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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Прагнення України до інтеграції у 

європейське співтовариство потребує розробки заходів і механізмів сталого 

розвитку українського села та найскорішого прийняття рішень у цій сфері 

розвитку людського потенціалу нашої держави. Без подолання негативних 

тенденцій у розвитку сільських територій, на яких проживає майже третина 

населення України, наша країна не зможе ефективно конкурувати з іншими 

країнами. Низький рівень життя сільського населення загрожує відпливом 

найбільш активної та працездатної його частини до міст, активізує зовнішню 

трудову міграцію, що посилює занепад сільських територій. 

Упродовж усього періоду державної незалежності України розвиток 

аграрного сектору та сільських територій 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 вітчизняного сільського 

господарства. 

Водночас, на практиці більшість урядових заходів не дали очікуваного 

ефекту, а окремі позитивні тенденції нівелюються погіршенням 

соціальнодемографічної ситуації на селі, посиленням монополізації 

аграрного ринку, тіньовим обігом земельних ресурсів тощо. Як наслідок 

українське сільське господарство залишається одним із найбільш 

проблемних секторів вітчизняної економіки, а інволюційні процеси на 

сільських територіях сьогодні перебувають у центрі уваги вітчизняних 

науковців, політиків, представників громадськості. 

На сучасному етапі розвитку суспільних відносин сільські території слід 

розглядати як складні природно-господарські територіальні системи, 

розвиток яких визначається, головним чином, ступенем зрілості 

внутрішньосистемних інтеграційних зв'язків природної, економічної, 

соціальної середовищ та органів управління. Для них характерні прояви 
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таких специфічних якостей: цілісність (єдність цілей, функцій і структури), 

автономність (прагнення до кращої впорядкованості), відносна стійкість 

(збереження і розвиток внутрішньої структури), двомірність управління 

(виділення загальних регіональних пріоритетів, диференціація економічних 

нормативів держави та економічних інтересів суб'єктів аграрного 

господарювання). Зазначені питання зумовлюють актуальність теми, що 

розглядається. 

В останні роки з боку багатьох вчених посилилася увага до наукового 

забезпечення гармонійного та сталого розвитку сільських територій.  

Теоретичні основи формування підходів до вирішення практичних завдань 

державного управління, які пов’язані із сталим розвитком сільських 

територій заклали Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, М.Й. Малік, 

Л.М. Мельник, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин, С.М. Домбровська, 

С.В. Майстро, М. Латинін, Л. Воротіна,  А. Дегтяр, Л. Дмітриченко, та ін.  

Разом із тим окремі аспекти цієї багатопланової проблеми ще не 

повною мірою досліджені та розроблені. Динамічні процеси, які 

відбуваються в економічному середовищі суспільства, зумовлюють потребу в 

постійному осмисленні теоретичних і прикладних аспектів державного 

регулювання розвитку сільських територій. Саме тому в сучасних умовах 

важливою є розробка перспективних механізмів державного регулювання та 

концептуальних підходів до удосконалення сталого розвитку сільських 

територій.  

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення 

теоретико-методологічних підходів та практичних рекомендацій щодо 

удосконалення державного регулювання розвитку сільських територій. 

Для досягнення мети дослідження були визначені такі завдання: 

- проаналізувати теоретичні засади формування державного 

регулювання розвитку сільських територій;  

- охарактеризувати методи і засоби державного управління 

суб’єктами інфраструктурного забезпечення сільських територій;  
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- проаналізувати основні фактори державного впливу на розвиток 

сільських територій в Україні;  

- дослідити та розкрити основні механізми державного регулювання 

розвитку сільських територій в країнах світу та ЄС;  

- визначити напрями підвищення ефективності реалізації комплексної 

державної політики розвитку сільських територій; 

- обґрунтувати напрями удосконалення механізмів  регулювання 

розвитку сільських територій на інноваційних засадах;  

- визначити потенціал розвитку сільських територій з погляду 

перспектив європейської інтеграції України. 

Об’єктом дослідження є механізми комплексної державної політики зі 

сталого розвитку сільських територій.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та 

практичних засад державного управління розвитком сільських територій. 

