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ADMINISTRATION PROBLEMS OF RURAL SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT
OF ZHYTOMYR REGION
Ціллю дослідження є виявлення проблем адміністрування сільського соціально&економічного розвитку регіону,
формування напрямів їх подолання, а його методичною основою є системний підхід. Результати досліджень: побу&
дова системи адміністрування соціально&економічного сільського розвитку, спрямованої на вирішення виявлених
проблем (ліквідації або збитковості діяльності сільськогосподарських господарюючих суб'єктів, безробіття, низької
платоспроможності сільського населення, низького рівня забезпечення закладами соціальної інфраструктури, міграції
сільських жителів у пошуках роботи тощо). Такий стан сільського розвитку пов'язаний з існуванням проблем в його
адмініструванні (недосконалість стратегічного та оперативного планування, системи закріплення за виконавцями
завдань, відповідальності та звітування, а також поточного контролю за здійсненням планових заходів). Перспекти&
ви досліджень: розробка моделі адміністрування сільського розвитку. Значення підсумків дослідження підтверджуєть&
ся необхідністю посилення сільського розвитку застосуванням ефективної системи адміністрування.
The aim of the study is to identify the problems of the administration of rural socio&economic development of the
region, to forming avenues to overcome them, and its methodological basis is a systematic approach. The results of the
researches: the construction of a system of administration socio&economic rural development aimed at solving identified
problems (liquidation or loss of activity of agricultural business entities, unemployment, low income of rural population,
low level of provision of social infrastructure, migration of rural residents to find work, etc). Such a condition of rural
development is associated with the existence of problems in its administration (inadequate strategic and operational
planning, a system of consolidation for the executors of tasks, responsibility and accountability and current monitoring
of the implementation of planned activities). Prospects of research: development of a model of rural development
administration. The value of the outcomes of the study is confirmed the need to strengthen rural development by use of
effective system of administration.

Ключові слова: адміністрування, система, сільський соціальноекономічний розвиток, ре
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Житомирська область — аграрний регіон,
тому вирішення проблем забезпечення сіль
ського соціальноекономічного розвитку є за
порукою здоров'я населення області та країни
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в цілому (через забезпечення якісними та до
ступними за цінами продуктами харчування),
посилення його економічного потенціалу та об
лаштування сільських територій об'єктами соц
іальної інфраструктури. Окрім того, проблема
тика дослідження пов'язана з загальнодержав
ним курсом на євроінтеграцію, де сільському
розвитку приділяється значна увага.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
З ПРОБЛЕМИ

Проблемі вивчення процесу адмініструван
ня та сільського розвитку присвятили свої пра
ці ряд вчених, зокрема В.Г. Воронкова, О.В. Ру
сецкая, В.Д. Бакуменко, В.Д. Залізко, І.В. Хлів
на, Т.В. Гоголь, А.С. Малиновський та ін. Про
те, з урахуванням постійних змін, що відбува
ються в політичному та економічному середи
вищі держави та на регіональному рівні, про
блема адміністрування сільського соціально
економічного розвитку окремих областей по
требує детального вивчення та нових розробок.
Науковці доводять, що сільські території
Житомирщини характеризуються концентра
цією навколо сільського господарства як ос
новного виду діяльності та джерела доходів пе
реважної більшості селян. Альтернатив сіль
ському господарству на цих територіях обмаль,
що зумовлюється незадовільним рівнем розвит
ку виробничої та соціальної інфраструктури, від
сутністю підтримки підприємницьких ініціатив
й джерел інвестиційного забезпечення, відсут
ністю доступних можливостей професійної
підготовки та кваліфікованих кадрів, обмеже
ністю інформаційного забезпечення щодо аль
тернативних видів діяльності тощо [5, с. 9]. Зва
жаючи на вказані проблеми, існує велике коло
завдань адміністрування соціального та еконо
мічного розвитку сіл області.
З теоретичної точки зору адміністрування
являє собою комплекс універсальних дій, спо
собів впливу за допомогою формалізації, рег
ламентації, розпорядництва, контролю, які не
обхідні суб'єкту управління для забезпечення
виконання запланованого [7, с. 15]. Загально
відомо, що адміністративна діяльність має такі
основні компоненти, як планування, організа
ція, управління персоналом, керівництво,
звітність, укладання бюджету, контроль [2, с.
