безперервність і гнучкість планування,
тобто адаптація планів до мінливих умов, вклю-
чаючи і прогнозовані зміни;

— участь у процесах планування більшого
числа співробітників керованої АЕС;

— максимально можлива конкретизація і
деталізація планів у поєднанні з наявністю пев-
них меж варіювання параметрів;

— використання принципу адресності та
конкретної відповідальності при створенні та
реалізації планів.

Звичайно ж, планування не може усунути
всі ринкові небезпеки. Особливо якщо воно
проводиться без урахування його об'єктивних
можливостей. А це пов'язано, насамперед, з
людським фактором, тобто з відношенням і
рівнем підготовленості кадрів до планування,

здатністю їх ефективно використовувати до-
сягнення НТП. Досить поширеним недоліком
є недооцінка ролі довгострокового плануван-
ня, зсув управлінських акцентів у бік вирішен-
ня короткострокових, які подаються як не-
відкладні завдання. Неправильним також є те,
що з прийняттям деякого плану на певний
строк завершуються процеси планування,
включаючи і адаптацію прийнятих планів до
умов, що змінюються, що є досить актуальним
для аграрного виробництва.
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