Наукова новизна одержаних результатів Основними результатами 

роботи, які характеризуються науковою новизною є наступні: 

удосконалено: 

– трактування сутності категорії ―розвиток сільських територій‖, яка 

зводиться не лише до забезпечення продовольством і 

сільськогосподарською сировиною країни, а це процес стабільного  й  

збалансованого  забезпечення  розвитку  сільської  поселенської мережі і 

сільськогосподарського виробництва на основі реалізації комплексу 

державного та місцевого рівня економічних, соціальних і екологічних 

заходів, спрямованих на збереження і збагачення людського потенціалу; 

– модель управління сільськими територіями та регулювання їх 

розвитку з урахуванням компоненти муніципального маркетингу через 

досягнення збалансованості інтересів органів місцевого самоврядування 

сільських територій і сільського населення з однієї сторони, і суб’єктів 

господарювання – з другої.  
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дістало подальшого розвитку: 

– наукові положення щодо доповнення механізму управління 

сільським розвитком елементами регулювання масштабів матеріального 

виробництва, життєзабезпечення сільського населення та розвитку 

інфраструктурного забезпечення на основі інтеграції економічного, 

організаційного, технологічного і інтелектуального потенціалів сільських 

територій; 

– структурно-функціональна модель державно-приватного 

партнерства у сфері інфраструктурного забезпечення сільських територій 

як специфічної конфігурації інтересів і відповідних правочинів партнерів: з 

однієї сторони – замовника та експлуатанта інфраструктурних мереж 

(недержавна приватна орагіназація, що несе повну відповідальність за 

забезпечення  послугами інфраструктури сільських територій, організовує 

реалізацію інвестиційних проектів та залучає інвестиції); з іншої сторони – 

держава і муніципальні органи влади, які виконують роль співінвесторів 

або номінальних власників інфраструктурних об'єктів. 

Методи дослідження. Теоретичним підґрунтям роботи є фундаментальні 

положення теорії управління, теорії систем та системного аналізу, 

інституційного підходу, класичних і сучасних теорій сталого розвитку щодо 

державного регулювання розвитку сільських територій.в ринкових умовах. 

Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми 

досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових 

засадах управлінської, економічної і споріднених із ними наук. У роботі 

використано: історичний та логічний методи – для дослідження теоретичних 

засад розвитку сільських територій.; абстрактно-логічний – для теоретичного 

узагальнення й формування висновків; економіко-статистичний – для аналізу 

сучасного стану розвитку сільських територій.в Україні; методи аналізу і 

синтезу – для розробки ефективного механізму підтримки розвитку малого 

підприємництва, експериментальний – для формування напрямів ефективної 

державної підтримки розвитку сільських територій.. 
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Інформаційними джерелами дослідження стали закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-

правові документи Міністерства економіки, програмні документи державних 

органів України, офіційні матеріали Державної служби статистики України, 

монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, особисті дослідження 

автора. 

У першому розділі розглянуто теоретичні засади досліджень та 

методичне забезпечення державного регулювання розвитку сільських 

територій; узагальнено методи і засоби управління суб’єктами державної 

політики розвитку сільських територій. 

У другому розділі здійснено аналіз факторів державного впливу на 

розвиток сільських територій та державного управління соціально-

економічним розвитком сільських територій в Україні,  узагальнено 

зарубіжний досвід державного регулювання розвитку сільських територій. 

У третьому розділі обґрунтувано напрями удосконалення механізмів  

регулювання розвитку сільських територій на інноваційних засадах та 

розкрито потенціал розвитку сільських територій з погляду перспектив 

європейської інтеграції України.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані положення та рекомендації є підґрунтям для розв’язання 

теоретичних і практичних проблем державного регулювання розвитку 

сільських територій  в Україні у сучасних умовах. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення механізмів державного регулювання 

розвитку сільських територій в Україні, в тому числі в сiльських 

територiальних громадах. 

