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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерську роботу Башлай Юлії Іванівни на тему «Державне 

управління соціально-економічним розвитком сільських територій» 
присвячено розробленню теоретико-методологічних підходів та практичних 

рекомендацій щодо удосконалення державного управління соціально-

економічним розвитком сільських територій. 

Метою дослідження є розроблення теоретико-методологічних підходів 

та практичних рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання 

процесами соціально-економічного розвитку сільських територій. 

В роботі обгрунтовано, що з метою підвищення ефективності 

державного регулювання регіонального розвитку доцільно впроваджувати 

новітні технології, до яких належить регіональний моніторинг, або 

моніторинг регіональних ситуацій і регіональних проблем, під яким 

розуміють спеціально організовану і постійно діючу систему необхідної 

статистичної звітності, збирання й аналізу статистичної інформації, 

здійснення додаткових інформаційно-аналітичних обстежень (опитування 

населення тощо) і діагностики стану, тенденцій розвитку та гостроти 

загально-регіональних ситуацій і регіональних проблем.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані положення та рекомендації є підґрунтям для розв’язання 

теоретичних і практичних проблем державного регулювання соціально-

економічним розвитком сільських територій в Україні у сучасних умовах. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Упродовж усього періоду державної 

незалежності України сталий розвиток і конкурентоспроможність сільського 

розвитку, регіональних агропродовольчих систем залишаються одними з 

основних пріоритетів економічної політики нашої держави.   

Цій проблематиці присвячено значну кількість наукових публікацій, а на 

урядовому рівні прийнято цілу низку програм, спрямованих на відродження 

українського села та підвищення ефективності функціонування. У сільській 

місцевості нашої держави проживає третина населення, основним видом 

діяльності якого є переважно сільськогосподарське виробництво. Проте, 

нажаль, частина сільського населення залишається без постійного місця 

роботи, знаходиться на межі бідності. Занепад села, його соціальної 

інфраструктури, банкрутство сільськогосподарських підприємств призводить 

до бідності сільського населення, погіршення здоров‘я, як наслідок цього – 

демографічна криза, продовольча проблема.  

Виправлення ситуації потребує значних інвестицій, фінансових вливань 

та організаційних заходів. Тому необхідно зосередити увагу як на загальних 

проектах розвитку окремих територій регіону, так і на розв‘язанні локальних 

проблем, які допоможуть відкрити додаткові можливості розвитку села. 

Закордонна та вітчизняна наукові школи зробили значний внесок у 

дослідження та розв‘язок проблем сільськогосподарських підприємств, 

агропромислового сектора, сільських територій, регіональної політики та 

економіки, а також розробку актуальних підходів щодо розвитку сільських 

територій та територіальних одиниць.  

Дані проблеми висвітлені та обґрунтовані в працях провідних 

закордонних та вітчизняних учених: Е. Андрусенка, В. Бутова, М. Гладія, П. 

Гайдуцького, І. Гончаренко, Н. Сіндяшкіна, Н. Сіренко, Л. Шаблія, В. 

Юрчишина та інших. 
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 Однак, попри безумовну значущість проведених досліджень, проблеми 

формування стратегічних напрямів регіонального сільського розвитку все ще 

залишаються недостатньо вивченими. В умовах мінливого світу та 

реформаційних змін в Україні виникає потреба в переосмисленні та 

обґрунтуванні стратегічних орієнтирів сільського розвитку із врахуванням 

сучасних стратегічних світових цілей, а також формуванні власного бачення 

концепції регіонального сільського розвитку. Актуальність зазначених 

проблем зумовила вибір теми дослідження, його мету й завдання. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є поглиблення 

теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо формування 

стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку сільських територій. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:  

- поглибити й конкретизувати сутність поняття соціально-економічного 

розвитку сільських територій та визначити його місце у загальнодержавній 

структурі; 

- дослідити методичні підходи в дослідженні стратегічних напрямів 

соціально-економічного розвитку сільських територій;  

- здійснити оцінку соціально-економічної складової сільського 

розвитку;  

- визначити концепцію комплексного сільського розвитку та 

джерела його фінансування;  

- дослідити зарубіжний досвід державного управління соціально-

економічним розвитком  сільських територій 

- розвинути механізми реалізації стратегічного соціально-

економічного розвитку сільських територій;  

- дослідити сучасний стан державного управління соціально-

економічним розвитком сільських територій в Україні;  

- обґрунтувати пріоритетні напрями розвитку соціально-

економічного  розвитку сільських територій. 
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Об’єкт дослідження – процеси формування соціально-економічного 

розвитку сільських територій.  

Предмет дослідження – сукупність теоретико-методичних і практичних 

положень з формування стратегічних напрямів соціально-економічного 

розвитку сільських територій.  

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в 

обґрунтуванні та розробленні теоретико-практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення державного регулювання соціально-економічного розвитку 

сільських територій України. Основними результатами роботи, які 

характеризуються науковою новизною є наступні: 

дістало подальшого розвитку: 

теоретико-методологічного обгрунтування формування моделі 

соціальної політики, за якою держава, маючи за пріоритет ринкове 

господарство, бере на себе функцію забезпечення соціальної 

стабільності, забезпечує широкий спектр соціальних послуг, які ринок 

забезпечити не може.  

Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дослідження 

теми виступили засади економічної теорії та регіональної економіки, наукові 

праці учених з проблем теорії та практики формування стратегічних напрямів 

регіонального сільського розвитку. У процесі дослідження для досягнення 

поставленої мети застосовано такі загальнонаукові методи, як: узагальнення 

та систематизації – для узагальнюючої характеристики стратегічних напрямів 

регіонального сільського розвитку; класифікації – для розгляду складових 

стратегічних напрямів регіонального сільського розвитку; структурно-

логічного аналізу – для систематизації методичних підходів дослідження 

стратегічних напрямів регіонального сільського розвитку із врахуванням 

міжрегіональних диспропорцій; стратегічного аналізу – для обґрунтування 

моделі стратегічного планування стратегічних напрямів регіонального 

сільського розвитку; метод імітаційного моделювання – при формуванні 
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блок-схеми імітаційної моделі для дослідження синергетичних ефектів 

сільського розвитку. 

У першому розділі розглянуто сутність та історія розвитку соціальної 

політики держави; нормативно-правова база соціально - єкономічного 

розвитку України; особливості реалізації соціально-гуманітарної допомоги в 

країні. 

У другому розділі здійснено аналіз стану соціально-економічного 

розвитку сільських територій в Україні; аналіз інфраструктурного 

забеспечення розвитоку вітчізняної соціальної політики; зарубіжний досвід 

державного управління соціально-економічним розвитком  сільських 

територій; Механізми реалізації регіонального сільського розвитку. 

У третьому розділі розглянуто перспективні напрями розвитку 

соціально-економічного сталого розвитку сільських територій; оптимізація 

системи соціального захисту сільського населення України в контексті 

економічних перетворень; напрями удосконалення методів державного 

управління розвитком соціальної сфери сільських територій. 

Практичне значення одержаних результатів. Полягає у можливості 

використання теоретико-методологічних, методичних і практичних розробок 

і пропозицій у діяльності органів влади різних рівнів при формуванні 

стратегічних напрямів регіонального сільського розвитку. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення механізмів державного регулювання 

соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні, в тому числі 

на місцевому рівні. 

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ 

 

1.1  Сутність та історія розвитку соціальної політики держави 

 

Соціальна політика — чи не найважливіший напрям державного 

регулювання економіки, органічна частина внутрішньої політики держави, 

спрямованої на забезпечення добробуту й усебічного розвитку його 

громадян і суспільства загалом.  

Значення соціальної політики визначається її впливом на процеси 

відтворювання робочої сили, підвищення продуктивності праці, освітнього і 

кваліфікаційного рівня трудових ресурсів, на рівень науково-технічного 

розвитку продуктивних сил, на культурне і духовне життя суспільства. 

Соціальна політика, спрямована на поліпшення умов праці й побуту, 

розвиток фізкультури і спорту, дає зниження захворюваності й тим самим 

відчутно впливає на скорочення економічних втрат у виробництві. У 

результаті розвитку таких систем соціальної сфери, як громадське 

харчування, дошкільна освіта, звільняється частина населення зі сфери 

домашнього господарства, підвищується зайнятість у суспільному 

виробництві. Наука й наукове забезпечення, визначальні перспективи 

економічного розвитку країни в епоху НТП, також є частиною соціальної 

сфери, а їхній розвиток і ефективність регулюються в межах соціальної 

політики [25] Про схвалення Концепції розвитку . 

Соціальна сфера не тільки регулює процеси зайнятості населення, а й 

забезпечує роботою мільйони людей у країні. Такі галузі соціального 

комплексу, як охорона здоров’я, освіта, торгівля, житлово-комунальне 

господарство й інші забезпечують робочими місцями до 20 % економічно 

активного населення, а в економічно розвинутих країнах у сфері послуг 
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зайнято до 70 % всіх працівників. Якість соціальної сфери важлива не тільки 

завдяки її величезному впливу на економіку, головне її призначення — 

задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб, формування 

всебічно й гармонійно розвинених членів суспільства. Це і є стратегічна, 

вища мета розвитку будь-якої цивілізованої держави [1]. 

Основними завданнями соціальної політика держави є [2]: 

- Гармонізація суспільних взаємин, узгодження інтересів і потреб 

окремих груп населення з довготривалими інтересами суспільства, 

стабілізація суспільно-політичної системи. 

- Створення умов для підвищення матеріального добробуту 

громадян, формування економічних стимулів для участі в 

суспільному виробництві, забезпечення рівності соціальних 

можливостей для досягнення нормального рівня життя. 

- Забезпечення соціального захисту всіх громадян та їхніх основних 

гарантованих державою соціально-економічних прав, у тому числі 

підтримка малозабезпечених і слабкозахищених груп населення. 

- Забезпечення раціональної зайнятості громадян. 

- Зниження рівня криміналізації в суспільстві. 

- Розвиток галузей соціального комплексу — освіта, охорона 

здоров’я, наука, культура, житлово-комунальне господарство і т. 

ін. 

- Забезпечення екологічної стабільності країни. 

Соціальна політика — найважливіша сфера діяльності будь-якої 

держави, і в цій сфері нагромаджено значний досвід. Сучасні моделі 

соціальної політики відрізняються ступенем втручання держави в соціально-

економічну сферу суспільства та ступенем соціальної захищеності громадян, 

забезпеченості свободи соціального вибору в різних верств населення та 

впливу соціальних процесів на економічний розвиток країни. 

Найбільше нам знайома патерналістська соціалістична модель, основні 

характеристики якої — усебічна відповідальність держави за соціально-
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економічне становище своїх громадян, державна монополія в галузі 

виробництва, розподіли суспільних товарів і послуг, необхідних населенню, 

виховання почуття соціальної захищеності, соціальної стабільності, 

лояльності громадян до своєї держави. При всіх позитивних якостях ця 

система, володіючи низькою економічною ефективністю, не в змозі 

забезпечити високий рівень добробуту всіх громадян, тому для неї також 

характерна система соціальних пільг і привілеїв для бюрократичної еліти і 

низький рівень забезпеченості й ліміти соціальних благ для основної маси 

населення. За цієї моделі також дуже висока залежність індивіда від держави: 

формується ідеологія утриманства, утрачається ініціатива, і в підсумку — 

обмежується соціальна свобода. Повільний розвиток ринкових взаємин у 

соціальній сфері зумовлює слабку зацікавленість у результатах праці її 

працівників, низьку орієнтацію на споживача та практичну відсутність 

захисту його прав. Методи соціальної політики досить різноманітні — від 

адміністративних, економічних і до прямого насильства [22]. Шведська 

модель соціальної політики характеризується дуже великою 

відповідальністю й високим рівнем регулювання державою соціальної сфери. 

Іноді її називають «шведський соціалізм». Вона забезпечує високий ступінь 

соціальної захищеності громадян, але через властиву для всіх надзвичайно 

централізованих систем уніфікацію в соціальній сфері, надмір обмеженості 

свободи вибору для споживачів не користується популярністю, оскільки це 

розцінюється як істотні вади в системі західної демократії. Для шведської 

моделі характерний високий податковий тиск на підприємництво й 

населення, що також не особливо привабливо для інших країн. 

Модель «держави добробуту» — типово ринкова модель з високим 

рівнем регулювання соціальної сфери. Держава, маючи за пріоритет ринкове 

господарство, бере на себе функцію забезпечення соціальної стабільності, 

забезпечує широкий спектр соціальних послуг, які ринок забезпечити не 

може. У «державі добробуту» високий рівень витрат на соціальні потреби, 
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високі соціальні мінімальні стандарти, часто наближені до середніх 

показників у країні [35]. 

Модель соціально орієнтованого ринкового господарства ґрунтується на 

принципах вільної конкуренції, вільного вибору предметів споживання, 

свободи розкриття і процвітання особистості. За безумовного пріоритету 

економічної свободи ринку ця модель характеризується також високим 

ступенем захищеності громадян, що забезпечується за допомогою 

державного втручання через перерозподіл благ, податкову політику, правове 

забезпечення і т. ін. У цій моделі діє ціла система соціальних амортизаторів, 

що забезпечує рівень життя не нижче за межу бідності. При цьому держава 

завдання, що їх можуть вирішити самі громадяни, на себе не бере [52]. 

Ринкова модель відрізняється найбільшою соціальною жорсткістю. Як 

основний принцип тут діє пріоритет ринкових методів регулювання 

соціальної сфери перед методами прямого державного втручання. Вона 

характеризується роздержавленням соціальної сфери, зведенням до 

мінімуму державних субсидій і дотацій та розширенням ринкових 

інструментаріїв у функціонуванні. 

У нашій країні за стратегічної орієнтації на соціальне ринкове 

господарство домінує ринкова модель. Різкий перехід від патерналістської 

соціалістичної моделі до ринкової, від масового соціального захисту й 

розгалуженої мережі безкоштовних установ соціальної сфери до ринкових 

методів хворобливо переноситься населенням. До того ж ці моделі — 

ідеологічно чужі одна одній, оскільки в основі однієї — колективізм, а іншої 

— індивідуалізм. Більш м’які моделі «держави добробуту» і «соціального 

ринкового господарства», безумовно, полегшили б перехід до ринкових 

взаємин, але умови глибокої економічної кризи різко обмежують такі 

можливості. 

З цієї причини не завжди вдається реалізувати і проголошені принципи 

соціальної політики, наприклад, такі, як створення умов для підтримки 

прийнятного рівня добробуту, соціальна захищеність в екстремальних 
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ситуаціях, гарантованість прожиткового мінімуму у вигляді мінімальної 

зарплати й мінімальної пенсії. 

До основних принципів української соціальної політики також належать:    

- 1підтримка за рахунок державних коштів тільки слабко захищених 

груп населення та їхня адресна підтримка;  

- підвищення обґрунтованості пільг, що надаються, переваг і 

привілеїв, перенесення центру соціальної сфери на місцевий 

рівень влади; 

- оприлюднення наслідків соціальних перетворень; 

- державний і суспільний контроль у соціальній сфері тощо. 

При здійсненні економічних реформ держава повинна оцінювати їх 

наслідки для всього населення. Щоб визначити ефективність соціальної 

політики, використовуються різні індикатори. Так, найважливіший 

міжнародний індикатор — якості життя — визначається через індекс 

розвитку людського потенціалу, який розраховується на основі трьох 

показників: очікуваної тривалості життя, рівня освіти і рівня життя, що 

вимірюється на базі реального ВВП на душу населення. За цим показником 

Україна посідає 86-те місце у світі. 

На сучасному етапі перехідної економіки також використовуються: 

- показники рівня життя (децільний коефіцієнт диференціації прибутків, 

індекс концентрації прибутків населення (індекс Джинні), поріг 

бідності та багатства, коефіцієнт соціальної стратифікації населення, 

ступінь задоволення потреб, структура прибутків і витрат і т. ін.); 

- мінімальні державні стандарти (прожитковий мінімум, мінімальна 

заробітна плата і т. д.); 

- соціально-демографічні показники (тривалість життя, динаміка 

захворюваності, народжуваності, смертності); 

- показники економічної активності населення (співвідношення зайнятих 

у різних секторах економіки, рівень зайнятості та безробіття, 
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самозайнятість, міграція населення та її причини, міграція 

інтелектуалів); 

- показники соціальної напруженості (участь у політичних заходах, 

страйках, поріг безробіття, динаміка злочинності, корупція і т. д.); 

- показники розвитку соціальної сфери (рівень бюджетної забезпеченості 

регіону, частка державних і комерційних структур, позабюджетні 

соціальні фонди, співвідношення платних, пільгових і безкоштовних 

послуг і т. д.); 

- частка витрат на екологію у ВВП. 

Оцінюючи соціально-економічну ситуацію в нашій країні за допомогою 

названих індикаторів, можна зробити висновок про те, що курс реформ не 

супроводжувався чітко цілеспрямованою соціальною політикою. Держава, по 

суті, припинила контролювати найважливіші соціальні процеси. Замість 

цього час від часу ухвалювалися кон’юнктурні популістські рішення, які 

лише посилювали недовіру до влади й до перетворень, що провадяться нею. 

Соціально необґрунтований курс реформ і послаблення державного 

регулювання економіки обернулися найтяжчою кризою — усієї соціальної 

сфери. Соціальна ціна реформ виявилася дуже високою для більшості 

українців, які багато в чому зазнали непоправних втрат. 

Різко знизився індекс людського розвитку (ІЛР): Якщо в 1991 р. Україна 

перебувала на 32-му місці серед 175 країн світу, то в 1995 р. за ІЛР 

перемістилася на 95-те місце, а в 2015 р. – 132-ге. На оцінний показник цього 

індексу значною мірою впливає величина прибутків на душу населення. 

Оскільки близько 50 % загального обсягу виробництва припадає на тіньову 

економіку і значна частина цієї діяльності не включається в офіційні 

показники ВВП, то реальне падіння життєвого рівня може бути значно 

меншим порівняно з офіційними даними. Однак фізичні показники якості 

життя, зокрема ті, що пов’язані з охороною здоров’я й демографічною 

ситуацією, свідчать про значне збільшення кількості людей, які живуть у 

бідності. 
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Наслідком приватизації та інфляції стала деформація соціальної 

структури суспільства. Сталися розпад і декваліфікація робітничого класу і 

науково-технічної інтелігенції. Виник новий вузький прошарок громадян — 

клани (приблизно 7 % загальної кількості населення), які здійснили 

перерозподіл суспільного багатства на свою користь. 

За роки незалежності в Україні різко погіршилася демографічна 

ситуація. Якщо в 1990 р. коефіцієнт природного приросту на 1000 наявного 

населення становив +0,6, у тому числі в містах — 2,5, а в сільській місцевості 

— 3,4, то в 2000 р. цей показник дорівнював — 7,5, у тому числі в міських 

поселеннях і сільській місцевості — відповідно (– 6,5) і (– 9,7), а в 2018 р.      

–3,4. Важливими чинниками скорочення кількості населення є скорочення 

тривалості життя, зростання смертності та міграції населення. 

У трансформаційний період ще більше загострились екологічні 

проблеми, що пов’язано не тільки з наслідками чорнобильської катастрофи, а 

й з результатами сімдесятирічного ігнорування охорони природи 

(навколишнього середовища). За оцінками зарубіжних експертів, щорічні 

втрати України від неефективності й екологічно невиваженого 

природокористування, забруднення довкілля становлять від 15 до 20 % її 

національного прибутку. 

Таким чином, можна зробити очевидний висновок, що соціально-

економічні наслідки реалізації утрируваної ліберально-монетаристської 

моделі ринкової трансформації для України виявилися неефективними. 

На межі повного руйнування перебувають майже всі галузі соціальної 

сфери: освіта, охорона здоров’я, культура, громадський транспорт та ін. Їхнє 

хронічне недофінансування, надто низький рівень заробітної плати, 

матеріально-технічна незабезпеченість призвели до розвалу багатьох 

підприємств і систем життєзабезпечення, відпливу кваліфікованих кадрів. 