11]. А сутність соціальноекономічного розвит
ку науковці розглядають як багатоманітний
процес, який розглядається з сукупності соці
альних та економічних цілей таких, як зростан
ня виробництва та доходів населення, збіль
шення добробуту поліпшення стану здоров'я,
якості освіти, змін у традиціях та звичках тощо
[6, с. 117]. Отже, адміністрування сільського
соціальноекономічного розвитку можна ви
значити, як комплекс універсальних дій, які ба
зуються на компонентах адміністративної
діяльності та забезпечують досягнення еконо
мічних та соціальних цілей сільського розвит
ку.
В основному дослідники проблем сільсько
го розвитку напрями їх вирішення вбачають у
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державній підтримці сільськогосподарського
виробництва та підприємництва. В рамках де
централізації та максимізації впливу владних
структур на місцях, одним із першочергових їх
завдань є підтримка сільських власників і гос
подарів у вигляді допомоги у видачі державних
актів на право власності на землю, наданням
пільг сільськогосподарським суб'єктам, під
тримки становлення дорадчих служб та послуг
[9, с. 24]. У рамках розвитку сільських територій
важливим аспектом є державна підтримка сіль
ської кредитної кооперації через локальне кре
дитування сектору самозайнятості сільських
жителів [4, с. 76]. У контексті євроінтеграції при
удосконаленні системи адміністрування соц
іальноекономічного сільського розвитку важ
ливо враховувати досвід реформ Спільної аг
рарної політики ЄС, наслідком якої стало до
мінування розвитку сільських територій над
іншими завданнями. Це становить основу для
формування західноєвропейської моделі
сільського розвитку, головними орієнтирами
для якої є якісне життєве середовище, сильно
диверсифікований аграрний сектор, продо
вольча безпека та екологічний добробут [3, с.
7]. Отже, враховуючи дослідження науковців
у сфері адміністрування соціального та еконо
мічного сільського розвитку та відповідно до
наявності проблем в цій сфері, сформовано
мету та завдання проведеного дослідження.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Основними цілями дослідження є обгрун
тування теоретичних засад адміністрування
сільського розвитку, виявлення проблем його
адміністрування в регіоні, формування на
прямів їх подолання у вигляді системи адміні
стрування сільського соціальноекономічного
розвитку. Досягнення поставленої мети пе
редбачає виконання таких завдань: розгляну
ти теоретичні аспекти адміністрування сільсь
кого соціальноекономічного розвитку, вияви
ти проблеми пов'язані з його адмініструванням
у регіоні та на основі напрямів їх вирішення
сформувати систему адміністрування сільсько
го соціальноекономічного розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сучасний розвиток сіл Житомирської об
ласті перебуває на досить низькому рівні, що
пов'язане насамперед з припиненням функціо
нування в них господарюючих суб'єктів або їх
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збитковим станом. Наразі також існує пряма
залежність розвитку села від його розміщення
до районного та обласного центрів, функціо
нування, транспортного сполучення, наявності
закладів культури, освіти, медичних пунктів.
Наявність головних вказаних проблем пород
жує такі негативні соціальні явища, як підви
щення безробіття сільського населення, виїзд
молодого працездатного населення до міст у
пошуках роботи або за кордон; зниження на
роджуваності; низький рівень платоспромож
ності сільського населення; відсутність або не
досконале функціонування закладів освіти,
медицини, культури; занедбаність сільських
територій тощо. Важливість вирішення вказа
них проблем за допомогою ефективного адмі
ністрування підтверджується і тим що відпові
дно до статистичних даних, станом на 1 квітня
2015 р. в області, проживали 1253,5 тис. осіб, з
них 736,7 тис. осіб, або 58,8% мешкали у містах
та селищах міського типу та 516,8 тис. осіб — у
сільській місцевості [8]. Отже, майже полови
на населення області проживає в сільській міс
цевості, тому за умови забезпечення його еко
номічного та соціального добробуту можна
вирішити ряд проблем, пов'язаних перш за все
з забезпеченням продовольчої безпеки регіо
ну, збільшенням надходжень до бюджету (при
створенні умов для розвитку підприємницької
сільськогосподарської діяльності).