Унаслідок різкого розширення платності значно скоротився доступ 

соціальних послуг [34]. 
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Не меншу небезпеку для України становить загроза депопуляції у 

зв’язку з погіршенням усіх демографічних показників народжуваності, 

смертності, природного приросту, очікуваної тривалості життя. В основі цих 

негативних процесів, що супроводжуються зниженням репродуктивного 

потенціалу, погіршенням генофонду, лежать не стільки суто демографічні 

закономірності, скільки соціально-економічні чинники [24]  Про схвалення 

Концепції Державної цільової.  

 

1.2  Нормативно-правова база соціально - єкономічного розвитку 

України 

 

Під сталим розвитком сільських територій розуміємо такий розвиток 

села, при якому забезпечуються зростання, диверсифікація і підвищення 

ефективності сільської економіки, стабілізація чисельності населення і 

збільшення тривалості життя, повна і продуктивна зайнятість працездатного 

населення, підвищення рівня і якості життя в сільських районах, раціональне 

використання і відтворення їх природно-ресурсного потенціалу [82]. 

Розвиток сільських територій, як і спільна аграрна політика Європейського 

Союзу, має здійснюватися відповідно до визначених стратегічних напрямів, у 

яких визначено низку пріоритетних цілей ЄС щодо розвитку сільського 

господарства та сільських територій, а саме – формування конкурентної і 

сучасної економіки, досягнення найвищого рівня працевлаштування, 

модернізація систем соціального забезпечення і соціальних гарантій [81].  

Слід відзначити, що сталий розвиток сільських територій має два 

напрями:  

1) стійкий розвиток сільських населених пунктів, призначених для 

забудови і проживання населення з розвитком відповідної інженерної, 

транспортної та іншої інфраструктури; 

 2) стабільний розвиток сільських поселень і міжсільських територій у 

частині збільшення обсягу виробництва сільськогосподарської продукції, 
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підвищення ефективності сільського господарства, досягнення повної 

зайнятості сільського населення та підвищення рівня його життя, раціональне 

використання земель [5] Прокопа. Проблеми, які виникли у вітчизняному 

сільському господарстві, не могли не позначитися на розвитку сільських 

територій. Продовжує знижуватися зайнятість сільського населення, 

внаслідок чого чимало найбільш працездатних і кваліфікованих жителів села 

працюють лише на присадибних ділянках, ведуть власне дрібне виробництво 

чи виїжджають на заробітки до великих міст або за кордон [15]. Стосовно 

умов життєдіяльності сільського населення, то тут ситуація більш 

однозначна. Враховуючи вкрай низький рівень доходів сільського населення 

на сьогоднішній день, що призводить до концентрації бідності на селі; 

напруженість і погіршення демографічної ситуації; нестача якісної і 

кваліфікованої робочої сили; згортання соціальної інфраструктури і, як 

наслідок, зменшення доступності соціально-культурних закладів; постійна 

самоліквідація сільських поселень, отже, досягнення позитивного тренду, 

тобто зростання всіх показників соціального розвитку села показує, що 

відбувається сталий розвиток сільських територій [72].  

Дослідження ситуації в соціальній сфері села, яка відображає процеси, 

що забезпечують життєдіяльність людини у суспільстві, та її вплив на сталий 

розвиток територій, можна умовно поділити за такими напрямами: 

демографічна сфера, соціально-виробнича сфера та рівень і якість життя [85].  

Демографічна ситуація у сільський місцевості характеризується як 

критична. Результати наукових досліджень показали, що довгострокове 

скорочення чисельності населення спричиняє обезлюднення та вимирання 

сіл. Зниження народжуваності до рівня, який не забезпечує навіть простого 

відтворення чисельності та збільшення смертності, особливо серед чоловіків 

працездатного віку – у 1,5 раза, зростання смертності новонароджених та 

немовлят віком до 1 року посилює процес депопуляції сільського населення. 

Вимирання деградуючих поселень завдасть непоправної шкоди 

сільськогосподарському сектору, призведе до формування зон соціальної 
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незаселеності у сільській місцевості. [68]. У соціально-трудовій сфері 

проблеми зростання безробіття і зайнятості ще більш загострюють складну 

демографічну ситуацію. У сфері зайнятості дуже низький рівень оплати 

праці, також зберігається заборгованість із заробітної плати, несприятливі 

умови праці і недотримання  техніки безпеки, ненормований робочий день, 

невідповідність робочих місць санітарногігієнічним нормам, відсутність 

соціальних гарантій. Сільський ринок України характеризується підвищеною 

напруженістю, рівень зареєстрованого безробіття становить 11%. 

 Простежується стійкий обернений зв'язок між рівнем освіти і 

безробіттям: чим вище рівень освіти, тим менше ймовірність безробіття. Але 

на фоні високого рівня безробіття у сільської місцевості існує дефіцит 

кваліфікованих якісних кадрів на різних рівнях соціальної сфери [8] 

Транченко. Підвищення рівня і якості життя сільського населення, з одного 

боку, є метою, з іншого – необхідною умовою забезпечення сталого розвитку 

сільських територій. На основі концепції сталого економічного розвитку 

суспільства виділені критерії оцінки рівня і якості життя сільського 

населення як індикаторів сталого сільського розвитку депресивних територій.  

Основними серед них є:  

- зростання реальних доходів, скорочення відставання від міських 

показників; скорочення масштабів бідності та соціальних 

відмінностей, формування груп населення з середніми доходами; 

-  справедлива оцінка рівня оплати праці, відсутність затримки всіх видів 

виплат;  

- ріст і оптимізація структури споживчих витрат сільських 

домогосподарств; поліпшення і підйом соціальнопсихологічного 

стану, впевненість селян у своєму майбутньому та майбутньому своїх 

дітей;  

- підвищення якості і рівня доступних для сільських мешканців 

соціальних послуг, збереження ядра соціальної інфраструктури. 
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Таким чином, основними проблемами сільського розвитку залишаються 

нестабільні умови і організація праці, низький рівень побутових умов, 

нестійке матеріальне забезпечення, неякісні житлові умови, занепад 

інженерної інфраструктури, що створює передумови для росту міграційного 

потенціалу сільських мешканців і нестійкого сільського розвитку. Сталий 

розвиток сільських територій залежить від наповнення місцевих бюджетів, 

значна частина яких формується за рахунок власних податкових надходжень. 

Це можливо лише за умов створення ефективної системи управління та 

координації комплексу реформ системи влади – адміністративної, 

територіальної, системи місцевого самоврядування [70]. 

 Місцеве самоврядування є однією з найбільш важливих і наближених 

до людей складових публічної влади. Запорукою соціальноекономічного 

розвитку сільської території є повноцінне й ефективне місцеве 

самоуправління, але, звичайно, за умови надання відповідних повноважень і 

фінансування. Тобто, управління власною територією лягає на плечі жителів 

цієї території, які, приймаючи рішення щодо управління територіальною 

одиницею, несуть повну відповідальність як перед громадою, так і перед 

державою за витрачені кошти, за отримані результати. Відмітимо, що іноді 

органам місцевого самоврядування не вистачає повноважень, досвіду, 

фінансування[2] Губені. Усе це пов'язано з тим, що в Україні тільки 

формується дієздатний механізм місцевого самоврядування в нових 

політичних і економічних умовах, а також у рамках 

адміністративнотериторіальної реформи. Ресурсне забезпечення і 

відрегульоване законодавство є ефективним фундаментом під час розбудови 

сталого розвитку сільської території, але без фінансової самостійності 

реалізувати місцеве самоуправління просто неможливо. На жаль, тих коштів, 

які сьогодні уряд у змозі надати органам місцевого самоврядування, 

недостатньо. Саме повна реалізація можливостей народовладдя є неодмінною 

умовою динамічного соціальноекономічного, культурного розвитку будь-
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якої території і країни в цілому. Основними принципами сталого розвитку 

сільської території можна визначити життєздатність і справедливість.  

Урядом розроблена загальнодержавна програма сталого розвитку 

сільських територій до 2020 р. Однак більшість заходів уряду стосовно села 

мають непостійний характер, досить часто вони не орієнтовані на 

довгострокові, стабільні результати та сталий розвиток. Таким чином, назріла 

необхідність об'єднати зусилля в галузі сталого розвитку сільських територій 

України. Така політика буде сприяти об'єднанню уряду і конкретних 

державних установ, місцевих органів влади та самоврядування і громади 

села, а також міжнародних організацій і фондів сприяння розвитку. Тільки 

таке загальне системне бачення і єдиний підхід дозволить забезпечити дійсно 

стійкий розвиток сільських територій. На думку М.Й. Маліка, в центрі 

проблеми виходу села з кризи повинна стояти «людина села» з усіма її 

проблемами. Сталий розвиток сільських територій повинен починатися з 

розроблення програми розвитку окремого населеного пункту з урахуванням 

природних особливостей цієї території. Найважливішим аспектом 

залишається підвищення життєвих стандартів, що включають як підвищення 

рівня доходів на селі, так і поліпшення культурно-оздоровчих послуг, 

пристосування сільського стилю життя до сучасних вимог цивілізації [54]. 

Такі вчені, як T. Саблук, В. Юрчишин планування розвитку сільських 

територій нерозривно пов'язують з перспективами розвитку сільського 

господарства як агропродовольчого сектору економіки. Хоча сільське 

господарство сьогодні займає лідируючі позиції щодо виробничих 

потужностей на селі, але село може використовувати й інші ресурси, тому 

важливо забезпечити умови функціонування різнопланових сільських 

територіальних утворень. Тобто, забезпечення ефективного самоуправління 

кожною з територій є одним із головних завдань [7] Саблук. 

 Отже, коли ми говоримо про село, добробут сільського населення, а 

також про тенденції сталого розвитку сільських районів, звернемо увагу на 

такі основні компоненти: соціальні умови, підприємницька діяльність і 
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розвиток бізнесу в сільській місцевості, а також охорона навколишнього 

середовища за умови міцного фундаменту у вигляді місцевого 

самоврядування (рис. 1.1). 

 
 

Основними завданнями місцевого самоврядування, згідно з нормами і 

правилами законодавства, є:  

- зміцнення засад конституційного ладу України; 

-  забезпечення реалізації конституційних прав людини і 

громадянина;  

- створення умов для забезпечення життєво важливих потреб і 

законних інтересів населення;  

- розвиток місцевої демократії.  

Первинним суб'єктом місцевого самоврядування є територіальна 

громада певного населеного пункту, тобто жителі, які проживають на 

території села, що є самостійним адміністративно-територіальним 

утворенням. Територіальна громада має надзвичайно великий обсяг прав, але 

більша частина роботи щодо вирішення питань місцевого значення 

проводиться органами місцевого самоврядування, зокрема сільськими, 

селищними радами та їх виконавчими органами, а також районними й 

обласними радами. Звичайно, найбільше повноважень у виконанні місцевого 
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самоврядування отримали сільські, селищні ради, виконавчі комітети і 

голови рад. 

Розглянемо основні завдання, які ставить перед собою громада села. Без 

належного вирішення цих проблем стає майже неможливо жити на селі, а 

також розвивати його (таблиця 1). 

 

Таблиця 1.1  

Основні завдання громади села 

 
Слід зазначити, що цим трьом аспектам відповідну увагу має приділити 

центральний уряд, а також органи регіонального і місцевого самоврядування. 

І якщо ми хочемо мати міцне і потужне село, куди б поверталася молодь, 

кваліфіковані спеціалісти, освітня і культурнопросвітницька інтелігенція, ми 

повинні бути далекоглядними і враховувати всі аспекти, а також усувати 

недоліки. Держава повинна надати всю необхідну підтримку селянам, це, до 

речі, стосується не тільки фінансового забезпечення. Головною залишається 

проблема недовіри селян до держави і небажання працювати на благо 
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держави. Таким чином, необхідними умовами сталого розвитку сільських 

територій в Україні є:  

- створення сприятливих умов для формування стабільної 

економіки сільської родини;  

- перекваліфікація селян, за умови спеціальних програм, через 

скорочення осіб, що задіяні в сільському господарстві;  

- підвищення рівня суспільної інфраструктури;  

- формування справжньої, міцної територіальної громади;  

- селяни мають бути рушійною силою у розбудові сільської 

місцевості; важливість підтримки з боку районних і обласних 

структур; 

- пошук джерел фінансування, а також залучення власних коштів. 

 

1.3 Особливості реалізації соціально-гуманітарної допомоги в країні 

 

Соціально-гуманітарна політика в сучасних умовах є універсальною, 

необхідною і функціонально значущою сферою життєдіяльності суспільства. 

Її об'єктивний характер і масштаби реалізації визначаються високим рівнем 

соціальної диференціації і складністю соціально-гуманітарних відносин у 

суспільствах сучасного типу, що вимагають постійних зусиль у напрямі 

їхнього державного регулювання як факторів суспільного розвитку. 

Розрізнені заходи державної підтримки кардинально не впливають на 

подолання чи протидію виникненню негативних тенденцій у соціально-

гуманітарній сфері. Все це суперечить сутності соціально-гуманітарної 

держави як такої, визначеній Конституцією України, а також радикально 

гальмує подальше просування країни шляхом соціально-економічного 

прогресу і зміцнення її глобальної конкурентоспроможності. 

Системними деформаціями у соціально-гуманітарній сфері України є:  

- брак стратегічного бачення інституціональних трансформацій цієї 

політики – панівною залишається захисна функція держави, а 
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інтеграційний і розвиваючий потенціал соціальної політики не 

затребуються повною мірою як важливий ресурс здійснюваних 

соціально-економічних реформ;  

- відсутність системного підходу до формування державних 

соціальних гарантій, сучасного інструментарію вибору пріоритетів 

соціальної політики і механізмів її реалізації;  

- повільне просування соціальних реформ; уповільнення темпів 

зростання реальної заробітної плати через прискорення 

інфляційних тенденцій; значна диференціація заробітної плати в 

регіональному вимірі та за видами економічної діяльності;  

- незавершеність пенсійної реформи; різке погіршення ситуації на 

ринку праці, тенденції активного звільнення працівників і 

погіршення стану з оплатою праці працюючих; недосконалість 

нормативно-правового забезпечення у сфері соціального захисту, 

відсутність єдиної системи соціального права;  

- надмірна кількість задекларованих соціальних пільг за фактичного 

недотримання принципів їх цільового призначення, збільшення 

кількості пільг і розширення кола пільговиків не підкріплено 

можливостями бюджетного фінансування; 

-  нераціональність системи соціальних послуг, перевантаженість 

держави мережею бюджетних установ, які виконують різні 

функції в соціальній сфері;  

- зведення соціальної політики до переважання елементів 

компенсаційного характеру стосовно окремих верств населення, 

різних регіонів;  

- безадресність під час розподілу значної частини державних 

коштів, які направляються на соціальний захист населення;  

- фізичне та моральне старіння матеріально-технічної бази;  

- недостатня соціально-економічна привабливість науково-технічної 

діяльності;  
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- відсутність діючого механізму впровадження інноваційних 

розробок і проектів; 

-  відсутність чітких стратегічних пріоритетів державної соціальної 

політики;  

- суперечність із цілями посткризової модернізації економіки та 

суспільства чинної державної моделі соціально-гуманітарної 

політики; 

- інертність адаптаційних механізмів, яка сприяє поширенню 

бідності. 

До того ж, актуальними проблемами у гуманітарній сфері України є:  

- відсутність нової системи культурних цінностей;  

- втрата у широких верств суспільства ціннісних орієнтирів;  

- вибірковий доступ до культурних надбань, обмежене 

використання у цій сфері новітніх інформаційних технологій;  

- недостатня популяризація і поширення якісних і різноманітних 

зразків культури і мистецтва;  

- відторгнення від культурних надбань значної частини соціуму. 

Слід зазначити, що заходи держави стосовно регулювання 

соціогуманітарної сфери є неефективними через:  

- їх безсистемність і непослідовність; 

-  відсутність чітко продуманої тактики, яка базувалась би на 

глобальному вивченні й усебічному врахуванні наявних особливо-

стей культурного життя, економічної, соціально-політичної, 

демографічної ситуації;  

- відсутність належної нормативно-правової бази, яка однозначно 

регулювала б управлінську діяльність у контексті загальних 

закономірностей національного поступу українського суспільства, 

захисту національних інтересів;  

- недосконалість кадрової політики держави щодо забезпечення 

регіонів фахівцями-управлінцями;  
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- слабку, недостатньо нормативно визначену взаємодію цен-

тральних державних управлінських органів з регіональними; 

-  відсутність у низці регіонів належної координації дій державних 

управлінських органів та органів місцевого самоврядування; 

-  недостатній рівень матеріального забезпечення заходів, спря-

мованих на розвиток соціально-гуманітарної сфери та формування 

єдиного гуманітарного простору, відсутність належного контролю 

за їх цільовим використанням. 

В контексті розгляду даного питання нами більш детально 

охарактеризовано найважливіші проблеми вітчизняної соціально-

гуманітарної сфери, до яких віднесено наступні. 

Безперечно, демографічна ситуація в Україні є одним з пріоритетних 

напрямів національних інтересів у соціально-гуманітарній сфері. Але слід 

констатувати, що країна сьогодні перейшла межу припустимого зниження 

показників демографічного відтворення та життєвого рівня населення по всіх 

індикаторах для основної маси своїх громадян. Процеси демографічної 

деградації, погіршення соціальних умов відтворення безсумнівно 

позначаться на економічному реформуванні й загальмовують темпи його 

реалізації. 

Вихідними чинниками, які зумовлюють проблемні аспекти формування 

сучасної соціально-демографічної ситуації в Україні та створюють загрозу 

перспективам стабільності держави є:  

- падіння рівня народжуваності;   

- втрачені традиції багатодітності;  

- інтенсифікація смертності населення;  

- зменшення кількості шлюбів;  

- старіння населення;  

наявність тенденції та реалізація намірів до трудової еміграції 

працездатного населення країни. 
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Загальні тенденції у соціально-економічному та демографічному 

розвитку країни суттєво вплинули на формування ринку праці України, а 

також на основні його характеристики. 

Докорінна зміна соціально-економічних умов зруйнувала усталений 

порядок взаємовідносин на ринку праці, але не призвела до кардинальної 

перебудови ситуації, його адаптації до нових економічних умов, нової 

державної політики щодо структурної перебудови економіки. 

Найбільш гострими чинниками розвитку сучасного національного ринку 

праці є:  

- процес реструктуризації робочої сили – переміщення працівників з 

виробничих галузей до сфери послуг; 

- відтік за кордон кваліфікованої робочої сили; 

- високий рівень безробіття та зростання його тривалості;  

- низький рівень оплати праці;  

- професійно-кваліфікаційні диспропорції попиту і пропозиції 

робочої сили;  

- нераціональна, неефективна структура зайнятості; 

- неповне використання зайнятої робочої сили;  

- невідповідність галузевої структури зайнятості потребам 

інноваційного розвитку економіки;  

- незареєстрована зайнятість як основна стратегія виживання для 

більшості населення. 

Відтак, відсутність державної стратегії зайнятості супроводжується 

значними соціальними витратами, у першу чергу у вигляді високих 

міграційних процесів, знецінення і декваліфікації робочої сили тощо. 

Політика України в сфері зайнятості сконцентрована переважно на 

регулюванні масштабів офіційного безробіття, проте пріоритетом державної 

політики на ринку праці, на нашу думку, має стати створення нових 

продуктивних високотехнологічних робочих місць. 
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Високі регіональні розбіжності в оплаті праці, зумовлені галузевими 

відмінностями економіки регіонів і надмірною міжгалузевою диференціацією 

заробітної плати, створюють складні проблеми у забезпеченні єдиних 

національних стандартів рівня життя населення, подоланні бідності та 

становленні середнього класу в країні. 

Ми переконані в тому, що тільки ефективна трансформація політики 

доходів забезпечить суттєве підвищення рівня життя широких верств 

населення та формування соціальної структури, наближеної до європейської. 

Відтак, для України характерним є феномен значних масштабів бідності 

серед економічно активного населення, незалежно від професійних, освітніх 

та демографічних характеристик, що пов'язано як з високим рівнем 

безробіття, так і з низькою заробітною платою. Отже, причини української 

бідності працездатних громадян полягають, насамперед, у повільній 

адаптації національної економіки до ринкових умов, не 

конкурентоспроможності низки галузей і виробництв, низькій 

продуктивності праці і слабкій її організації, переважанні низькооплачуваних 

робочих місць і дефіциту фахівців необхідної кваліфікації. 

Крім того, надмірна диференціація регіонів за соціально-економічним 

станом, значний розрив між обласними центрами та іншими населеними 

пунктами України призводить до формування нерівних можливостей для 

розвитку людини, посилення міграційних процесів, провокує політизацію 

регіонального чинника, поглиблює світоглядну і політичну дезінтеграцію 

суспільства [42]. 

Низький рівень життя значної частини сімей у поєднанні зі суттєвою 

диференціацією доходів засвідчує неефективність діючих соціальних 

інститутів ринку та зумовлює необхідність розвитку цивілізованих соціально 

орієнтованих ринкових відносин в Україні. 

Варто зазначити, що комплекс заходів з подолання бідності в Україні, на 

наш погляд, обмежується лише пасивними методами соціальної політики, які 

неспроможні кардинально змінити ситуацію. Були запропоновані основні 
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принципи державної політики щодо подолання бідності, а не її механізми. 

Відповідно гуманістична мета і запропоновані засоби не узгоджуються між 

собою. 

На нашу думку, проблему бідності населення України слід пов'язувати 

не лише з економічним розвитком країни, але й з ефективністю діяльності 

державних інститутів, з дієвістю механізмів державного управління 

суспільним розвитком, з результативністю співпраці органів державного 

управління і суспільства, громадян. 

При цьому, бідність суттєво звужує людський розвиток, поглиблює 

загальне зубожіння населення, і, як наслідок, відбувається маргіналізація 

певних соціальних груп та деградація суспільства. Масова бідність може 

привести до посилення соціальної напруги, до загрози соціальній 

стабільності та національній безпеці держави [32]. 

Таким чином, в Україні низька ефективність економічного рефор-

мування та недієвість законодавчого механізму соціальної спрямованості 

спричинили розшарування населення за рівнем матеріального забезпечення, 

призвели до поширення бідності, маргіналізації громадян, відбулося 

загострення кризи зайнятості, звуження відтворення людського потенціалу, 

погіршення стану здоров'я і життєдіяльності населення, що стало загрозою 

для розвитку людського, трудового й інтелектуального потенціалу 

українського суспільства. 

Наступною важливою соціально-гуманітарною проблемою є 

масштабність та неврегульованість трудової міграції, права трудових 

мігрантів та їх інтеграція в суспільство приймаючої країни. З огляду на 

необхідність підвищення ефективності протидії явищам, що становлять 

реальну загрозу національній безпеці України констатуємо концептуальну 

невизначеність державної міграційної політики України, у тому числі її 

принципів, стратегічних цілей, сучасних завдань, стандартів із забезпечення 

прав людини. 
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В Україні одночасно зі зменшенням кількості населення збільшується 

кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, значна 

частина яких поповнює дитячі будинки та школи-інтернати. 

Причинами соціального сирітства є складна екологічна ситуація, 

економічна нестабільність, безробіття, трудова міграція, соціальна 

незахищеність населення, криза інституту сім'ї тощо. 

Аналіз актуальних проблем соціального захисту інвалідів в Україні 

засвідчує, що на нинішньому етапі недостатньо вжито заходів щодо 

забезпечення повноцінного життя людей з обмеженими можливостями та 

фізичними вадами, не проведена модернізація існуючої системи соціального 

захисту інвалідів. Загалом, нами окреслено такі проблеми у сфері 

соціального захисту інвалідів: 

o забезпечення пенсійних і соціальних виплат інвалідам у 

розмірах, які б гарантували їм достатній рівень життя;  

o отримання гідної освіти в рамках інтегрованих форм навчання; 

o забезпечення можливості безперешкодного отримання 

реабілітаційних послуг за місцем мешкання інваліда; 

o можливість трудової діяльності без дискримінації в процесі 

працевлаштування та подальшої роботи;  

o реформування стаціонарних установ для інвалідів та 

переведення фінансування на створення допоміжних служб, які 

дають змогу людям з інвалідністю жити без відриву від 

соціуму;  

o забезпечення створення доступного середовища для вільного 

пересування інвалідів та безперешкодної комунікації.  

Набуває особливої актуальності проблема зайнятості інвалідів у зв'язку з 

постійним зростанням їхньої чисельності та низьким рівнем зайнятості. 

Окремо ватро зупинитися на пенсійному забезпеченні. Так, останніми 

роками пенсійна система почала набувати нових рис, змінюється її 

економічна основа, джерела і принципи фінансування. В той же час, складні 
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соціально-економічні, політичні та демографічні процеси, які мають 

об'єктивний і довгостроковий характер, значно впливають на неї. Сучасна 

вітчизняна модель пенсійної системи неспроможна підтримувати фінансовий 

баланс і при цьому забезпечувати задовільний рівень пенсій [47]. Пенсійна 

система не вирішує поставлених перед нею соціальних завдань, призводить 

до викривлень у функціонуванні економіки, не має фінансової стійкості в 

умовах старіння населення. 

Проблеми пенсійної системи окреслимо таким чином: 

- більшість заходів має параметричний характер і спрямована на 

подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду України;  

- для майбутніх пенсіонерів умови пенсійного забезпечення стають 

менш комфортними; підвищення пенсійного віку та страхового 

стажу погіршують ситуацію на ринку праці; 

-  зберігаються високі ризики дефіциту бюджету в середньо- і 

довгостроковій перспективі; 

-  недосконалість механізмів обчислення та перерахунку пенсій, 

відсутність максимальної залежності пенсій від персоніфікованих 

внесків застрахованих осіб;  

- незначний інтерес населення до участі у формуванні пенсійних 

накопичень; 

-  велика кількість дострокових та пільгових пенсій. 

Ми переконані, що на системні деформації пенсійної системи 

впливають:  

- зменшення темпів приросту мінімальної заробітної плати на тлі при-

скорення приросту інших соціальних стандартів;  

- уповільнення темпів зростання реальної заробітної плати через 

прискорення інфляційних тенденцій, відповідно і зменшення 

відрахувань до пенсійної системи;  

- гальмування пенсійної реформи;  
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- погіршення становища на ринку праці, тенденції активного звільнення 

працівників. 

У результаті державне регулювання пенсійної системи має характер 

недостатньо узгоджених і обґрунтованих заходів, являючи собою поєднання 

із залишків соціалістичного минулого, погано адаптованих елементів 

західних зразків, недостатньо продуманих і науково обґрунтованих 

вітчизняних нововведень. 

Отже, пенсійна політика держави не відповідає проголошеному 

державному курсу на впровадження ліберальної моделі пенсійної системи, 

позбавлена системності та прозорості, не спрямована на ефективне 

використання обмежених бюджетних коштів і стимулювання економіки. 

Основною методологічною проблемою державної соціальної політики 

залишається її суто дотаційна спрямованість і уніфікація всієї сукупності 

громадян у концепції бідності. Між тим українське суспільство є складною 

соціальною системою, кожен елемент якої потребує особливих форм 

взаємодії з державою. 

Крім того, існуюча вітчизняна система соціального захисту 

характеризується  низкою суттєвих недоліків, серед яких доцільно вказати 

на: невизначеність стратегічних пріоритетів державної політики щодо 

соціального захисту населення та безсистемність здійснюваних заходів;  

- неоптимальну структуру доходів населення, яка має 

трансформуватися в напрямі підвищення ролі заробітної плати 

як чинника подолання бідності працюючих осіб та їхніх сімей, а 

також способу посилення ролі систем соціального страхування; 

- труднощі цільової реалізації додаткового соціального захисту; 

-  дефіцит коштів, необхідних для забезпечення всіх видів 

допомоги, встановлених законодавством, у повному обсязі;  

- недоліки в роботі соціальних служб, низьку якість послуг, що 

надаються органами праці та соціального захисту, недостатню 
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інформованість населення щодо можливості отримання 

допомоги;  

- несправедливість розподілу державних соціальних трансфертів, 

низьку адресність при наданні соціальної підтримки та 

орієнтацію на екстенсивне охоплення нею населення, 

нерозвиненість системи соціального страхування;  

- неефективність фінансового забезпечення заходів державного 

соціального захисту тощо. 

Отже, нині спостерігається недієвість соціальної політики у вирішенні 

проблем найбільш незахищених прошарків населення, має місце відсутність 

системного підходу до формування державних соціальних гарантій, 

сучасного інструментарію вибору пріоритетів соціальної політики та 

механізмів її реалізації. Система соціального захисту доведена до 

законодавчо зафіксованих грошових виплат, видів допомоги, пільг, 

компенсацій та державних соціальних закладів з мінімальним фінансуванням 

[76]. 

До того ж, діюча система надання пільг є неефективною і соціально 

несправедливою: створює значне навантаження на систему державних 

фінансів, але при цьому не забезпечує матеріальною підтримкою громадян, 

які дійсно її потребують. 

Головною вадою пільг, як механізму соціального захисту, є те, що вони 

не забезпечують адресності, що призводить до неефективного використання 

бюджетних коштів, їх розпорошення. Попри скорочення кола пільговиків 

пільги все ще надають незалежно від доходу та потреби в них. 

До недоліків сучасної державної системи соціальних пільг нами також 

віднесено: 

- відсутність системного нормативно-правового акта, яким би 

комплексно визначались підстави, суб'єкти, види та механізм 

надання соціальних пільг;  
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- недосконалість механізму надання пільг, оскільки реально ними 

можуть скористатися не всі, хто має на них право; 

-  відсутність спеціальної системи моніторингу доходів сімей, 

а тому важко визначити тих осіб, яким забезпечення є найбільш 

необхідним; 

-  підприємства та організації, на які покладається обов'язок надання 

пільг, не мають єдиної методики обчислення фактичної вартості 

окремих видів пільг та методики обліку наданих пільг.  

Відсутня також статистична звітність щодо фактичної вартості пільг та 

стану їх фінансування. 

Таким чином, в Україні є актуальним створення такої системи 

соціального захисту населення, яка здатна адекватно реагувати на соціально-

економічні ризики та сприятиме зменшенню бідності в усіх групах 

населення. 

Не зважаючи на явні позитивні зрушення в галузі охорони здоров'я, є 

наступні проблеми:  

- залишається недостатнім рівень фінансування заходів державних 

програм;  

- потребує удосконалення структурна, функціональна, економічна 

визначеність первинного рівня медичної допомоги;  

- не реалізовано пріоритетного принципу фінансування з бюджетів 

усіх рівнів національних програм щодо охорони материнства та 

дитинства, пільг щодо безоплатного лікування в амбулаторно-

поліклінічних умовах дітей віком до 3 років, дітей-інвалідів, 

безоплатного стаціонарного лікування; 

-  недостатня ефективність використання ліжкового фонду 

санаторіїв, що пов'язано з незадовільним станом їх матеріально-

технічної бази. 

До того ж, недосконалість структурно-організаційної системи охорони 

здоров'я зумовлює неефективне використання ресурсів, витрати на 
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дублювання потужностей медичних установ і, відповідно, знижує якість та 

відповідальність при наданні медичної допомоги. 

Аналіз кадрового забезпечення сфери охорони здоров'я свідчить про 

недоліки в реалізації державної кадрової політики галузі, надзвичайно 

застарілу управлінську логістику, яка не в змозі забезпечити подальший 

розвиток галузі, ефективні структурно-функціональні зміни та модернізацію 

принципів фінансування та, в цілому, модернізацію соціально-економічної і 

гуманітарної ролі системи охорони здоров'я в Україні. 

Основними недоліками кадрового забезпечення сфери охорони здоров'я 

в Україні є: 

- недостатня укомплектованість і забезпеченість медичними 

кадрами;  

- диспропорційність кадровогозабезпечення;  

- відсутність державної концепції кадрової політики у сфері 

охорони здоров'я в Україні;  

- недосконала система планування кадрового складу сфери охорони 

здоров'я; 

-  брак мотивації та зацікавленості в покращенні результатів 

власної діяльності; невідповідність якості підготовки медичних 

кадрів сучасним вимогам і потребам медичної галузі та завданням 

реформування медичної сфери; 

-  невідповідність підготовки управлінських кадрів для здійснення 

реформ. Жоден з існуючих документів не містить цілісної 

стратегічної програми вирішення проблем кадрового 

забезпечення сфери охорони здоров'я в Україні, концептуальних 

завдань та механізмів реалізації кадрової політики у сфері 

охорони здоров'я. 

Відтак, вітчизняна система охорони здоров'я не здатна достатньою 

мірою задовольнити потреби населення в медичній допомозі, забезпечити 

доступність, якість і своєчасність медичних послуг. 
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Загалом, Україна має значні досягнення у розвитку освітньої галузі 

завдяки розвиненій мережі навчальних закладів різного рівня. Проте остання 

перебуває у складному становищі. Це стосується передусім кількісного і 

якісного зниження рівня дошкільної і загальної середньої, а подекуди і вищої 

освіти. Далекою від сучасних стандартів залишається освіта на селі. 

Знижується доступність освіти (особливо дошкільної та вищої), у тому числі 

для дітей з обмеженими фізичними та соціальними можливостями [51].  

Порушуються принципи єдності навчання та виховання, взаємодії між 

освітньою системою і виробництвом. Триває відставання середньої і вищої 

освіти та професійного навчання від потреб сучасного ринку праці, високих 

вимог конкурентного середовища на ньому. 

На нашу думку, проблемами на шляху адаптації системи освіти до вимог 

часу є: збереження занадто централізованого управління освітнім процесом; 

відсутність відповідної наукової й методичної бази для підготовки 

висококласних фахівців. Потребують удосконалення організаційні та 

фінансові механізми функціонування системи вищої освіти. 

Економічні негаразди, надмірна заполітизованість соціуму, культурно-

історичні відмінності регіонів України, брак патріотизму – все це не сприяє 

подоланню як об’єктивних, так і штучних проблем, що виникають на 

етнічному ґрунті. 

Попри видиму благополучність міжетнічних відносин, в українському 

суспільстві поволі зростає латентний конфліктогенний потенціал на 

етнічному ґрунті, що вимагає адекватних заходів як з боку владних структур, 

так і з боку громадських інституцій. 

В Україні до цього часу не прийнята загальнодержавна програма дій 

щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства, 

в якій були б передбачені конкретні заходи, спрямовані на вдосконалення 

законодавства у цій сфері та створення умов для повноцінного духовного 

розвитку громадян нашої держави. 
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Слід зазначити, що загальнонаціональна ідентичність в країні не 

склалася як цілісна та стабільна структура, а її формування відбувається в 

суперечливих процесах взаємодії, взаємовпливу та конфлікту регіональних 

ідентичностей, що не сприяє загальнонаціональній консолідації. 

Серед чинників, які негативно впливають на формування спільної 

історичної пам’яті української нації, головними, на наш погляд, є такі: 

тривала бездержавність України, належність окремих її частин до різних 

іноземних соціокультурних систем і, як наслідок, набуття відповідними 

сегментами українського соціуму різного соціального і політичного досвіду, 

відмінних ментально-світоглядних ознак, мовних і релігійних орієнтацій 

тощо; часткова або навіть повна втрата більшістю членів суспільства після 

розпаду СРСР звичних моральних орієнтирів та цінностей, перехід значних 

мас української людності до стану соціальної аномії; глибокий розрив між 

рівнем осмислення історичного минулого України та українського народу 

сучасною суспільно-гуманітарною наукою і рівнем масової свідомості. 

За роки незалежності вдалося суттєво розвинути деякі складові якісно 

нової парадигми української національної культури, але державна культурна 

політика виявилась ефективною лише на окремих локальних напрямах, не 

вплинувши кардинально на загальну структуру і якість гуманітарного 

простору в Україні. 

Сучасний стан культурної сфери українського суспільства теж 

характеризується низкою негативних тенденцій, які, до того ж, мають 

системний характер: 

- зберігається монополія держави на прийняття рішень у сфері 

культури поряд з безвідповідальністю за негативні результати; 

-  недостатнє фінансування культури та неефективне використання 

обмежених бюджетних ресурсів;  

- відсутність середньо- і довгострокових програм розвитку, що 

випливали б з чітко визначеної політики культурного розвитку; 
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-  відсутність всебічного аналізу та моніторингу культурної 

діяльності в частині музейної сфери та належної системи оцінки 

результатів;  

- розрив інформаційного і культурного простору та розмежованість 

культурно-мистецького середовища; 

-  низький рівень оплати праці працівників культури, зниження 

престижу цієї професії та відсутність системи соціального захисту 

митців; відсутність політики підтримки недержавного сектора в 

галузі культури, невизначеність механізмів його залучення до 

прийняття рішень та участі в державних проектах; 

-  відсутність системи стимулів та невизначеність правової політики 

в плані залучення інвестицій та спонсорських (меценатських) 

внесків у сферу культури;  

- неузгодженість законів та культурної політики з європейськими 

підходами, нормами та стандартами; 

-  недостатньо цілісний, роз'єднаний і нескоординoваний культурно-

інформаційний простір;  

- закріплений у Конституції державний статус української мови 

реалізується лише невеликою мірою і належних умов для 

повноцінного її розвитку та функціонування в усіх царинах 

суспільного життя не створено; 

-  знижується роль культурно-просвітницького ceктоpy в 

громадському житті;  

- неефективна модель управління закладами культури в Україні та 

система її фінансування;  

- значне погіршення матеріально-технічного стану мережі 

культурних та культурно-освітніх закладів, матеріального 

забезпечення і соціального статусу працівників галузі. 

Характерними рисами інформаційної ситуації у соціальній і 

гуманітарній сферах є:  
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- відставання України від розвинутих держав за рівнем інфор-

матизації соціальної і гуманітарної сфер, насамперед освіти, охо-

рони здоров’я, соціального забезпечення, культури;  

- недодержання прав людини і громадянина на одержання 

інформації, необхідної для захисту їх соціально-економічних прав; 

-  поширення в засобах масової інформації невластивих українській 

культурній традиції цінностей і способу життя, культу насильства, 

жорстокості, зневажливого ставлення до людської і національної 

гідності; 

-  послаблення суспільно-політичної, міжетнічної та міжконфесійної 

єдності суспільства; відставання рівня розвиту українського 

кінематографу, книговидання, книгорозповсюдження та 

бібліотечної справи від рівня розвинутих держав. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ 

 

2.1. Сучасний стан соціально-економічного розвитку сільських 

територій в Укрвїні 

 

Головним суспільно значущим трансформаційним трендом, що наразі 

детермінує напрями соціального розвитку сільських поселень України, є 

децентралізація системи управління. Одним із її результатів має стати 

подолання обмежень соціальної ізоляції, під впливом яких опинилась значна 

частина сільського населення та території країни, і зміцнення потенціалу 

життєстійкості сільських поселень різної людності [16].  