Вважаємо, що одним з ключових факторів
забезпечення сільського соціальноекономіч
ного розвитку області є результативна та ефек
тивна підприємницька сільськогосподарська
виробнича діяльність, оскільки наявність у се
лах господарюючих суб'єктів є запорукою за
безпечення сільського населення робочими
місцями, а відтак, і стабільними доходами, які
воно може спрямовувати на задоволення різно
манітних особистих потреб, у тому числі й на
покращення умов проживання, відпочинок. В
процесі дослідження виявлено, що головною
проблемою неефективності виробничої сіль
ськогосподарської діяльності є диспаритет цін,
що заважає виробникам розвиватися та виго
товляти конкурентоспроможну продукцію.
Незважаючи на наявність великого кола про
блем, що заважають розвитку сільськогоспо
дарського виробництва, згідно зі статистични
ми даними у 2014 р. індекс обсягу сільськогос
подарського виробництва регіону порівняно з
2013 р. становив 105,3%, у т.ч. у сільськогоспо
дарських підприємствах — 107,8%, у господар
ствах населення — 103,2%. Обсяг валової про
дукції сільського господарства в усіх катего
ріях господарств у постійних цінах 2010 р., за
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розрахунками, склав 8850,4 млн грн. [8]. Це
свідчить про визначальну роль сільського гос
подарства в економіці областіта потребу в ви
явленні та визначенні проблем адмініструван
ня сільського розвитку.
Як відомо, серед елементів адміністративної
діяльності базову позицію займає планування.
В контексті загальнодержавної політики, спря
мованої на євроінтеграцію, децентралізацію вла
ди та здійснення адміністративних реформ слід
відмітити такі проблемні аспекти практичної
реалізації цієї функції, як недостатня увага стра
тегічному плануванню на регіональному рівні,
що пояснюється потребою в продуманій, дієвій,
реалістичній стратегії соціальноекономічного
розвитку сіл. Дана стратегія слугувала б напря
мом для планування такого розвитку на нижчих
рівнях — міст, селищ, сіл та територіальних гро
мад. Відповідно до законодавчого регламенту
вання держава здійснює фінансову підтримку
добровільного об'єднання територіальних гро
мад сіл, селищ, міст шляхом надання об'єднаній
територіальній громаді коштів у вигляді суб
венцій на формування відповідної інфраструк
тури згідно з планом соціальноекономічного
розвитку такої територіальної громади [1].
Отже, обгрунтовані соціальноекономічні пла
ни — передумова фінансової державної
підтримки. Для детального обгрунтування
планів сільського соціальноекономічного роз
витку вважаємо за доцільне використовувати
спосіб "знизудогори", з метою надання можли
вості представникам публічного адмініструван
ня на місцях вносити свої обгрунтовані пропо
зиції щодо формування плану, зважаючи на їх
безпосередню обізнаність про проблеми, які є
актуальними для певної території.
Проведені дослідження вказують на існуван
ня іншої проблеми адміністрування сільського
розвитку, пов'язаної з потребою чіткого розпо
ділу завдань відповідно до плану та відповідаль
ності. Вважаємо, що система адміністрування
буде дієвою лише за умови практичного втілен
ня планових заходів, яке можна забезпечити
шляхом чіткого розпису завдань між працівни
ками установ публічного адміністрування на всіх
рівнях. Виконуваність та відповідальність зав
дань можна посилити внутрішніми регламента
ми та заходами оперативнорозпорядчого впли
ву з боку керівництва цих установ (розпоряд
жень, вказівок, резолюцій тощо).
Вважаємо, що проблеми адміністрування
сільського соціальноекономічного розвитку є
також у функціонуванні системи звітування.
Даний елемент адміністративної діяльності по
винен мати як внутрішній прояв (звітування в
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носити не лише заключний характер,
а й попередній та поточний. Інстру
ментами здійснення поточного конт
ролю за виконанням плану заходів
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
щодо забезпечення соціальноеконо
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥ
мічного сільського розвитку можуть
бути наради, засідання, особисте спо
стереження керівника, статистичне
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ
спостереження та налагоджена систе
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ма звітування.
Система удосконалених заходів
ɇɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ
адміністративного характеру, що за
безпечать сільський соціальноеко
номічний розвиток Житомирської
області представлена на рисунку 1.
Ȼɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨЕлементи цієї системи відобра
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
жають послідовність кроків адміні
Рис. 1. Система адміністрування сільського соціально9 стрування соціальноекономічного
сільського розвитку. Базовим, вихі
економічного розвитку регіону
дним елементом цієї системи є пла
самих установах публічного адміністрування нування, від рівня якого залежить в подальшо
перед керівництвом), так і зовнішній — перед му проходження всього процесу адмініструван
жителями відповідної території (з метою розу ня. Відповідно до плану має відбуватися роз
міння населенням позитивних зрушень, навіть поділ завдань та закріплення відповідальності,
оперативного характеру в рамках забезпечен з певною періодичністю проводитись звітуван
ня соціальноекономічного розвитку).
ня та здійснюватись обгрунтування бюджету
Зважаючи на складну економічну ситуацію вання соціального та економічного сільського
в країні, проблемним залишається і бюджету розвитку області. Планування також слугує
вання заходів соціальноекономічного сіль орієнтиром для здійснення контролюючих за
ського розвитку регіону. Дану проблему мож ходів зі сторони керівництва за виконанням
на вирішити, як уже зазначалося шляхом ефек всіх кроків процесу адміністрування регіональ
тивного обгрунтованого планування (з метою ного сільського розвитку.
отримання державної підтримки), стимулюван
Вважаємо, що представлені на рисунку 1
нячерез систему пільг, дотацій, спрощення си елементи адміністрування мають діяти в логіч
стеми кредитування місцевого сільського підпри ному взаємозв'язку, як система та бути спря
ємництва (місцеві виробники, як правило, за мованими на вирішення виявлених проблем ад
цікавлені в проектах спрямованих на поліпшен міністрування в регіоні. В такому випадку мож
ня соціальноекономічного стану територій, де на забезпечити сталий сільський соціально
вони розташовані) та застосуванні організа економічний розвиток регіону.
торських здібностей, навіть харизматичного
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
впливу сільських голів (при умові об'єднання
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
територіальних громад — сільських старост),
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
спрямованих на згуртованість самих місцевих
Отже соціальноекономічний стан розвит
жителів на облаштування сільських територій
(прибирання, саджання дерев, облаштування ку сіл регіону носить проблемний характер,
що пов'язаний насамперед з ліквідацією або
місць відпочинку тощо).
Проблемним у рамках адміністрування соці збитковістю діяльності сільськогосподарсь
ального та економічного розвитку сіл області ких господарюючих суб'єктів, які в свою чер
залишається питання посилення контролюючих гу породжують проблеми соціального харак
заходів за виконанням планів. Дана проблема по теру на селі (безробіття, низька платоспро
роджує проблему невиконання або невчасного чи можність сільського населення, низький
неповного виконання поставлених завдань і, як рівень забезпечення закладами соціальної
наслідок, — незадоволенням населення діяльні інфраструктури, міграція сільських жителів в
стю адміністративних працівників. Тому вважає пошуках роботи та кращих умов проживання
мо, що з метою удосконалення застосування да тощо). Такий стан сільського розвитку пов'я
ного елементу адміністративної діяльності він має заний з існуванням проблем в його адмініст
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ
ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɟɥɚ

ɋɿɥɶɫɶɤɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ
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руванні (недосконалість стратегічного та опе
ративного планування, системи закріплення за
виконавцями завдань, відповідальності та
звітування, а також поточного контролю за
здійсненням планових заходів). Тому система
адміністрування сільського соціальноеконо
мічного розвитку регіону, зважаючи на вияв
лені в процесі дослідження проблеми має
включати такі удосконалені елементи: плану
вання має бути зорієнтоване на сформовану
стратегію сільського розвиту та надавати
можливість представникам публічного адмін
істрування на місцях вносити свої обгрунто
вані пропозиції; виконання поставлених зав
дань та рівень відповідальності можна поси
лити внутрішніми регламентами та заходами
оперативнорозпорядчого впливу; звітування
повинне мати внутрішній та зовнішній прояви;
ефект бюджетування залежить від ефективно
го планування, розвитку сільського підприє
мництва та організаторських здібностей
місцевих представників публічного адмініст
рування; удосконалення застосування інстру
ментів поточного адміністративного контро
лю за виконанням заходів щодо забезпечення
соціальноекономічного розвитку.
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