Сучасні децентралізаційні зміни в країні та її регіонах здійснюють 

шляхом активізацїї самоврядування територіальних громад, які мають чітко 

усвідомити власні потреби і необхідність досягнення збалансованого 

розвитку поселень, бути достатньо мотивованими щодо цього як постійні 

мешканці цієї території та заінтересованими в економічному зростанні і 

соціальному піднесенні [4] Соціально-економічні засади розвитку. У 

загальнонауковому контексті будь-яка збалансованість – це стан, 

наближений до врівноваженості системи. Оновленою Стратегією 

збалансованого розвитку ЄС, ухваленою Європейською Радою у Брюсселі 16 

червня 2006 р., визначено, що досягнення цієї мети має відбуватися на 

демократичних засадах верховенства права та рівних можливостей задля 

формування соціально згуртованого суспільства. Цілі та завдання досягнення 

збалансованого розвитку мають бути достатньо інтегрованими в процес 

розроблення і реалізації державної політики на всіх рівнях управління. У 

документі, відомому як Глобальні цілі збалансованого розвитку до 2030 року, 

ухваленому під час 70-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН (25–27 вересня 
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2015 р.), запропоновано 17 таких цілей та 169 завдань. Серед них важливе 

місце посідає 11 ціль – зробити поселення інклюзивними, безпечними, 

життєстійкими та збалансованими [59]. Досягнення кожної з цих 

характеристик можна розглядати як стратегічно важливий напрям сучасного 

поселенського розвитку зі специфічними ознаками та властивостями, 

обумовленими своєрідністю регулятивного механізму в країні (певним 

набором інструментів для реалізації визначених цілей та завдань). Провідною 

ознакою розвитку сільських поселень на сучасному етапі має бути 

інклюзивність, тобто активне залучення до процесу здійснюваних реформ 

усіх суб’єктів, кожний із яких є важливим і цінним [3], незалежно від рівня їх 

соціально-економічного розвитку та наявного потенціалу. За сучасних умов 

уряди багатьох країн, як економічно розвинутих, так і бідних, намагаються 

реалізувати концепцію інклюзивного розвитку, вбачаючи в ній дієвий засіб 

від наслідків ускладнення суспільно-політичної та соціально-економічної 

ситуації в країні та світі. Не виникає сумнів, що будь-які соціальні програми і 

проекти, зокрема реалізовані в сільській місцевості, мають ґрунтуватися на 

ідеї соціальної інклюзії. У розрізі поселенської проблематики інклюзивність 

набуває ширшого тлумачення, оскільки передбачає залучення для потреб 

сільського розвитку незадіяних місцевих ресурсів і можливостей – 

матеріальних, людських, фінансових. 

 В українських реаліях існує значний невикористаний потенціал 

інклюзивності у формі самоорганізаційної активності сільських 

територіальних громад та продукувальної активності сільського бізнесу у 

вирішенні локальних соціально-економічних проблем, реалізація якого 

сприятиме, зокрема, інтеграційним процесам у поселенській мережі на основі 

розгалуження міжпоселенських взаємозв’язків шляхом модернізації 

дорожньо-транспортної інфраструктури, логістичних систем та інших засобів 

комунікаційного зв’язку. Безпечність сільських поселень досягається завдяки 

раціональному плануванню їхньої території та оптимальному розміщенню 

виробничих і невиробничих об’єктів із врахуванням вимог техногенної та 
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природної безпеки, санітарно-гігієнічних норм і нормативів, правил 

запобігання надзвичайним ситуаціям [36]. Не менш важливим критерієм є 

досягнення життєстійкості сільських поселень, збереження їхньої людності, 

від якої значною мірою залежать інші структурнофункціональні 

характеристики поселень. Зі зменшенням людності будь-які поселення, 

насамперед дрібні сільські, швидко втрачають інші ресурси, необхідні для 

життєдіяльності сільських мешканців. Вищий рівень сучасного 

поселенського розвитку наближається до стану збалансованості, тобто 

структурної і функціональної узгодженості поселенськоформівної та 

поселенськообслуговувальних підсистем, між якими встановлюється 

динамічна рівновага завдяки ефективному державному регулюванню та 

місцевому розвитку. Наразі порушення необхідної для життєстійкості 

збалансованості в межах окремих поселень та між різними підсистемами 

єдиної системи розселення припустимо розглядати як одну із головних 

причин поступової деградації сільської поселенської мережі України. 

Принципово нові можливості для реалізації потенціалу поселенського 

розвитку відкриває фінансова децентралізація, розпочата в країні з 

прийняттям відповідних змін до Податкового і Бюджетного кодексів 

України. Це дало змогу не лише зміцнити місцеві бюджети на основі 

формування стабільних джерел його доходів і збільшити власні ресурси 

громад, але й значною мірою активізувати видатки розвитку, насамперед на 

інфраструктурні потреби. Проте такі зміни не виключають імовірності 

виникнення нових фінансових розривів через невідповідність потреб і 

реальних фінансових можливостей територіальних громад щодо наповнення 

місцевого бюджету [62].  

Протягом 2014–2016 рр. в Україні створено інституційне підґрунтя 

децентралізаційних змін, розроблено необхідні законодавчі та нормативно-

правові документи щодо практичної реалізації реформ, спрямованих на 

бюджетну децентралізацію, передання повноважень від виконавчої влади до 

місцевого самоврядування з метою підвищення його фінансової та 
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функціональної спроможності вирішувати на місцях завдання забезпечення 

життєдіяльності сільських територіальних громад. Повсюдність юрисдикції 

органів місцевого самоврядування має стати ефективним механізмом 

стимулювання розвитку поселень і підвищення якості життя їхніх мешканців. 

На цій основі врешті-решт будуть урегульовані питання власності громад на 

комунальне майно і землю, посилиться їхній вплив на місцевий розвиток, 

використання місцевих природних ресурсів з огляду на власні інтереси самих 

громад. По суті це шлях до проектування соціально-економічного розвитку 

окремих поселень тітериторій в цілому. В Україні триває процес об’єднання 

територіальних громад, який, за визначенням заступника міністра фінансів 

України [3]Марченка , перебуває на середині запланованих перетворень і вже 

наприкінці 2017 р. регіони країни матимуть близько половини від очікуваної 

кількості громад. На нових законодавчих засадах у 2015 р. об’єдналось 794 

сільських, міських та селищних рад, утворивши перші 159 об’єднаних 

територіальних громад, які скористались правом установлення прямих 

бюджетних відносин із державою та одержали необхідні ресурси для 

реалізації нових функцій і повноважень. За результатами 2016 р., першого 

року виконання бюджетів таких громад, Центральним офісом реформ при 

Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України здійснено фінансовий аналіз, за яким надходження 

коштів до місцевих бюджетів зросли у сім разів – майже до 7,2 млрд грн, 

зокрема податки і збори – до 3 млрд грн, міжбюджетні трансферти – до 2,8 

млрд грн, субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних громад – до 1 

млрд грн [41]. Крім того, до територіальних громад надійшли значні кошти з 

Державного фонду регіонального розвитку на цілі реалізації інвестиційних 

проектів та програм. Абсолютно нові можливості для розвитку поселень 

відкривають зміни, згідно з якими юрисдикція місцевої ради поширюється на 

всі природні ресурси територіальних громад, у тому числі за межами 

поселень.  
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Важливо, що процес об’єднання територіальних громад має об’єктивний 

характер, він відбувається у більшості європейських країн у зв’язку з 

необхідністю укрупнення локальних спільнот до масштабів, оптимальних для 

успішного здійснення соціальних проектів і програм уряду та ефективного 

виконання управлінських функцій на локальному рівні. В Україні, на жаль, 

цей процес набув яскравого політичного забарвлення. В деяких країнах 

Європи, де не відбулось такого об’єднання на локальному рівні, зокрема у 

Франції, започатковано активний розвиток механізму міжмуніципального 

співробітництва [29] як єдино прийнятного засобу надання на місцях 

необхідних послуг, причому у різних формах – зі створенням спеціальних 

міжмуніципальних одиниць із відповідним фінансуванням, так і без цього. 

Реалізація завдань із підвищення спроможності сільських громад в Україні на 

основі їх об’єднання як один із напрямів децентралізаційних змін містить у 

собі не лише нові імпульси і можливості для поселенського розвитку, але й 

створює певні ризики та загрози: 

- У в процесі об’єднання сільських територіальних громад не 

завжди дотримуються принципу добровільності, оскільки його 

ініціатором та безпосереднім виконавцем часто є обласні державні 

адміністрації – така практика викликає незадоволення і зрозумілий 

спротив з боку сільських мешканців та провокує конфліктні 

ситуації; 

- Деякі сільські громади (зокрема, у Київській області) виступили з 

публічними заявами, що не мають намірів об’єднуватись, 

оскільки мають достатні власні матеріальні і фінансові ресурси 

для соціально-економічного розвитку, хоч і не набули досвіду 

самоорганізації та самозабезпечення; 

- Через розбіжність думок і намірів щодо визначення нового 

адміністративного центру іноді виникають гучні конфлікти між 

місцевою владою та членами сільських громад;  
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- Попри фінансову децентралізацію залишається значна кількість 

сільських територіальних громад, які необхідно дотувати через 

низьку податкоспроможність, на що уряд спрямовує чималі кошти 

(зокрема, у 2017 р. на ці потреби передбачено 15 млрд грн [55];  

- Неузгодженість дій обласних державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування щодо визначення організаційних форм, 

процедур та термінів об’єднання сільських громад стримують і 

знижують ефективність цих процесів;  

- Часто об’єднуються економічно слабкі чи малолюдні 

територіальні громади з недостатнім потенціалом розвитку, через 

що ефект від об’єднання стає мінімальним або нульовим, 

дискредитуючи ідею децентралізації управління загалом та 

нівелюючи її соціальне значення для розвитку поселень; 

- У деяких сільських громадах відсутнє стратегічне бачення мети 

такого об’єднання як набуття нових можливостей економічного і 

соціального розвитку, натомість домінують споживацькі настрої 

на тлі слабкої інституційної взаємодії держави, органів місцевого 

самоврядування, представників місцевого бізнесу та членів 

територіальних громад;  

- У багатьох випадках таке об’єднання набуває формального 

характеру і здійснюється без необхідних реформ на районному 

рівні.  

Унаслідок цього виникають своєрідні «інституційні пастки» як стійкі 

самовідтворювані неефективні норми [37], спричинені конфліктом інтересів 

різних гілок влади, громад та бізнесу, що викликає ефект блокування, коли 

практично неможливо скасувати раніше прийняті управлінські рішення, а їх 

реалізація ускладнена через економічні негаразди або не дає очікуваних 

результатів. Головними причинами виникнення таких «пасток» є: незрілість 

політичних інститутів, неузгодженість формальних і неформальних 

інститутів, недосконалість економічних інститутів (рис. 2.1).  



47 
Крім того, децентралізація як процес перерозподілу повноважень і 

функцій потенційно містить ризики посилення відцентрових тенденцій у 

суспільно-політичній сфері, як і ризики макроекономічної нестабільності 

через ймовірне посилення асиметричності регіонального розвитку. 

Погоджуємося з переважною більшістю експертів, що недоцільно очікувати 

швидких результатів від процесу децентралізації управління та 

здійснюваного в його межах об’єднання сільських територіальних громад [1] 

Данилишин, оскільки позитивний вплив на соціально-економічний розвиток 

певної території можна одержати лише у середньо- чи довгостроковій 

перспективі. 

 На шляху до збалансованого розвитку сільських поселень в Україні 

зберігаються значні соціально-демографічні та соціально-економічні 

обмеження і ризики, обумовлені тенденціями попереднього періоду їхнього 

розвитку і децентралізаційними змінами у системі управління. 

 
Першим ризиком є швидка втрата основного ресурсу сільських поселень 

– людського потенціалу, протидіяти якому поки що не вдається ні 

економічними засобами, ні соціальними інструментами, зокрема через 

ситуацію суспільно-політичної та соціально-економічної нестабільності в 

країні, зростання невпевненості молоді у власному майбутньому через 

застійний характер проблем, що не вирішуються роками і на вищих рівнях 

державного управління, і на місцевому рівні. Активний відплив у міста та за 
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кордон ініціативних, економічно активних громадян найбільш 

продуктивного віку протягом останніх років набуває нової якості – це вже не 

тільки намагання поліпшити власне матеріальне становище, а й прагнення 

жити і працювати в комфортних суспільно-політичних умовах демократичної 

країни з надійним соціальним захистом прав і свобод громадян та 

гарантованими можливостями людського розвитку. Збереження тренду 

втрати молодих поколінь прискорює вимирання українських сіл, насамперед 

дрібних і малих, розміщених на віддалених від економічних центрів 

територіях, зі значними проблемами капіталізації навіть наявних там ресурсів 

розвитку [2] Остафійчук . 

 Другим ризиком є неухильне звуження сфери зайнятості за наймом в 

аграрному секторі економіки через активне вивільнення працівників із 

сільського господарства чи повне зникнення в деяких українських селах 

суб’єктів підприємництва (на території майже третини сіл не ведеться 

господарська діяльність в офіційному секторі економіки, тут зосереджено 

лише 21,4 % роботодавців), а також через об’єктивні та суб’єктивні труднощі 

ведення будь-якої економічної діяльності у селі (обмежений доступ до ринків 

збуту готової продукції, нерозвиненість інфраструктурної мережі, 

домінування потужних монополізованих корпоративних агроструктур). І 

хоча за деякими оцінками корпоративні агропромислові структури 

забезпечують оплату праці найманих працівників на рівні, що перевищує 

аналогічні показники сільськогосподарських підприємств традиційного типу 

[84], проте це стосується здебільшого окремих категорій спеціалістів 

вузького профілю. На жаль, загальною тенденцією, незалежно від 

організаційної форми господарювання аграрних підприємств, є скорочення 

частки видатків на оплату праці найманих працівників в їхній загальній 

структурі [13] Статистичний щорічник України.  

На тлі процесів поглинання невеликих сільськогосподарських 

підприємств потужними корпоративними агроструктурами та скорочення 

кількості несільськогосподарських підприємств у селі загальна місткість 
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сільського ринку праці зменшується, причому значна частка економічно 

активного сільського населення продуктивного віку вимушено поповнює 

неформальний сектор економіки, особисті селянські господарства, 

організовані як дрібнотоварні структури з примітивною і застарілою техніко-

технологічною основою – лише 17,5 % з них володіють технічними засобами 

[77]. Зайнятість у них не забезпечує сільському населенню добробуту та 

необхідного у цивілізованій державі соціального захисту, а вітчизняній 

сільській економіці – конкурентних позицій на внутрішньому та світовому 

товарному ринках. Упродовж 2000–2015 рр. така зайнятість лише зростала на 

тлі загального збільшення чисельності сільських мешканців, 

працевлаштованих поза межами місць проживання (їхня питома вага 

практично подвоїлась за цей період). В інші поселення чи за кордон на 

заробітки виїздив майже кожний другий сільський житель [15] Соціально-

економічне становище. Закономірно, що за таких умов у селі неухильно 

зростає контингент зневірених у пошуку роботи (їх частка майже вдвічі 

перевищує аналогічні показники для міст), незадоволених умовами 

зайнятості та проживання [79]. 

Третім ризиком є поширення бідності серед сільських мешканців, 

незалежно від того, чи зайняті вони в сільськогосподарському виробництві за 

наймом чи є самозайнятими в особистому селянському господарстві. Це 

перетворилось на соціально-економічну традицію, подолання чи обмеження 

якої навряд чи можливе у найближчій перспективі, незважаючи на 

децентралізаційні зміни в країні. Поступове зростання рівня номінальної 

заробітної плати у сільському господарстві за останні роки недостатнє для 

зміни ситуації на краще – галузь залишається сферою економічної діяльності 

з одним з найнижчих рівнів оплати праці (79 % від середнього рівня в 

економіці), найгіршими санітарно-гігієнічними умовами праці (насамперед у 

тваринництві), високим виробничим травматизмом [75].  

У цьому контексті важливо зазначити, що інтенсивний розвиток 

тваринництва, його підтримка державою та створення умов для сільського 
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бізнесу спроможні поступово відновити економічний потенціал українського 

села і надати нових імпульсів розвитку соціальної сфери. Не вирізняється з 

поміж інших форм господарювання кращими умовами зайнятості й 

українське фермерство, яке ще не досягло організаційно-технічного рівня та 

прибутковості, достатнього для надходження необхідних коштів на 

комплексну модернізацію, залучення вітчизняних та зарубіжних інвестицій 

та гідну оплату праці найманих працівників. В європейських країнах саме 

фермерські господарства, користуючись потужною державною підтримкою і 

фінансовою допомогою, є основною ланкою сільського бізнесу, що стимулює 

розвиток інших форм продуктивного підприємництва у селі. Члени сільських 

територіальних громад там активно створюють кооперативи 

агропромислового профілю з використанням наявного комунального майна і 

ресурсів [17].  

Четвертим ризиком децентралізаційних змін є їх поєднання з політикою 

створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів у селі. Це може 

сприяти подальшому скороченню мережі об’єктів соціальної інфраструктури 

та погіршити умови проживання. Протягом 2001/2002–2014/2015 навчальних 

років сучасна мережа загальноосвітніх навчальних закладів у селі 

скоротилась на 18 % на тлі того, що контингент учнів за цей період 

зменшився на 42,5 %, що загострило проблему малокомплектних шкіл із 

подальшим їх закриттям. Найбільшого скорочення мережі освітніх закладів 

зазнали малі та дрібні села. Найгіршим є те, що щорічно зростає кількість 

сільських поселень із людністю до 500 осіб без загальноосвітніх навчальних 

закладів, що, як відомо, є найкоротшим шляхом до їх знелюднення та 

зникнення [15] Соціально-економічне становище. Закриття місцевої школи 

більшість сільських мешканців сприймає як своєрідний сигнал про те, що це 

поселення втрачає перспективи розвитку, а тому зміна традиційного місця 

проживання на будь-яке інше поселення визнають доцільним рішенням. На 

жаль, створений у селі непривабливий для постійного проживання і 

зайнятості низькоякісний життєвий простір, позбавлений необхідних 
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робочих місць та підприємницьких структур, об’єктів соціальної 

інфраструктури, сучасних комунікаційних систем, систем логістики істотно 

демотивує навіть тих, хто з діда-прадіда народжувалися і виростали у 

сільській місцевості. Найгострішою з невирішених проблем традиційно 

залишається мотивація зайнятості за місцем проживання сільської молоді, що 

намагається переїхати до малих і великих міст, де вищий рівень добробуту та 

кращі умови для професійної самореалізації. Наближення до стану 

збалансованого розвитку систем сільських поселень потребує поступової 

мінімізації ризиків стримування їхнього соціально-економічного розвитку, 

що має здійснюватися в інклюзивному форматі тісної взаємодії інтересів 

різних суб’єктів децентралізації за прерогативи забезпечення інтересів 

локальних 

 
  

територіальних громад. Саме їх реалізації необхідно підпорядкувати 

взаємодію центральної, регіональної та муніципальної влади на основі 

активної підтримки самоорганізаційних засад та інститутів місцевої 
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демократії. Зокрема, підтримки засобами громадських слухань, зборів і 

конференцій територіальних громад у режимі діалогу між сторонами, які 

взаємодіють з приводу важливих питань організації їхньої життєдіяльності. 

Концептуально таку взаємодію можна розглядати як соціально-економічний 

механізм стимулювання розвитку сільських поселень (рис. 2), у центрі якого 

має бути системна модернізація сільської економіки, її комплексна 

диверсифікація, орієнтована на створення повноцінного бізнес-середовища, 

що дасть змогу змінити сучасну модель українського сільського ринку праці 

як соціально ізольованої системи, зробити його повноцінною складовою 

єдиного інтегрованого ринку. У цьому контексті важливо, що успішна 

реалізація лише окремих інфраструктурних проектів на місцевому рівні 

сільських поселенських структур не забезпечить одержання очікуваного 

ефекту розвитку. Необхідно на державному рівні розробити відповідні 

програмні документи з фінансовим та організаційним механізмом їх 

реалізації, чітко орієнтовані на створення нових виробництв і продуктивних 

робочих місць на основі залучення необхідних інвестицій у ті сфери 

економічної діяльності територій, у розвитку яких заінтересовані постійні 

сільські мешканці з урахуванням набутого ними досвіду виробничої та 

невиробничої діяльності, зміни структури місцевої економіки та наявних 

ресурсів розвитку. 

 

2.2 Аналіз інфраструктурного забеспечення розвитоку вітчізняної 

соціальної політики 

 

Соціальноекономічна ситуація в Україні кардинально змінила життя 

населення, її погіршення призвело до поглиблення розшарування суспільства 

за рівнем доходу і, як результат, – до диференціації життєвого рівня 

населення [33]. Уважається, що обмежене коло цілей під час визначення 

завдань соціальної політики забезпечує більшу гарантію їх досягнення, а 

якщо кількість цілей перевищує чисельність засобів, то виникають цільові 
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конфлікти [18] Бюджет-2017 не встановлює розмір виплат соціально. 

Надмірна кількість цілей пояснюється нагромадженням нерозв’язаних 

проблем структурної перебудови економіки; тривалим спадом виробництва; 

безробіттям і масовою злиденністю населення; виникненням специфічних 

ситуацій, спричинених залишками адміністративно-командної системи [30].  

Недостатність засобів соціальної політики зумовлена слабко розвинутою 

ринковою інфраструктурою, відсутністю традицій регулювання ринкової 

економіки, недовірою населення до державних інституцій [56]. Сучасна 

система засобів соціального захисту населення в перехідний період повинна 

включати два типи впливу: адаптаційний для працездатного та працюючого 

населення й соціально-захисний для непрацездатного та соціально слабкого 

населення [25]. Основною метою соціального захисту є надання кожному 

члену суспільства, незалежно від соціального походження, національної або 

расової приналежності, можливості вільно розвиватися, реалізовувати свої 

здібності [38]. Зазвичай найголовнішою проблемою здійснення соціальної 

політики є проблема фінансування соціальних витрат. Згідно зі світовою 

практикою, джерелами прямого та непрямого фінансування соціальної сфери 

є [60]:  

- безпосередні бюджетні видатки;  

- «податкові видатки» у вигляді пільг, відшкодувань, відстрочок;  

-  страхові внески до державних і недержавних страхових фондів; 

-  усуспільнення коштів підприємств у вигляді їхніх зобов’язань 

щодо виконання соціальних функцій; 

- благодійність приватних осіб, фірм та організацій; 

- громадські ініціативи − різноманітні фонди й збори; 

- особисті кошти та зобов’язання громадян; 

- кредити; 

- надання державного майна для функціонування соціальної сфери, 

використання державної інфраструктури тощо.  
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До інструментів кількісного управління процесами реалізації державної 

соціальної політики, обґрунтування необхідних джерел доходів і соціальних 

видатків належить складання соціального бюджету [8] Основи демократії. − 

Київ.  Соціальний бюджет – це функціональний підсумок усіх видатків і 

доходів, віднесених до галузей соціального захисту. Він показує обсяги 

коштів, які держава витрачає на пенсії, охорону здоров’я, а також на всю 

систему соціального захисту, що є відправною точкою для аналізу 

рентабельності національної системи соціального захисту й забезпечує 

системний підхід до прогнозування соціальних витрат та їх фінансування, 

зв’язки соціального бюджету з демографічним і макроекономічними 

показниками, оперативне реагування на зміни в законодавстві, здійснення 

розрахунків для окремих сценаріїв розвитку економіки [86].  

Сьогодні пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та 

соціального забезпечення є підвищення ефективності управління 

бюджетними коштами для державної підтримки соціально бідних верств 

населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг і 

соціального захисту [57]. Усього Міністерство соціальної політики України в 

держбюджеті на 2017 р. виділило 88,659 млрд грн. Пенсійний фонд із цієї 

суми становить 83,233 млрд грн. Це на 18,7 млрд грн (або на 29 %) більше, 

ніж у 2016 р. [87]. У бюджеті на 2017 р. передбачено вирішення низки питань 

соціального характеру проти показників 2016 р. (табл. 1). 

Таблиця 1  

Заходи соціального характеру, на які передбачено виділення коштів із 

державного бюджету на 2017 р. 
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Переглянувши таблицю, ми можемо сказати, що держава планує 

підвищити рівень життя населення, але чи вдасться це − невідомо. Стосовно 

видатків у сфері пенсійного забезпечення, які запроваджено у 2016 р., то їх 

ураховано в повному обсязі (табл. 2.1) [73]. Так, розміри державної 

соціальної допомоги сім’ям із дітьми протягом року збільшуватимуться 

відповідно до зростання розмірів прожиткового мінімуму у 2017 р. 

 

 

Таблиця 2.1 

Кошти, які передбачено Державним бюджетом України на 2017 р. на 

пенсійне забезпечення 
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Отже, можна сказати що держава, порівняно з 2016 р., позитивно 

налаштована на підвищення допомоги. Але зі зростанням цін на продукти та 

речі, що ми простежуємо сьогодні, підвищення соціальної допомоги є 

мізерним. У 2017 р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на 

місяць становитиме з 1 січня 2017 р. 1544 грн, із 1 травня − 1624 грн, із 1 

грудня − 1700 грн, а для основних соціальних і демографічних груп 

населення: • дітей віком до шести років із 1 січня 2017−1355 грн, із 1 травня − 

1426 грн, з 1 грудня – 1492 гривні; • дітей віком від шести до 18 років із 1 

січня 2017 − 1689 гривень, із 1 травня − 1777 грн, із 1 грудня − 1860 грн; • 

працездатних осіб: із 1 січня 2017 − 1600 грн, із 1 травня − 1684 грн, із 1 

грудня − 1762 грн; • для осіб, які втратили працездатність, із 1 січня 2017 − 

1247 грн, із 1 травня − 1312 грн, із 1 грудня − 1373 грн. [74].  Отже, не з 1 

січня, а з 1 травня 2017 р. збільшаться розміри деяких соціальних виплат, що 

залежать від прожиткового мінімуму, наприклад соціальної допомоги по 

вагітності й пологах, допомоги одиноким матерям, допомоги на дітей, над 

якими встановлено опіку та піклування. Також із 1 травня має збільшитися 
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розмір мінімальної пенсії за віком до 1312 грн, а також надбавок, підвищень 

та інших виплат до пенсій, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. 

Із 1 січня 2017 р. мінімальна заробітна плата встановлена в розмірі 3200 грн; 

у погодинному розмірі − 19,34 грн [78]. У 2017 р. показники мінімальної 

заробітної плати збільшаться удвічі. Протягом 2016 р. розмір мінімальної 

заробітної плати не збільшувався. Згідно з бюджетом, упродовж 2017 р. 

мінімальна заробітна плата збільшиться удвічі до 3200 грн [88]. Ще однією 

соціальною проблемою в Україні є бідність пенсіонерів. Так, 90 % пенсій, що 

призначаються на загальних підставах (тобто недержавним службовцям, не 

працівникам суду або прокуратури, не військовим), нижча за реальний поріг 

бідності. Розміри пенсійних виплат за солідарною системою, збільшувалися з 

2009 р., але з урахуванням темпів інфляції чи порівняно з курсом долара 

США або євро реальний розмір пенсії зменшується, оскільки з 2015-го р. по 

2017 р. українським пенсіонерам додали всього 122 грн, тоді як річний індекс 

інфляції склав 30−45 %, а за деякими групами товарів – більше. Мінімальна 

пенсія у 2017 р. в Україні встановлюється Законом «Про держбюджет на 

2017 рік» за поданням Кабінету Міністрів України (Міністерства фінансів) – 

вона не може бути меншою за прожитковий мінімум-2017 на непрацездатну 

особу (див. табл. 4) [89]. 

Таблиця 4  

Мінімальна пенсія на 2017 р. в Україні (за віком), за місяцями [4] 

Мінімальна пенсія на 2017 рік в Україні [Електронний ресурс]. 

 
 

Отже, в Україні необхідне реформування системи пенсійного 

забезпечення, яке повинно створити належні умови для підвищення рівня 

пенсій, раціонального перерозподілу функцій між державою, роботодавцями 
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й працюючими щодо соціального захисту громадян похилого віку, а також 

залучити нагромаджувані пенсійні кошти для реалізації політики 

економічного зростання. 

 

2.3 Зарубіжний досвід державного управління соціально-економічним 

розвитком  сільських територій 

 

Досвід розвинених країн відносно подальшого розгляду можливостей 

соціальноекономічного розвитку сільських територій, засвідчує, що існують 

фундаментальні суспільно-політичні принципи сталого розвитку, яких треба 

дотримуватись поряд і в узгодженості з національними особливостями 

соціально-економічних відносин. До них окремі вчені відносять наступні 

[61]:  

1) принцип раціональної економічної свободи; 

 2) трудові відносини в суспільстві будуються на принципах соціального 

партнерства держави, працівників та роботодавців;  

3) принцип обов’язкового державного регулювання ринкових відносин;  

4) держава в усіх своїх діях дотримується принципу соціальної 

справедливості;  

5) дотримання принципу демократичного колективного управління 

виробництвом та соціальною сферою суспільства].  

За твердженням В. Юрчишина, західна наука останніми роками основну 

увагу приділяє адаптації концепції людського розвитку до потреб науки як 

основи (пріоритету) розвитку сільських територій. Тобто пріоритетом 

розвитку сільської території в розвинутих країнах нині є людський розвиток 

жителів сільських територій, що має свій прояв у регулятивних актах, 

інструментах і методах розвитку. Це досить фундаментальне положення, яке 

потребує осмислення й адаптації в умовах України [90]. Так було не завжди. 

Досвід різних країн свідчить, що основними принципами економічних 

реформ та відповідно політики розвитку сільських територій з початку ХХ 
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ст. була підтримка бізнесу і виробництва загалом. Пізніше це стосувалося 

розвитку сільської інфраструктури та диверсифікації виробництва. При чому 

країни ЄС досягнули у цьому великих успіхів. На сьогодні ці країни 

переглянули свої цілі і визначили за необхідне виділяти більше коштів на 

підвищення якості життя населення загалом [80]. На основі пройденої 

еволюції наукових підходів до реалізації політики соціально-економічного 

розвитку та утвердженого державного устрою у світі сформувалося декілька 

моделей розвитку сільських територій та його підтримки. Перша модель – 

реалізація різноманітних програм підтримки незалежно одна від одної (США, 

Мексика, Нова Зеландія). Дуга модель – механізми та інструменти державної 

підтримки закріплені законодавчими актами (ЄС, Канада, Туреччина) [2] 

Європейський досвід законодавчого регулювання державної підтримки. 

Серед неявних моделей розвитку сільських територій у світовій практиці, на 

думку науковців ННЦ «Інститут аграрної економіки», найбільш придатною 

та перспективною для України є європейська модель. Оскільки вона 

передбачає реалізацію політику розвитку сільських територій, яка 

супроводжується та доповнюється аграрною політикою та політикою 

підтримки дохідності аграрного виробництва [70]. Вивчивши їхній зміст, ми 

встановили, що різниця між цими моделями полягає у наступному. В ЄС 

напрями розвитку сільських територій зафіксовані в рамках Спільної 

аграрної політики – САП (The Common Agricultural Policy – CAP), в той час 

як в США основні напрями підтримки не виділені законодавчо в окремі 

програми. Європейська політика розвитку сільських територій допомагає 

сільським територіям країн ЄС вирішувати широкий спектр економічних, 

екологічних і соціальних проблем. Це передбачено в основних базових 

засадах САП Європейського Союзу, які передбачають: 

- розвиток сільських громад;  

- демократизацію управління;  

- забезпечення здоров’я нації;  

- формування справедливого суспільства; 
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-  життєдіяльність в рамках екологічних обмежень;  

- досягнення цілей розвитку на основі наукових досліджень.  

У Федеративній Республіці Німеччина така політика реалізується через 

Федеральне міністерство продовольства, сільського господарства і захисту 

прав споживачів. Виконуючи загальну мету, передбачену державною 

стратегією, федеральні землі на місцях розробляють програми розвитку 

сільських територій, де визначають конкретні заходи та інструменти 

сприяння цьому розвитку [63].  

Програма фінансово підтримується ЄС і федеральною владою, і в її 

рамках реалізується широкий спектр заходів з розвитку аграрного 

виробництва та соціальної інфраструктури. Загалом на ці потреби у рамках 

схеми перерозподілу коштів підтримки з ринкової на користь розвитку 

сільських територій на період 2015–2019 рр. передбачено щорічне надання 

4,5% від максимальної суми національного бюджету. Розвиток сільських 

територій та формування політики його підтримки у Польщі, що входить до 

складу Європейського Союзу, регулюються чіткими правилами викладені у 

Регламенті Ради (ЄС) № 1698/2005. Вони відповідають основним напрямам 

програми САП [7] Council Regulation (EC). При цьому більша увага 

приділяється певним специфічним особливостям, які визначаються 

головними на загальнодержавному рівні, але при цьому не виходять за межі 

основних, загальних для ЄС положень. Зокрема, у Польщі Міністерством 

сільського господарства і розвитку села на базі на зазначених тематичних 

напрямів розроблена Стратегія розвитку сільських територій. У межах 

кожної Цілі виділено кілька пріоритетів, які у свою чергу детально описані у 

конкретних діях. Наприклад, для Цілі 1 «Підтримка гармонійного розвитку 

сільських територій» виділено наступні пріоритети:  

- диверсифікація з метою забезпечення альтернативних джерел 

доходів;  

- збереження природних особливостей – ландшафтів на сільських 

територіях;  
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- підвищення активності сільських громад та поліпшення соціальної 

інфраструктури;  

- розбудова технічної інфраструктури.  

Дослідженні відмінності в системі напрямів соціально-економічного 

розвитку сільських територій є результатом застосування різних 

методологічних та концептуальних підходів до формування політики їх 

розвитку. Відповідно до неї у різних країнах сформульовані пріоритети 

розвитку та зроблене їх ранжування. З наведених у дослідженні напрямів 

розвитку сільських територій можна констатувати, що в країнах ЄС чіткіше 

виражений пріоритет людського розвитку в системі розвитку сільських 

територій порівняно з Україною. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

СТАЛИМ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ - СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

3.1. Перспективні напрями розвитку соціально-економічного сталого 

розвитку сільських територій 

 

Нинішні умови потребують дієвих механізмів створення сприятливих 

умов для комплексного розвитку сільських територій, високоефективного 

конкурентоспроможного як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку 

аграрного сектору, розв'язання соціальних проблем села, гарантування 

продовольчої безпеки країни, збереження селянства як носія української 

ідентичності, культури і духовності . Такі механізми визначені у пріоритетах 

діяльності Міністерства аграрної політики і продовольства України та 

Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 

року. Однак слід підкреслити, що вирішення вказаних проблем пов'язано 

насамперед із розробленням системи формування й ефективного розвитку 

економічного потенціалу сільських територій [44]. Сільські території 

відіграють важливу роль у процесі функціонування будь-якої держави. В 

середньому у світі сільські території складають 75% від загальної площі, де 

проживає 51% всього населення світу. На даних територіях виробляється 

32% світового ВВП.  

Сучасний стан соціальної-економічної інфраструктури сільських 

територій підтверджує наявність глибокої кризи. Скрутне становище 

економіки села, тривале недофінансування соціальної сфери призвели до 

загрози фізичного руйнування її матеріально-технічного потенціалу. 

Динаміка введення в експлуатацію загальної площі житла в розрізі міських і 

сільських поселень дає можливість зробити висновок про тимчасове 

нарощування обсягів збудованого житла як у міських поселеннях, так і в 
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сільській місцевості. Але навіть до показників 1990 р. ще надто далеко. 

Державне регулювання виступає основним напрямом забезпечення сталого 

розвитку українського села та засобом забезпечення рівноваги економіки 

України. Методи, форми й масштаби державного регулювання визначаються 

характером і гостротою економічних, соціальних, екологічних та інших 

проблем в конкретних умовах місця й часу [65]. Державне регулювання 

сучасної вітчизняної економіки передбачає її переведення на інтенсивний 

шлях розвитку з послідовним скороченням видатків на екстенсивне 

зростання і забезпеченням вкладень в інтенсифікацію ефективного 

використання й оновлення вже створеного господарського потенціалу. В 

період здійснення в Україні низки економічних реформ потрібні зусилля для 

пожвавлення розвитку сільських територій з метою забезпечення їх 

стабілізації й економічного піднесення. Такі перспективи вимагають 

використання певних засобів, механізмів та інструментарію державного 

регулювання економіки. Відповідно до концепції економічної політики, 

запропонованої голландським економістом, першим лауреатом Нобелівської 

премії з економіки Я. Тінбергеном [83], складовими економічної політики є:  

- ключові цілі суспільного добробуту (набір макроекономічних 

показників);  

- інструменти, якими володіє уряд (4 групи: бюджетно-податкові 

або фіскальні, грошовокредитні або монетарні, регулюючі доходи 

та зовнішні, зокрема, маніпуляції з валютним курсом);  

- модель, яка поєднує цілі та інструментарій і дозволяє визначити 

оптимальний масштаб політичних дій .  

В сучасних умовах ця теорія, разом з працями німецького економіста В. 

Ойкена [58], є базовою при формуванні системи державного регулювання 

соціально-економічних процесів розвитку. Сучасні науковці все більше 

звертають увагу на проблеми невизначеності, які є досить різноманітними. 

Так, в умовах невизначеності уряд не може знати точно, який вплив 

справлять його заходи на цільові показники. До проблем невизначеності 
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можна віднести часові лаги між виникненням тієї чи іншої небезпеки з 

прийняттям рішень та їх економічним ефектом. Для державного регулювання 

економіки в ринкових умовах господарювання характерним є компіляція 

системи типових норм і заходів законодавчого, виконавчого та 

контролюючого характеру, які здійснюють державні установи та суспільні 

організації з метою стабілізації й адаптації соціальноекономічної системи до 

існуючих умов, яким притаманна мінливість Деиографічна.  

Процес державного регулювання соціально-економічних явищ і 

процесів передбачає послідовне дотримання норм і виконання комплексу 

організаційних, економічних, фінансових, управлінських заходів, які 

виступають складовими компонентами ефективної політики забезпечення 

сталого суспільного розвитку. Варто погодитися з думкою А.В. Ключник, що 

соціально-економічний і екологічний розвиток сільських територій є одним 

із найбільш пріоритетних напрямків стратегії розвитку більшості розвинених 

держав світу та Європейського союзу зокрема. Ефективна реалізація 

державних програм стратегічного розвитку залежить від соціально-

політичних особливостей кожної країни, від географічних і кліматичних 

умов, від сучасного стану економічного розвитку та рівня життя населення 

[46]. Сохнич зазначають, що підприємництво є одним із основних чинників 

формування і розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки. Без 

створення правових, економічних, організаційних, інституційних і 

соціальних передумов для підприємництва економіка України неспроможна 

функціонувати в конкурентному світі.  

Створення сприятливих умов для розвитку різних форм підприємництва 

й урізноманітнення господарської діяльності на селі повинно стати основним 

завданням державної, регіональної та місцевої влади. Акцентування 

традиційним селом нових, неаграрних функцій через розвиток 

підприємництва сприятиме самозайнятості населення, збільшенню його 

доходів і підвищенню рівня життя у сільській місцевості в цілому. 

Туристсько-рекреаційна функція може стати однією з найважливіших 
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неаграрних функцій села, яка реалізується через функціонування 

підприємницьких структур різного типу у сфері сільського туризму . Для 

України важливим є вивчення зарубіжних навиків формування сталого 

розвитку сільських територій, аналіз їхніх закономірностей і тенденцій 

розвитку. Особливо корисним для вітчизняної економіки, в контексті 

європейської інтеграції, повинен стати досвід країн Європейського Союзу. 

Європейський Союз приділяє велику увагу розвитку сільських територій, 

адже у 27 країнах ЄС частка сільських жителів становить 27,1% (згідно з 

класифікацією за щільністю населення), причому на переважно сільських 

територіях (за класифікацією на регіональному рівні) проживає 20,1% 

загальної чисельності населення, а частка зайнятих у сільському господарстві 

коливається в межах 3–4% загальної кількості працюючих. Політика 

розвитку сільських територій у європейських країнах здійснюється в рамках 

Спільної аграрної політики (САП) ЄС [90]. Протягом своєї еволюції САП ЄС 

поступово відходила від принципів, що базувались на територіальному 

поділі, переорієнтовуючись на підходи, пов'язані з територіальною 

координацією та компромісними рішеннями. Пріоритетами політики 

розвитку сільських територій ЄС на 2007–2013 рр. стали 

конкурентоспроможність, середовище й управління земельними ресурсами, 

багатофункціональне село та якість життя. Спільна аграрна політика ЄС 

поєднує елементи регуляторно-ринкової, цінової, зовнішньоторговельної й 

структурної політики. Оскільки в аграрній економіці галузевий і 

територіальний фактори інтегровані в одне ціле, поступово цілі САП ЄС 

змістилися з вирішення проблем сільського господарства до завдань розвитку 

сільських територій. Тому, говорячи про сучасну аграрну політику ЄС, треба 

розуміти, що вона формувалася та функціонує на фундаменті та у рамках 

регіональної, насамперед структурної, політики. CАП ЄС в широкому 

розумінні – це напрям загальної політики ЄС, спрямований на:  

- покращення правового регулювання відносин в аграрній сфері;  
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- вдосконалення адміністративних відносин між відповідними 

інститутами та суб'єктами господарювання в сільському 

господарстві; 

- прийняття економічно доцільних та ефективних регуляторних 

актів, які посприяють підвищенню конкурентоспроможності 

сільського господарства ЄС і розвитку сільської місцевості; 

- сприяння подальшій лібералізації сільського господарства ЄС 

згідно з вимогами СОТ [14]. 

 Важливе значення для організації ефективного розвитку сільських 

територій Європейського Союзу має створення спеціалізованих інституцій. З 

1988 р. діє Європейська робоча група з питань розвитку сільських територій 

та відновлення села (АRGE). Для забезпечення фінансування програм 

розвитку сільських територій створено такі важливі інституції як 

Європейський фонд регіонального розвитку (ЕRDF), Європейський 

соціальний фонд (ЕSF), Європейський сільськогосподарський фонд 

орієнтації та гарантій (ЕАGGF), Фонд фінансових інструментів підтримки 

рибальства (FIFG) тощо [90].  

Європейський досвід регулювання розвитку сільського господарства 

засвідчує високу якість регуляторної політики, яка проявляється не лише у 

послабленому оподаткуванні господарюючих суб'єктів, але й у розвиненій і 

диверсифікованій системі дотування, субсидування та відшкодування витрат 

на страхування сільськогосподарської діяльності. Розвинуті країни світу 

активно субсидують аграрний сектор також і з міркувань продовольчої 

безпеки й мінімізації загрози надлишкової міграції сільського населення в 

міста і за кордон тощо. Величина таких субсидій в країнах ЄС може 

перевищувати 50% від вартості сільськогосподарської продукції. За 

існуючими оцінками, майже на дві третини обсягів сільськогосподарської 

продукції, що реалізується на внутрішньому ринку ЄС, поширюються 

державні заходи підтримки [39] У деяких економічно розвинених країнах ЄС, 

зокрема Норвегії й Австрії, частка державних витрат на підтримку 
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національного сільськогосподарського виробництва наближається або навіть 

може перевищувати частку результатів сільськогосподарського виробництва 

у ВВП. Такий значний рівень державної підтримки сільгоспвиробництва в 

країнах ЄС безпосереднім чином пов'язаний з забезпеченням умов для 

агроформувань витримувати конкурентний тиск, впроваджувати інноваційні 

технології, а також займатися вирощуванням екологічно чистої продукції 

[40]. Розвинена мережа спеціалізованих інституцій ефективного розвитку 

сільських територій ЄС, наявність здорової конкуренції серед 

сільгоспвиробників й орієнтири на еколого-соціально-економічну 

стабільність забезпечують умови для ефективного макроекономічного 

розвитку та можливість реального прогнозування показників макрорівня і 

розвитку аграрного ринку. У цьому аспекті особливо цікавим для України є 

принцип передбачуваності цінової політики Європейського Союзу [91].  

Стабільності аграрному сектору ЄС надає також спеціалізована система 

сільськогосподарського кредитування та страхування, яка ґрунтується на 

діяльності спеціалізованих установ кредитування фермерів, кооперативних і 

земельних банках, інших фінансових інститутів. Досить поширеною в 

європейських країнах є практика державного фінансування придбання 

засобів виробництва для сільського господарства. Крім того, система 

компенсаційних платежів з державного бюджету страхує фермерів на 

випадок несприятливих погодних умов, повеней, епідемій тощо. Також 

існують бюджетні платежі, пов'язані з «регіональною підтримкою», завдяки 

яким у фермерів з'являється можливість ведення сільськогосподарського 

виробництва на розширеній основі в зонах з несприятливими погодними 

умовами [52] . Водночас, досліджуючи проблематику формування державної 

політики розвитку сільських територій у контексті європейської інтеграції 

України, не можна оминути увагою той факт, що протягом останніх років у 

самому ЄС відбувається зміна підходів до визначення пріоритетів САП ЄС. 

Відтак, економічна інтеграція України та ЄС передбачає наближення завдань 
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розвитку українського сільськогосподарської виробництва до європейських 

стандартів.  

У цьому контексті важливо враховувати сучасні тренди та пропозиції 

щодо реформування САП, серед яких слід відмітити:  

а) скасування виплат фермерам для підтримки їхніх доходів, натомість 

необхідною є концентрація ресурсів на інтенсивному розвиткові сільських 

територій і сумісних із природними умовами видів агровиробництва;  

б) поступове скорочення прямих виплат та інструментів регулювання 

ринку (у перспективі – повне скасування);  

в) бюджет, призначений на прямі виплати, перенаправляти на 

фінансування заходів з розвитку сільський територій і популяризацію якісної 

агропродукції, стимулювання споживання здорових продуктів на території 

ЄС і за її межами [80]. 

Аграрна політика ЄС постійно змінювалася і вдосконалювалася на 

користь ринково орієнтованих реформ. До ЄС входить ряд країн, де сільське 

господарство не має природних переваг. Сільське господарство України 

характеризується значним природноресурсним потенціалом і має можливості 

для поступового наближення до вимог САП ЄС. При цьому не йдеться про 

необхідність прямого копіювання аграрної політики ЄС. Але з огляду на 

чинники, завдяки яким державам Заходу вдалося забезпечити своє населення 

достатньою кількістю продуктів харчування за доступними цінами, а також 

зробити галузь сільського господарства технічно оснащеною й 

високопродуктивною, Україна може за допомогою відповідного 

законодавства та цілеспрямованої політики з використанням європейського 

досвіду створити умови для розвитку ефективних виробничих, збутових, 

переробних і розподільних структур. Державне регулювання є основним 

напрямом забезпечення сталого розвитку українського села та засобом 

забезпечення рівноваги економіки України. Методи, форми й масштаби 

державного регулювання визначаються характером і гостротою економічних, 

соціальних, екологічних та інших проблем у конкретних умовах місця і часу. 
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Для державного регулювання економіки в ринкових умовах господарювання 

характерним є компіляція системи типових норм і заходів законодавчого, 

виконавчого та контролюючого характеру, які здійснюють державні установи 

та суспільні організації з метою стабілізації й адаптації соціально-

економічної системи до існуючих умов, яким притаманна мінливість [31].  

Державне регулювання сучасної вітчизняної економіки передбачає її 

переведення на інтенсивний шлях розвитку з послідовним скороченням 

видатків на екстенсивне зростання і забезпеченням вкладень в 

інтенсифікацію ефективного використання й оновлення вже створеного 

господарського потенціалу. В період здійснення в Україні низки економічних 

реформ потрібні зусилля для пожвавлення розвитку сільських територій з 

метою забезпечення їх стабілізації й економічного піднесення. Такі 

перспективи вимагають використання певних засобів, механізмів та 

інструментарію державного регулювання економіки [13]. 

 Основними критеріями стійкого сільського розвитку є підвищення 

ефективності сільського господарства, диверсифікація сільської економіки в 

цілому, продовольча безпека країни, природний приріст сільського 

населення, підвищення рівня та якості життя на селі, дотримання соціального 

контролю над історично освоєними територіями, поліпшення родючості 

ґрунту й екологічної ситуацію в сільських районах. Перелічені критерії 

забезпечуються різними заходами, раціональне поєднання яких і становить 

сутність політики стійкого сільського розвитку. Можна виділити 5 основних 

напрямів цієї політики, які перетинаються з аграрною, соціально-

демографічною, екологічною та їх інституційним забезпеченням (рис. 3.1). 
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Отже, напрями політики сільського розвитку багатогранні, тісно 

переплітаються з іншими видами політики, вимагають системного підходу. 

Це надзвичайно складний об'єкт управлінського впливу – сільська спільнота. 

В процесі формування в Україні програми сталого економічного розвитку 

важливим є досвід європейських країн. У країнах Європи стійкий 

економічний розвиток сільських територій – це головний аспект програми 

розвитку Європейського Союзу, фундаментальний принцип усієї економічної 

політики. Пріоритетність економічного розвитку сільських територій у 

країнах Європейського Союзу відображає той факт, що щорічно з бюджету 

виділяється більше 30 млрд. євро на структурні економічні перетворення для 

недостатньо розвинених регіонів, більшість з яких – це сільські території, що 

можна порівняти з витратами на сільське господарство. В Україні система 

політичних заходів щодо сільських територій формується відповідно до 

визначених державою пріоритетних цілей та з урахуванням інтересів 

конкретних регіонів. Так, у лютому 2010 р. на засіданні Кабінету Міністрів 
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України схвалено «Концепцію Державної цільової програми сталого 

розвитку сільських територій на період до 2020 року» [66].  

Мета даної програми полягає у підвищенні рівня життя сільського 

населення, охороні навколишнього природного середовища, збереженні 

природних, трудових і виробничих ресурсів, підвищенні 

конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва. Концепція 

передбачає шляхи і способи розв'язання проблем сільських територій. Так, 

зокрема, планується створення сприятливих умов для проживання населення 

на сільських територіях шляхом впровадження соціальних стандартів і 

нормативів відповідно до європейських, розвиток об'єктів соціальної 

інфраструктури, сприяння створенню комунальних підприємств для 

побутового обслуговування сільського населення та благоустрою сільських 

населених пунктів, підвищення якості освітніх послуг, розвиток сільського 

аграрного туризму, народних промислів, підприємництва, розвиток 

органічного сільськогосподарського виробництва, організація 

гуртовороздрібних ринків сільськогосподарської продукції тощо [44].  

Виконання Програми повинно забезпечити підвищення рівня зайнятості та 

збільшення доходів сільського населення, розвиток інженерної та соціальної 

інфраструктури сільських населених пунктів і поліпшення екологічної 

ситуації у сільській місцевості. Видатки для виконання Програми будуть 

здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також 

сільських і селищних громад, приватних інвестицій. Крім того, 

залучатиметься і міжнародна технічна та фінансова допомога. Незважаючи 

на існуючу низку державних заходів і програм, функціонуюча система цілей 

та інструментів сучасної політики України, узгодження загальнодержавних і 

регіональних інтересів при формуванні й реалізації політики розвитку 

сільських територій, на жаль, є недостатньо дієвими і потребують 

удосконалення. Сукупність інструментів регулювання розвитку сільських 

територій охоплює: програмування розвитку окремих територіальних 

утворень, регулювання міжбюджетних відносин, запровадження 
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спеціального режиму інвестування, централізовані капіталовкладення та 

інвестиційні субвенції, регулювання транскордонного й прикордонного 

співробітництва. Проте практичне використання цих інструментів не можна 

назвати повним та ефективним. Основною проблемою сучасної політики 

розвитку сільських територій України є відсутність послідовного й 

безперервного контролю та належного рівня відповідальності за прорахунки 

й невиконання намічених зобов'язань. 

 

3.2 Оптимізація системи соціального захисту сільського населення 

України в контексті економічних перетворень 

 

Соціальні проблеми і їх вирішення займають в економіці першочергове 

місце. Розвиток прогресу в суспільстві залежить від правильного керування 

ним. На піднесення соціального прогресу впливають фактори, що 

відображають суспільні і особисті явища, які в свою чергу впливають на 

розвиток матеріального добробуту населення [67]. Сільське населення є тією 

вихідною ланкою, яка формує основну рушійну силу становлення, розвитку і 

ефективного господарювання всіх соціальноекономічних укладів у сільській 

місцевості. Це складна проблема, оскільки підвищення «якості» та розвиток 

людини пов’язані з охороною здоров’я кожного, його сімейним і суспільним 

вихованням, освітою та фаховою підготовкою, історичною спадщиною, 

національними звичаями і традиціями, іншими проблемами людського 

розвитку, а також з формуванням менталітету і свідомості народу відповідно 

до вимог часу. Розв’язання цих проблем переплітається формуванням 

селянина та становленні людини, що є результатом у рівні її розвитку [71].  

Відповідно до Конституції України, соціальний захист – це система 

заходів щодо захисту населення від соціальних ризиків. Конституція України 

дає право громадянам на соціальний захист, що включає «право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності…» [48]. Система соціального захисту – підсистема 
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національної економіки, тобто система принципів, методів, законодавчо 

встановлених державою соціальних гарантій, які забезпечують оптимальні 

умови життя, задоволення потреб населення. Гарантом забезпечення 

соціального захисту сільського населення виступають держава в особі 

відповідальних органів влади, органи місцевого Таврійський державний 

агротехнологічний університет 214 самоврядування, фонди, через які 

акумулюються кошти, чинне законодавство та програми соціального 

розвитку села. Соціальний захист населення, соціальні гарантії і подолання 

бідності особливо важливого значення набули в зв’язку з переходом України 

до ринкового регулювання господарської діяльності. Історичний розвиток 

суспільства і сучасна дійсність свідчать, що потреби усебічно розвиненої 

людини зростають кількісно і якісно. Адже, зростання потреб – це 

об’єктивний закон суспільного розвитку. Його актуальність пов’язана з 

трансформаційними процесами в Україні які пов’язані економічними 

перетвореннями і їх суттєвим впливом на соціальні відносини в суспільстві.  

В Україні забезпечення соціальних гарантій здійснюється згідно з 

положеннями соціальної політики громадянам країни мають бути надані 

рівні стартові можливості [14]:  

- зрозумілі і справедливі; 

-  тільки соціальна справедливість сприяє солідарності громадян у 

суспільстві, створює передумови до соціального консенсусу, 

взаємодії та гармонії у повсякденному житті.  

Для її реалізації в державі існує особлива ланка національного 

господарського комплексу, призначена для задоволення суспільних потреб і 

фінансується за рахунок держави – соціальна інфраструктура. 

 Фінансування соціального захисту здійснюється з використанням 

різних форм: бюджетна, страхова, благодійна, комерційна. У процесі 

фінансування соціального захисту населення використовуються різні методи. 

Це зокрема, кошторисне фінансування, дотування та субсидіювання, 
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кредитування, резервування [20]. Фінансування з бюджету та страхових 

фондів є найвагомішим джерелом.  

Бюджетне фінансування здійснюється коштами державного і місцевого 

бюджетів. Останнім часом більшість соціальних видатків передано для 

фінансування на місцях. У структурі зведеного бюджету 70 % видатків 

соціального спрямування мають фінансування з місцевих бюджетів. 

Дотримання соціальних гарантій означає соціальну підтримку верств 

населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів, з 

Таврійський державний агротехнологічний університет 215 метою 

забезпечення відповідного життєвого рівня, тобто заходи, що включають 

надання правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам 

(найбільш вразливим верствам населення), створення соціальних гарантій 

для економічно активної частини населення та комплекс законодавчо 

закріплених гарантій, що протидіють дестабілізуючим факторам (інфляція, 

спад виробництва, економічна криза, безробіття тощо).  

До основних елементів державної політики в галузі соціального захисту 

населення відносяться [64]:  

1) встановлення допустимих параметрів життя (розміру прожиткового 

мінімуму, мінімальної пенсії, соціальної допомоги);  

2) захист населення від зростання цін і товарного дефіциту для 

гарантованого забезпечення прожиткового мінімуму громадянам;  

3) вирішення проблеми безробіття і забезпечення ефективної зайнятості, 

перепідготовка кадрів;  

4) пенсійне забезпечення (людей похилого віку, інвалідів, сімей, що 

втратили годувальника); 

 5) утримання дитячих будинків, інтернатів, будинків для людей 

похилого віку тощо;  

6) соціальні трансферти (допомога з безробіття, одноразові чи щомісячні 

виплати на дітей, з материнства, з хвороби та інших причин, житлові субсидії 

тощо);  
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7) соціальне обслуговування (надання соціальних послуг окремим 

категоріям громадян і т. ін.);  

- надання необхідної медичної допомоги; 

- соціальне страхування тощо.  

Проаналізувавши велику кількість літературних джерел було виявлено 

ряд проблем у системі соціального захисту сільського населення, 

найголовнішими з яких є:  

- оплата праці;  

- створення нових робочих місць;  

- створення мережі соціальної та гуманітарної допомоги. 

 Актуальним залишається питання про зайнятість населення в аграрній 

сфері. Внаслідок Таврійський державний агротехнологічний університет 216 

реорганізації сільськогосподарських підприємств та соціальної сфери 

вивільнилась певна частина працівників, яким сьогодні дуже важко знайти 

роботу на селі. Ця ситуація загрожує безробіттям. Головні причини 

безробіття: обмеження робочих місць на селі, робочі місця не відповідають 

професійнокваліфікаційному складу претендентів на них тощо. Щодо 

соціального захисту населення держава має надавати з свого боку гарантії: 

економічні, правові і соціальні. Держава має більш розвивати соціальне 

страхування, перейти від бюджетного до страхового принципу фінансування 

значної частини видатків на соціальну сферу. Йдеться про створення нових 

механізмів управління коштами соціального страхування на основі 

паритетності представників від застрахованих осіб, роботодавців та держави, 

забезпечення діяльності системи на засадах гласності, прозорості та 

доступності для всіх верств населення. Необхідно запровадити нову систему 

пенсійного забезпечення, а також вирішити весь комплекс законодавчих, 

фінансових та організаційних проблем щодо запровадження 

загальнообов’язкового медичного страхування. Нинішнє заниження вартості 

робочої сили, як і недостатній рівень соціальних витрат, відчутно гальмує 

розвиток внутрішнього ринку, динаміку економічних процесів. Практично 
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повністю втрачено стимулюючу функцію заробітної плати, її вплив на 

розвиток виробництва, науково-технічний прогрес. Економіка, що базується 

на низькій вартості робочої сили, не забезпечує високих стандартів 

споживання, процесів нагромадження, якісного відтворення робочої сили.  

З таких умов стримується й розвиток житлово-комунальної та соціальної 

сфер, зокрема формування страхових фондів, ресурсів пенсійного 

забезпечення та освіти. Тому, стратегічним завданням держави є поетапне 

підвищення частки оплати праці у структурі ВВП, випереджальне зростання 

реальної заробітної плати порівняно з іншими складовими доходів населення 

за допомогою таких інструментів, як забезпечення державного регульованого 

мінімального (заснованого на прожитковому мінімумі) рівня заробітної 

плати, Таврійський державний агротехнологічний університет 217 

застосування тарифного регулювання оплати праці, упорядкування системи 

оплати праці в бюджетних галузях на основі Єдиної тарифної сітки та інше. 

Нагальним завданням формування і реалізації політики заробітної плати є 

підвищення рівня самоорганізації і консолідації роботодавців, посилення 

дієздатності системи соціального партнерства, розширення діалогу влади і 

бізнесу. В цьому контексті вирішуватиметься питання реформування 

структури органів соціального партнерства, зокрема на галузевому та 

регіональному рівнях, створення єдиного реєстру роботодавців. Дуже 

важливе не тільки соціально-економічне, але й політичне значення що має 

забезпечити реальний рівень такої соціальної гарантії, як мінімальна 

заробітна плата. Попри всі ускладнення, які виникають у багатьох 

підприємств та держави в цілому при підвищенні розмірів мінімальної 

заробітної плати, встановлення заниженого реального рівня мінімальної 

заробітної плати може мати дуже небезпечні наслідки, у тому числі і в 

міжнародному плані [20]. При формуванні механізму регулювання реального 

рівня доходів населення важливо передбачити також регламентацію 

припустимих пропорцій між доходами різних соціальних груп. Це необхідно 

для того, щоб рівень доходів громадян з фіксованими доходами (працівників 
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бюджетної сфери, а також пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей та інших 

категорій громадян, доходи яких забезпечуються за рахунок бюджету) надто 

не відставав від рівня доходів працівників виробничої сфери. Вкрай 

необхідне реформування солідарної системи пенсійного забезпечення, 

спочатку запровадити добровільну систему пенсійного страхування, а 

створивши інформаційно-технічну базу, запровадити обов’язкову 

накопичувальну систему пенсійного страхування.  

Мінімальний розмір пенсій має відповідати прожитковому мінімуму та 

необхідно скасувати обмеження їхніх максимальних розмірів. Потребує 

суттєвого удосконалення діюча система пільг та допомоги, яка є надто 

розгалуженою, фінансово необґрунтованою, значною мірою декларативною, 

непрозорою та соціально несправедливою: порядок надання Таврійський 

державний агротехнологічний університет 218 пільг регулюється понад 40 

нормативно-правовими актами. Згідно з діючим законодавством налічується 

близько 30 пільгових категорій і понад 20 різних видів пільг. Пільги набули 

настільки широкого поширення, що на кожного мешканця країни припадає 

більше одного випадку використання пільг. Розрахунки Міністерства 

фінансів України вказують на те, що діюча система пільг орієнтована 

здебільшого на забезпечене населення – якщо на одного бідного в 

середньому припадає 8,2 грн. на місяць у вигляді пільг, то на одного 

небідного – відповідно 19,1 грн. Як наслідок – пільги, допомоги та субсидії 

поглиблюють диференціацію в доходах.  

Неефективною на сьогодні є система адресної соціальної допомоги, для 

чого необхідно забезпечити [5]: 

- диференціацію максимального рівня допомоги для різних 

категорій населення, зниження максимального рівня допомоги 

для працездатних верств населення та підвищення максимального 

рівня допомоги для соціально вразливих верств населення, 

передусім бідних сімей з дітьми за умови одночасного 

стимулювання зайнятості батьків; 
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- посилення адресності соціальних виплат, що потребує 

вдосконалення методики визначення права сім'ї на адресну 

допомогу, законодавчого врегулювання критеріїв оцінки рівня 

життя претендентів на адресну допомогу, створення єдиної бази 

даних отримувачів усіх видів соціальної допомоги, поліпшення 

поінформованості населення стосовно права на отримання 

адресної допомоги, перевірки реального рівня життя претендентів 

на соціальну допомогу; 

- активізацію виявлення нужденних, передусім серед 

неблагополучних сімей з дітьми, уніфікацію видів соціальної 

допомоги, зведення їх до однієї адресної виплати з пріоритетним 

призначенням адресної допомоги окремим категорій; відповідно 

до цього необхідно реформувати систему субсидій на житлово-

комунальні послуги і паливо, переорієнтувати її на єдину адресну 

виплату; Таврійський державний агротехнологічний університет 

219  

- запровадження моніторингу оцінки ефективності дії інституту 

адресної допомоги, забезпечення оптимального співвідношення 

між державними витратами на соціальні цілі та змінами ситуації з 

бідністю, систематичне коригування системи пріоритетів надання 

адресної допомоги відповідно до змін ситуації з бідністю. 

 

3.3. Напрями удосконалення методів державного управління розвитком 

соціальної сфери сільських територій 

 

Ефективне управління регіональним сільським розвитком потребує 

розробки дієвого механізму, який має окреслювати принципи, методи, 

інструменти, моделі, що дадуть можливість реалізувати стратегічні напрями 

розвитку та досягти стійкості. Таким чином, організаційно-економічний 

механізм реалізації регіонального сільського розвитку - це сукупність 
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принципів, методів, інструментів, моделей управління, що забезпечує 

досягнення стратегічних цілей. Запропонований організаційно-економічний 

механізм управління регіональним сільським розвитком включає в свою 

структуру наступні елементи [27]:  

- принципи, суб'єкти, об'єкти, механізми, методи і модель 

управління сільським розвитком регіону;  

-  етапи процесу управління сільським розвитком;  

- стратегічні напрямки регіонального сільського розвитку (еколого-, 

економічно- і соціально-орієнтоване) і послідовність їх реалізації; 

- підхід до управління регіональним сільським розвитком;  

- напрямки функціонування системи інформаційно-методичної 

підтримки управління регіональним сільським розвитком та ін.  

На нашу думку, в основі побудови організаційно-економічного 

механізму управління регіональним сільським розвитком повинні бути:  

- забезпечення стійкого становища і розвитку територіальних 

громад регіону; 

- облік стійких тенденцій розвитку, що сформовані на 

регіональному та державному рівні; 

-  забезпечення гарантій соціальної захищеності населення в регіоні; 

- організація ефективних переробних виробництв екологічного та 

соціального спрямування на дійсній виробничій базі;  

- 181 - реалізація типу сталого розвитку в регіоні та окремих ОТГ, 

для якого на території склалися реальні передумови; 

- орієнтація на перехід до більш високого типу сталого сільського 

розвитку;  

- пошук резервів для внутрішніх і зовнішніх інвестицій, робота з 

інвесторами;  

- функціональна, товарна і територіальна диверсифікація економіки 

окремих ОТГ та регіону в цілому;  

- раціоналізація організаційної структури виробництва і управління; 
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- узгодженість спільних дій суб'єктів, які забезпечують 

регіональний сільський розвиток;  

- взаємна матеріальна, моральна зацікавленість і відповідальність 

учасників забезпечення регіонального сільського розвитку.  

Метою регіонального сільського розвитку є забезпечення кількісного і 

якісного зростання населення в територіальних громадах. При цьому, 

регіональний сільський розвиток буде проявлятися в підвищенні рівня  

Кириленко народжуваності населення на окремій території; в зменшенні його 

смертності; в стійкому кількісному й якісному зростанні населення. 

Стратегічними орієнтирами регіонального сільського розвитку мають бути  

[43]:  

- еколого-орієнтований сільський розвиток;  

- економічно-орієнтований сільський розвиток;  

- соціально-орієнтований сільский розвиток;  

- інституційне забезпечення регіонального сільского розвитку. 

Дані орієнтири будуть формувати етапність регіонального сільського 

розвитку, їх послідовність буде визначати загальний вектор даного процесу. 

Пропонований організаційно-економічний механізм управління 

регіонального сільського розвитку, повинен враховувати 

соціальноекономічні особливості розвитку територій регіону, тому 

складається з ряду етапів (рис. 3.2). 

Наведемо послідовність етапів регіонального сільського розвитку:  

1) формулювання проблем регіонального сільського розвитку в 

контексті розвитку: екологічного, економічного і соціального. Реалізація 

даного етапу дозволить дослідити негативний вплив чинників, що 

протидіють підвищенню стійкості регіонального сільського розвитку;  

2) актуалізація та уточнення ресурсів, які необхідні для регіонального 

сільського розвитку, дозволять визначити можливість переходу економіки 

сільських територій регіону до сталого розвитку, ґрунтуючись на ресурсній 
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базі території (ресурси: трудові, інвестиційні, інноваційні, природні та інші), 

і необхідність в залученні зовнішніх ресурсів;  
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3) оцінка наявної та можливої взаємодії органів державної влади, 

місцевого самоврядування та управління підприємств і організацій з проблем 

забезпечення регіонального сільського розвитку. Забезпечення раціонального 

управління комплексом заходів, що активізують регіональний сільский 

розвиток на окремій території можливе за умов формування ефективної 

системи взаємодії органів місцевого самоврядування, ОТГ з органами 

місцевого самоврядування інших муніципальних утворень (найчастіше 

межують), регіональними органами державної влади та іншими суб'єктами 

управління;  

4) формування потенціалу регіонального сільського розвитку. 

Проводиться виявлення та мобілізація наявних ресурсів, технологій, суб'єктів 

і зв'язків між ОТГ, необхідних для їх стійкого розвитку. Економіка сільских 

територій регіону та окремих ОТГ перш за все повинна орієнтуватися на 

власні трудові і природні ресурси, залучені - інвестиційні та інноваційні, а 

також створену систему зв'язків і відносин. Органи місцевого 

самоврядування повинні в першу чергу забезпечити трансформацію 

організаційно-інституційних зв'язків. У економічному плані необхідно 

сконцентрувати увагу на розвиток високотехнологічних обробних та 

переробних виробництв, а також на розвиток невиробничих, проте 

прибуткових видів діяльності (послуги, туризм і т.д.);   

5) створення нових комбінацій продуктивних сил і виробничих 

взаємовідносин з метою підвищення стійкості регіонального сільського 

розвитку та окремих ОТГ є логічним продовженням попереднього етапу. 

Підвищення стійкості розвитку ОТГ передбачає всебічну активізацію 
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інноваційних та інвестиційних процесів. Формування нових підприємств та 

модернізація існуючих на основі переробних виробництв є базисом 

перспективного стійкого розвитку територій; 

 6) реалізація інноваційних рішень регіонального сільського розвитку. 

Обгрунтування та впровадження рішень щодо підвищення 

стійкостірегіонального сільського розвитку, якіможуть бути забезпечені за 

умов системного підходу, всебічності та послідовності в реалізації даного 

процесу, що передбачає даний етап;  

7) моніторинг регіонального сільського розвитку. Реалізація даного 

етапу передбачає створення системи інформаційно-методичної підтримки 

управління регіональним сільським розвитком. 

 Зупинимося на ньому докладніше. Вивчення досвіду роботи 

інформаційно-консультаційних систем в територіальних утвореннях (ОТГ) 

дозволяє зробити висновок про те, що в даний час головна увага приділяється 

вирішеннюнаступних завдань: - інформаційне забезпечення 

товаровиробників сільских територій регіону та окремих ОТГ про ринки та 

інноваційні продукти, науково-технічні розробки та досягнення [19];  

- допомога в поширенні успішного виробничого досвіду, 

інформації в області маркетингу, бізнес-плануванні;  

- розширення інвестиційної привабливості окремих сільских 

територій; 

 - реалізація програми навчання кадрів з використанням 

дистанційної освіти та обміну досвідом керівників передових 

підприємств, фахівців різних галузей, підготовку старост ОТГ. 185  

 

У Миколаївській області нами виділено ряд проблем, які визначили 

необхідність пропозиції авторської системи методичної та інформаційної 

підтримки регіонального сільського розвитку: 

- відсутність достатньої кількості фахівців, що мають 

навички роботи з програмним забезпеченням;  
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- недостатній рівень інтелектуалізації в процесі прийняття 

рішень з питань регіонального сільского розвитку та 

розвитку ОТГ;  

- відсутність системи експертної підтримки прийняття 

рішень з питань регіонального сільського розвитку; 

 - обмежений перелік завдань регіонального сільського 

розвитку, вирішення яких здійснюється органами місцевого 

самоврядування та ін.  

Нами запропонована система методичної та інформаційної підтримки 

управління регіональним сільским розвитком, якасприятиме вирішенню 

наступних завдань: 

- визначити пріоритети методичного та інформаційного 

забезпечення регіонального сільського розвитку;  

- сформулювати систему завдань регіонального сільського розвитку 

в процесі реалізації методичної та інформаційноїпідтримки; 

- обґрунтувати зміст системи забезпечення регіонального сільського 

розвитку.  

Її побудова повинна будуватися на наступних принципах:  

- вирішення пріоритетних завдань регіонального сільського 

розвитку з використанням сучасних інформаційних технологій;  

-  зосередження уваги та наявних ресурсів на вирішенні 

найважливіших завдань регіонального сільского розвитку;  

- реалізація комплексного підходу до регіонального сільського 

розвитку, забезпечення послідовності та узгодженості в реалізації 

проектів і програм наукового, економічного, екологічного та 

соціального розвитку;  

-  гармонізація нормативно-правової та методичної бази, яка 

регламентує процеси регіонального сільского розвитку та ін. 186 

Блокова структура системи методичної таінформаційної 

підтримки управління регіонального сільського розвитку 
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передбачає наявність ряду підсистем, спрямованих на рішення 

досить спеціалізованого переліку завдань - це організаційна та 

функціональна підсистеми [66].  

Організаційна підсистема представлена наступними організаційними 

складовими: управлінську інформаційну регіональну систему і регіональну 

систему управління базами даних і знань. Функціональна підсистема повинна 

стати ключовим елементом управління регіональним сільским розвитком на 

основі оцінки економічного, екологічного і соціального розвитку регіону та 

окремих ОТГ, який був би здатен систематизувати та надавати інформацію і 

знання, які потребують керівники та провідні спеціалісти та службовці в 

реальному часі. Елементами функціональної підсистеми,на нашу думку, 

повинні бути експертні системи, які доцільно формувати з метою 

забезпечення вирішення завдань управління регіонального сільского 

розвитку [67]: 

- консультування та навчання службовців місцевого 

самоврядування;  

- поширення та використання позитивного досвіду управління 

регіональним сільским розвитком;  

- автоматизація роботи експертів щодо прийняття рішення;  

- оптимізація рішення проблем регіонального сільського розвитку, 

висунення і перевірка гіпотез. Для окремої ОТГ можна 

запропонувати використання однієї з трьох стратегій (або їх 

поєднання) розробки експертних систем (табл. 3.5):  

- широкий набір завдань регіонального сільського розвитку, 

орієнтованих на вузьку проблемну область;  

- концентрований набір завдань регіонального сільського розвитку, 

що визначає основні напрямки переходу до даного процесу; - 

комплексний набір завдань, що визначає весь набір рішень з 

питань регіонального сільського розвитку. 187 Таблиця 3.5. 

Таблиця 3.5  
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Стратегії розробки експертних систем методичної та інформаційної 

підтримки управління регіонального сільського розвитку 

 
При цьому, здійснення моніторингу регіонального сільского розвитку 

буде припускати перехід на інший рівень: виявлення проблем сільського 

розвитку та реалізація першого етапу в поточному типі регіонального 

сільського розвитку; перехід до більш високого чи повернення до низького 

типурегіонального сільського розвитку. В якості основного методу 

управління пропонуємо використовувати сітьове управління. За даного типу 

управління необхідно чітко і формально регламентувати складта 

послідовність виконання певного комплексу заходів, спрямованих на 

досягнення сталості регіонального сільського розвитку . Для цього потрібно 

використовувати інструментарій управління, який передбачає різні підходи 

чіткої побудови і регламентації процесу управління. Для формалізації 

процесу управління можна використовувати такі методи, як штучні нечітка 

логіка, нейронні мережі, еволюційні обчислення, машинне навчання і 

генетичні алгоритми, які передбачають вирішення проблем регіонального 

сільського розвитку. 188 Вважаємо, що механізм управління регіональним 

сільским розвитком повинен реалізовуватись із застосуванням адаптивної 
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моделі управління, сутність якої полягає у створеннні системи управління, 

яка дасть можливістьоперативно корегувати набір параметрів та їхні 

характеристикив залежності від зміни зовнішніх та внутрішніх факторів, що 

чинять вплив на сільську територію даного регіону, а також сприятиме 

відбудові економіки регіону та окремих ОТГза рахунок їх саморозвитку [49].  

Пріоритетним підходом до управління може стати ситуаційний підхід, за 

якого реалізація методів та інструментів управління буде визначатися 

конкретною ситуацією, що при реалізації програм регіонального сільського 

розвитку. Найбільш ефективним методом буде вважатись метод, 

якийвідповідатиме ситуації, яка склалася. Завдання даного підходу - знайти і 

зуміти реалізувати цей метод. Здійснюючи управлінський вплив відповідно 

до реалізації стратегічних напрямів регіонального сільського розвитку 

необхідно приіняти широкий спектр інструментів, таких як: фінансово-

економічні, освітні, інфраструктурні, організаційні, нормативно-правові.  

Сукупність реалізованих інструментів управління сталим розвитком 

передбачає послідовну розробку стратегій і програм екологічного, виробничо 

го і соціального розвитку території, які будуть деталізувати різні аспекти 

сталого розвитку ОТГ. Реалізація організаційно-економічного механізму 

регіонального сільського розвитку повинна супроводжуватись виявленням 

набору чинників, що впливають на розвиток сільских територій регіону та 

сільских ОТГ, таких як: вплив органів державної влади та місцевого 

самоврядування, регіональні тенденції розвитку, що склалися історично та 

під впливом реформаційних заходів, а також вплив зовнішнього середовища. 

Факторами зовнішнього впливу є:  

- глобалізаціійні процеси в економіці; - сформована структура 

конкуренції на українському і світовому ринку;  

- 189 - залежність національної економіки від світових 

компаній;  

- ступінь відкритості економіки країни; - міжнародний поділ 

праці і наявність міграційних процесів;  
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- стратегії функціонування зовнішніх інвесторів і ін. 

Дослідження організаційно-економічного механізму регіонального 

сільського розвитку дозволло сформувати алгоритм оцінки і забезпечення 

ефективного регіонального сільського розвитку (рис. 3.3). Він складається з 

двох функціонально залежних і взаємовизначальних частин (одинадцять 

етапів). I частина - оцінка ефективності регіонального сільського розвитку 

регіону, II частина - забезпечення ефективного регіонального сільського 

розвитку. Розглянемо дані етапи детальніше. 

I частина складається з шести етапів.  

1-й етап - аналіз системних обмежень при виборі підходу в оцінці 

економіки сільських територій регіону. На цьому етапі визначається 

доцільність застосування методів оцінки, формуються вимоги до початкових 

умов: час (день, місяць, рік), місце (геополітичне становище) з урахуванням 

стратегії сільського розвитку регіону. 

 2-й етап - аналіз елементів підсистем, що забезпечують регіональний 

сільський розвиток, з урахуванням рівня достатності (показники, які не 

досягли даного рівня, як правило, не роблять істотного впливу на якість 

оцінки). На даному етапі здійснюється ранжування показників за ступенем 

впливу на ефективність регіонального сільського розвитку.  

3-й етап - вибір системоутворюючих показників і параметрів. 

Формується тривимірна площина достатніх показників.  

4-й етап - виконується процес розрахунку показників на основі 

запропонованої методики оцінки ефективності регіонального сільського 

розвитку з урахуванням можливої оптимізації обчислень.  

5-й етап - визначаються ефективність сільського розвитку регіону і 

циклічна систематизація показників з метою їх функціонального 

ранжирування. 
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6-й етап - з використанням розрахунково-аналітичного методу 

проводиться аналіз динаміки ефективності регіонального сільського розвитку 

для виявлення.  

II частина складається з п'яти етапів.  

7-й етап - проводиться систематизація найбільш істотних показників за 

ступенем впливу на економіку сільських територій регіону з урахуванням 

принципів системного підходу до складних і великих систем.  

8-й етап - визначаються механізм і функціональні рівні (багаторівневий 

підхід) регіонального сільського розвитку.  

9-й етап - здійснюється аналіз можливості правового, економічного, 

соціального методів впливу на регіональний сільський розвиток з метою 

вироблення практичних рекомендацій, пропозицій, формування державних і 

регіональних інструментів впливу для підвищення ефективності 

регіонального сільського розвитку.  

10-й етап - приймаються управлінські рішення щодо підвищення 

ефективності регіонального сільського розвитку шляхом розробки 

параметрів бюджету суб'єкта, законів, що регламентують 

адміністративногосподарську діяльність.  
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11-й етап - формується система результативних показників ефективності 

регіонального сільського розвитку. Перелік показників, як правило, 

визначений сутністю регіональних процесів і включає в себе ВРП і темпи 

зростання показника, рівень доходів населення і ступінь їх диференціації, 

якість життя (її тривалість, рівень фізіологічного і психічного здоров'я людей 

і т. д.). 

Якість освіти, рівень споживання матеріальних благ і послуг, якість 

охорони здоров'я, стан навколишнього середовища. Використовуючи 

розроблений алгоритм оцінки і забезпечення ефективного регіонального 

сільського розвитку, можна систематично проводити регіональний 

моніторинг соціально-економічних та екологічних процесів. При цьому 

регіональний моніторинг виступає як 192 специфічний інструмент в 

механізмі адміністративно-територіального управління, що забезпечує 

можливість стійкого сільського розвитку регіону й управління в критичних 

ситуаціях та є основою для виявлення причин відхилень від нормального 

перебігу подій. Отже, в структурі моніторингу повинні бути виділені два 

основних напрямки: систематичне відстеження поточних процесів в 

економічній, соціальній і суспільно-політичній підсистемі суспільства, а 

також відстеження розвитку критичних ситуацій, які можуть привести 

негативних змін. Таким чином, представлений організаційно-економічний 

механізм управління і комплекс рекомендацій стануть базисом для 

управління регіональним сільским розвитком на основі екологічності, 

інноваційності, конкурентоспроможності та соціальної відповідальності. 

Необхідність чіткого визначення сутності й змісту такого явища 

зумовлено визначальним впливом соціально-економічного розвитку 

сільських територій на економічний розвиток країн та відсутністю єдиного 

підходу до державно-управлінських механізмів забезпечення сталого 

розвитку сільських територій і стабільності країни як цілісної системи. 

Сталий розвиток сільських територій розглядається як розвиток, який 

породжує економічне зростання і справедливо розподіляє його результати. 
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Це розвиток, який віддає пріоритет виробленню інтегральної системи 

цінностей, зверненої в рівній мірі до кожного громадянина, розширення його 

можливостей і забезпечення участі в ухваленні рішень, що впливають на 

його життя. 

Сталий розвиток сільських територій охарактеризовано як рівномірне 

нарощування позитивних соціальних показників життєвого рівня населення, 

освіченості, здоров'я у повній відповідності з економічним й екологічним 

розвитком сільського регіону. На індивідуально-мотиваційному рівні ці 

показники виявляють себе в зростанні задоволеності населення сільських 

територій життям у цілому, власними соціально-економічними 

перспективами й перспективами своїх дітей, що відповідають зростанням 

показників задоволеності основними умовами сільської життєдіяльності. 

Різноманіття чинників, що впливають на формування сталого соціально-

економічного розвитку сільських територій слід розділити на дві групи: 

внутрішні і зовнішні. До внутрішніх чинників віднесено: обсяг і динаміку 

виробництва; фінансове і матеріально-технічне забезпечення; використання 

природних ресурсів; наявність природничо-рекреаційних ресурсів; 

забезпечення соціальними послугами; стан інфраструктури; наявність 

ефективної управлінської команди; екологічну стійкість; чисельність 

населення в працездатному віці; рівень безробіття; культурно-моральний 

рівень населення. Зовнішні чинники розділено на загальнодержавні і 

регіональні. Серед загальнодержавних виділено наступні: 

- стабільна аграрна економіка (підтримка АПК);  

- зовнішня політика (державний протекціонізм);  

- правова база, що стимулює (стримує) розвиток конкурентних 

стосунків; 

-  цінова політика (диспаритет цін);  

- соціальна політика.  

Найбільш суттєвими регіональними чинниками визначено:  

- природно-кліматичні умови; 
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-  галузеву спеціалізацію;  

- рівень розвитку інфраструктури регіону;  

- фінансову стійкість; 

-  інвестиційну привабливість регіону.  

Ці чинники можуть або сприятливо впливати на сталий розвиток 

муніципальних утворень, або перешкоджати йому. Перехід до сталого 

соціально-економічного розвитку повинен в першу чергу починатися на рівні 

державної влади. Особливу увагу мають чинники, пов'язані із загальною 

політичною, макроекономічною і соціальною стратегією держави. 

Ефективне управління соціально-економічним розвитком сільських 

територій можливо при погодженому управлінні на державному, 

регіональному і місцевому рівні. Для ефективного соціально-економічного 

розвитку сільських територій доцільно застосувати рівневий механізм. На 

державному рівні програмно-цільове управління розвитком сільських 

територій будується на основі вдосконалення міжбюджетних стосунків за 

допомогою технології бюджетно-податкових повноважень, які засновані на 

довгострокових нормативах і враховують інтереси місцевого і регіонального 

розвитку. На регіональному рівні – здійснення моніторингу соціально-

економічного розвитку сільських територій, реалізація заходів адресної 

державної підтримки розвитку сільських територій з боку регіональної влади, 

у тому числі з використанням трансфертів і дотацій. На місцевому рівні – 

розробка і реалізація генеральних планів розвитку сільських територій з 

урахуванням перспективних інтересів місцевого співтовариства. 

У зв’язку з цим, для забезпечення глибокої модернізації усіх сфер 

життєдіяльності сільських територій органам влади необхідно забезпечити 

виконання соціальних зобов'язань, підвищити якість послуг, що надаються 

громадянам, визначити економічно виправданий рівень податкового 

навантаження, розробити і законодавчо встановити стандарти забезпечення 

сільського населення громадськими послугами. Функції органів державної 

влади — підтримка і стимулювання конкуренції в економічній сфері, 
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створення єдиного ринкового простору агропродовольчого сектора, де 

однакові правила відстежують й підтримують державні інститути. Побудова 

нової соціально-економічної проекції сільських територій регіону на основі 

рівного доступу до ресурсів самоствердження особи можливо тільки за 

умови подолання бюрократизму, корупції і недоліків структурно-

економічного плану [31]. 

Формуванням системи сталого розвитку сільських територій можливе за 

допомогою визначення, опису та розрахунку заходів, необхідних для 

подолання диспропорцій на різних рівнях: домогосподарства, співтовариства, 

регіону. Суть підходу полягає в тому, щоб спочатку з'ясувати що 

домогосподарство вже має у своєму розпорядженні, визначити сферу 

оптимального застосування наявних ресурсів і потім формувати систему 

заходів для виходу з кризи. 

Запропоновано базові сценарії розвитку сільських територій, а саме: 

сценарій стриманого розвитку (заснований на гіпотезі про те, що 

інвестиційний ріст останніх років був проявом постдевальваційного 

компенсаційного росту і незабаром станеться його уповільнення); сценарій 

агропромислового і індустріального розвитку (припускає, що в результаті 

зусиль з боку апарату управління і населення інвестиційна привабливість 

муніципальних утворень зросте. Буде відкрито значне число малих і середніх 

агропромислових підприємств, муніципальні утворення притягнуть декілька 

великих виробництв); сценарій субурбанізованого розвитку (що припускає 

посилення приміських функцій сільських муніципальних утворень, тіснішу 

інтеграцію міста і села); сценарій багатопланового розвитку (заснований на 

оптимістичному баченні майбутнього і припускаючий бурхливий приплив 

інвестицій і одночасно субурбанізацію, пов'язану з інноваційним типом 

економічного розвитку). 

У результаті аналізу соціально-економічного стану сучасного 

українського села виявлено низку серйозних проблем. Аналіз динаміки 

демографічних процесів свідчить про непривабливість сільських територій 
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для проживання населення [28]. Спостерігається глибока демографічна криза, 

показниками якої є від’ємний природний приріст, низька народжуваність, 

постаріння сільського населення, вимирання цілих сіл, міграційні потоки 

молоді з села у місто та за кордон. Як наслідок скорочується частка 

населення працездатного віку. В умовах трансформаційних процесів у 

сільському господарстві значна частина селян залишилась без роботи, 

підвищується рівень безробіття. Багато селян зайнято лише у підсобному 

присадибному господарстві. Відповідно до цих процесів падає рівень доходів 

населення, який значно відрізняються від доходів міського населення. 

Скорочується платоспроможний попит населення на продукти харчування та 

соціальні послуги. 

На сучасному етапі економічного розвитку кінцеві результати 

функціонування сільськогосподарського виробництва, рівень і якість життя 

сільського населення усе більшою мірою залежать не лише від ефективності 

роботи безпосередньо підприємств і організацій сфери матеріального 

виробництва, але й від розвитку соціальної інфраструктури. Під соціальною 

інфраструктурою сільських територій розуміється доцільно сформоване 

матеріально-просторове середовище, необхідною умовою організації якої є 

максимальна доступність і просторово-часова наближеність її ланок до сфер 

соціальної і індивідуальної активності людини, призначена для збереження 

людського потенціалу і мобілізації людських ресурсів на селі. 

Найважливішими об'єктами соціальної інфраструктури сільських територій є 

сільські лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти, дошкільні заклади, 

сільські малокомплектні школи, підприємства торгівлі і побутового 

обслуговування населення, установи і об'єкти житлово-комунального 

господарства. 

Виявлено ряд негативних тенденцій розвитку соціальної інфраструктури 

сільських територій, серед них: 
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- неймовірними темпами прискорюється процес урбанізації разом з 

підвищенням природного спаду населення, що спричиняє значне 

скорочення чисельності сільського населення;  

- вкрай низький рівень життя сільського населення, високий рівень 

безробіття; 

-  скорочення ліжкової мережі і медичних кадрів, недостатність 

матеріально-технічної бази більшості сільських установ охорони 

здоров'я, як наслідок зростання рівня захворюваності сільського 

населення;  

- скорочення кількості малокомплектних сільських шкіл і 

дошкільних установ;  

- украй низький рівень благоустрою житлового фонду сільської 

місцевості. 

Недостатній реалізації державних і регіональних програм розвитку села 

сприяли недосконалість і нестабільність правового середовища в аграрній 

сфері України. Визначено недоліки прогнозно-планової діяльності в країні та 

регіонах: 

- відсутність чіткого формулювання та наукового обґрунтування 

стратегічного вибору, механізму реалізації та моніторингу 

програм; 

-  слабка ув'язка регіональних і державних програм між собою і 

відсутність ув'язки регіональних програм з планами і програмами 

територіальних одиниць та можливостей і бажань сільських 

жителів і господарюючих суб'єктів, відсутність механізму 

узгодження їх інтересів.  

Визначено, що важливим інструментом подолання міжгалузевого та 

міжвідомчого підходу є створення системи просторового розвитку та 

територіального планування. 

Особливого значення набуває здатність регіональних органів управління 

будувати свої плани на основі комплексного підходу до розвитку територій, 
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виявлення потенціалів, взаємодії з населенням і визначення довгострокових 

пріоритетів розвитку, реалізація яких забезпечує підвищення рівня життя 

сільського населення. Ситуація вимагає розробки єдиних методичних 

підходів до принципів, форм і методів планування з метою інтеграції 

регіональних галузевих і територіальних планів і програм з державною та 

регіональною політикою. 

Згідно з характеристиками етапів життєвого циклу, на яких знаходиться 

аграрний сектор економіки або окремі його галузі, доцільно використати 

відповідну матрицю для визначення цільового спрямування подальшого 

інноваційного розвитку аграрного сектору, яку необхідно враховувати в 

процесі розроблення концепції і стратегії інноваційного розвитку аграрного 

сектору економіки. 

Запропоновано концептуальну модель управління інноваційним 

розвитком аграрного сектору в три етапи:  

- інституційно-інфраструктурний, під час якого буде сформовано 

інноваційну інфраструктуру, створено необхідні інститути для 

забезпечення реалізації моделі та прийнята переважна кількість 

нормативно-правових актів щодо інноваційного розвитку 

аграрного сектору;  

- зональна реалізація моделі, яка передбачає впровадження 

перспективних із точки зору держави інновацій у визначених 

підприємствах (як державної, так і недержавної форми власності), 

кластерах та організацію тісної співпраці цих формувань із 

науково-дослідними організаціями та ВНЗ.  

Крім того, необхідні заходи з підвищення загальної привабливості 

аграрного сектору для інвесторів; масове охоплення всіх суб’єктів аграрного 

сектору, які зацікавленні в здійсненні інновацій. Держава виконує роль 

регулятора щодо концентрації інновацій певних видів, стимулюючи 

впровадження першочергово необхідних. 



97 
Розроблення та реалізація концепції і стратегії інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки повинні враховувати ряд аспектів 

методологічного спрямування, які забезпечать їхню адекватність умовам та 

дієвість, зокрема:  

- первісність ідеологічних інновацій, які сформують інноваційно 

мисляче суспільство;  

- раціональне поєднання економічного та соціально-екологічного 

ефектів від реалізації моделі інноваційного розвитку аграрного 

сектору економіки;  

- етапність реалізації моделі;  

- необхідність подальшої реструктуризації аграрних підприємств у 

напрямі їхнього укрупнення та інтеграції;  

- переорієнтації України із сировинної країни на країну, яка 

постачає на зовнішні ринки безпечну й екологічно чисту 

продукцію. 

Напрями відтворення на новій, ринковій основі кооперативного руху 

сільського населення повинні реалізовуватися шляхом наступних заходів:  

- вдосконалення правового забезпечення діяльності малих форм 

господарювання і сільськогосподарських споживчих кооперативів; 

-  розвиток фінансово-кредитної підтримки малих форм 

господарювання і сільськогосподарських споживчих кооперативів; 

якісне поліпшення інформаційно-консультаційного 

обслуговування малих форм господарювання і 

сільськогосподарських споживчих кооперативів; 

-  створення системи і функціонуючої мережі 

сільськогосподарських споживчих кооперативів; вдосконалення 

механізмів використання державного, муніципального і іншого 

майна для розвитку малих форм господарювання на селі і 

сільськогосподарських споживчих кооперативів;  
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- сприяння розвитку системи виявлення (підбору) і підготовки 

кадрів для малих форм господарювання і сільськогосподарських 

споживчих кооперативів. 

Система сільськогосподарських споживчих кооперативів припускає 

сукупність кооперативів різних видів і рівнів, в організаційно-правовому і 

функціональному стосунках об'єднаних на муніципальному і 

міжмуніципальному рівнях, з одного боку, а з іншого — в господарську 

організацію, здатну взаємодіяти з кооперативними організаціями і їх 

об'єднаннями (союзами) на регіональному і національному рівнях і успішно 

конкурувати з великим бізнесом. 

Розроблено механізм визначення забезпеченості сільських територій 

об'єктами соціальної інфраструктури на основі методики інтегральної оцінки. 

Інтегральна оцінка забезпеченості об'єктами соціальної інфраструктури 

служить основою для визначення групи районів областей, рівень і якість 

життя в яких найменш сприятливий, з метою здійснення першочергових 

заходів щодо збереження людського капіталу на цих територіях. 

Запропоновано такий порядок визначення забезпеченості муніципальних 

утворень області об’єктами соціальної інфраструктури:  

- організація отримання від органів місцевого самоврядування 

муніципальних утворень області інформації про об’єкти 

соціальної інфраструктури; 

-  аналіз забезпеченості об’єктами соціальної інфраструктури у 

відповідності до розробленої методики інтегральної оцінки 

забезпеченості районів області об’єктами соціальної 

інфраструктури;  

- проведення відбору інвестиційних проектів на об’єкти 

капітального будівництва та формування переліку об’єктів 

капітального будівництва на основі групування районів області за 

рівнем забезпеченості об’єктами соціальної інфраструктури. 
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Враховуючи досвід використання програмно-цільового підходу до 

управління соціальною інфраструктурою запропоновано окрім основних 

аспектів аналізу соціально-економічного положення сільських територій у 

рамках цільових програм враховувати: соціальні пріоритети регіону, 

соціальні нормативи і соціальну регіональну політику, як систему 

першочергових заходів адміністрації регіону, спрямованих на розвиток і 

стабілізацію соціально-економічного стану регіону. Доведено необхідність 

законодавчого визначення фінансових потоків та гнучкої вертикальної 

системи управління для координації основних функцій взаємодії органів 

виконавчої влади у досягнення цілей і задач розвитку соціальної сфери 

сільських територій. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Встановлено, що сільська проблематика набуває нині актуальності, 

оскільки на сільських територіях реалізуються соціально-економічні й 

екологічні інтереси різних статево-вікових груп населення, відносини 

людини, суспільства і природи, задовольняються матеріальні та духовні 

потреби людей, забезпечуються належні умови життєдіяльності. Як 

самостійна система сільські території об‘єднують сільську поселенську 

мережу, природні та людські ресурси, виробничу і соціальну інфраструктуру 

на селі, які сприяють добробуту населення, що в результаті впливає на 

забезпечення збалансованого сільського розвитку в цілому.  

2. В ході дослідження було виявлено, що сферу соціально-економічного 

розвитку сільських територій необхідно розглядати як системне явище, яке, 

крім території як такої, включає у свою орбіту все те, що на ній у тій чи іншій 

формі функціонує або є її складовою, зокрема мікро- (село, сільрада), мезо- 

(район) і макро- (регіон) території, яким властиві структурні, функціональні 

та іншц характеристики. Поняття «сільська територія» сьогодні є одним із 

найбільш уживаних, коли йде мова про розвиток села, сільського 

господарства, агропромислового виробництва. Вживається воно в різних 

контекстах, причому дуже часто як синонім «сільського поселення», 

«сільської ради», «сільської громади», «сільської поселенської мережі» тощо. 

 3. На основі проведеного дослідження обґрунтовано місце і роль 

сільського розвитку в соціально-економічному зростанні регіону. Зазначене 

доцільно розглядати через важливі функції, що їх виконують сільські 

території, оскільки функціонування останніх як складного 215 

поліфункціонального об‘єкта розглядається у взаємозв‘язку між його 

складовими в результаті вчинення певних дій.  До основних функцій 

сільських територій слід віднести виробничо-господарську діяльність та 

рекреаційно-туристичну діяльність.  
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4. Запропоновано систему регулювання регіонального сільського 

розвитку, яка полягає у створенні самодостатніх інституційних та 

організаційних умов, які сприяють відродженню на селі підприємництва, 

самоорганізації сільських мешканців, де, важливою функцією є соціальний 

захист, відповідні стандарти та гарантії сільського населення, сприяння 

раціональному використанню ресурсів сільських територій, що у підсумку 

забезпечуватиме формування ефективних систем державного регіонального 

управління.  

 5. Визначено, що для реалізація програм та проектів у регіоні можлива 

за умов плідної співпраці та взаємоузгодженості дій усіх зацікавлених сторін 

(громада, держава, органи влади всіх рівнів, фінансові посередники, 

інвестори, кредитори та науково-дослідні установи). Доведено, що 

інституційне забезпечення сільського розвитку регіонів України не 

позбавлене недоліків, проте має суттєвий потенціал, щоб забезпечити 

узгодження ініціатив різних рівнів (державних, регіональних, місцевих) з 

інтересами кінцевої ланки (виробників, підприємців та населення) в межах 

окремої території.  

6. Реалізація переваг сільської території й усунення (пом'якшення) її 

негативних властивостей викликає зміни у соціально-економічній системі 

сільського регіону, та оцінюється індикаторами, передбаченими у Єдиній 

комплексній стратегії розвитку сільського господарства та сільських 

територій на 2015-2020 роки, які можуть бути прийняті за основу з 

можливістю додавання узгоджених з членами робочої групи індикаторами, 

що відбивають специфіку сільського розвитку конкретної сільської території.  

7. Стратегічне перспективне планування сільського розвитку регіонів 

країни та галузей необхідно здійснювати на основі комплексу імітаційних 

моделей, що дозволяють розглядати соціально-еколого-економічну 

територіальну систему як цілісну систему, оцінювати синергетичний ефект 

від взаємодії різних її елементів і факторів, що впливають в умовах мінливої 

соціально-економічної ситуації.  
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