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

1.1. Теоретичні засади формування державного регулювання  

розвитку сільських територій 

 

Для подолання системної кризи, яка на сьогодні є в сільській місцевості 

України, необхідний перехід на траєкторію сталого розвитку, для чого 

потрібно глибоке наукове опрацювання механізмів його здійснення і зміни 

державної політики. Нині аграрна економіка, розширюючи сферу 

досліджень, зосереджує свою  увагу  на  економічному  та  соціальному  

аспектах  розвитку  сільських територій. Поряд з цим, соціально-економічна 

ситуація в сільській місцевості країни в останні десятиліття зазнала значних 

змін, в тому числі і під впливом Дохійського раунду переговорів СОТ, що 

призвело до переорієнтації державної політики з розвитку сільських 

територій на використання територіального підходу при скороченні 

підтримки безпосередньо сільськогосподарських товаровиробників. 

Реформи єдиної аграрної політики Євросоюзу 2003 переміщують акцент з 

сільськогосподарського виробництва на розвиток сільської економіки та 

охорону навколишнього середовища, відображаючи перехід від галузевого 

підходу до територіального, з передачею більш широкого кола повноважень 

з управління програмами розвитку державам – членам ЄС [102, с. 86]. 

В. Юрчишин одним з перших у вітчизняній економічній науці дав 

визначення поняття «сільський розвиток». На його думку, у науковому 

відношенні ця категорія «уособлює» сукупність знань про сучасне, 

найближче, доступне для огляду (середньострокове) і стратегічно віддалене 

майбутнє українського села, селянства і всього сільського соціуму, а також 

про напрями, шляхи і механізми виведення сільського господарства на 

засади сталого розвитку [105, с. 28]. 
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У прикладному відношенні сільський розвиток виправдано 

розглядати як матеріалізацію (практичне втілення) системних державних, 

регіональних і безпосередньо місцевих заходів, і практичних дій, 

підпорядкованих сучасним  та стратегічним інтересам і потребам кожної 

конкретної сільської території. 

Як теоретичну основу дослідження сутності сільського розвитку, 

О.Бородіна використовує класичне обґрунтування поняття розвитку, дане Й. 

Шумпетером у відомій науковій праці ―Теорія економічного розвитку‖ [103, 

с. 148], де логічно доведено, що розвиток – це процес переривчастих змін і 

неврівноваженості, викликаних інноваціями та з урахуванням концепції 

багатофункціональності сільського господарства, запропонованих ОЕСР, 

під сільським розвитком вона пропонує розуміти такий процес, за якого 

забезпечується гармонійний соціоекономічний розвиток сільської 

місцевості на основі самоорганізації сільських громад з максимально 

можливим використанням факторів ендогенного розвитку (місцевих 

активів) в їх  поєднанні із зовнішніми можливостями. Автор зазначає, що 

необхідно створити економічне підґрунтя для підвищення якості життєвого 

середовища для сільського населення за рахунок розвитку громади. Цей 

розвиток являє собою систему запланованих зусиль, спрямованих на 

створення активів, які збільшують можливості поліпшення економічної 

активності сільського населення та рівня його життя [8, с. 67]. 

Ю. Губені поняття сільського розвитку трактує як специфічний спосіб 

реалізації суспільно-економічних відносин, за якого товари і блага, що їх 

продукує аграрний сектор і сільська економіка, розподіляються між 

суб’єктами цих відносин з врахуванням інтересів сільського населення з 

метою кращого забезпечення його добробуту. Цим наголошується, що 

економічні відносини, у які вступають суб’єкти ринку, і їх зміст є 

визначальним способом розподілу доходів, що їх створює сільська 

економіка у межах сільських територій, а процес сільського розвитку є 

обумовлений цим змістом [21, с.64]. 

http://libtomcat.knteu.kiev.ua/library/DocDescription?doc_id=106632
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Визначальна мета сільського розвитку – це скорочення масштабів 

бідності, підвищення рівня життя у сільській місцевості, поліпшення стану 

здоров’я, розвиток, який збалансований в екологічному, соціальному та 

економічному аспектах. 

Зважаючи на домінування у вітчизняній науці, політиці та практиці 

галузевого підходу до розвитку села (тобто як сільського господарства), 

таке розуміння сутності сільського розвитку досить часто відокремлювалось 

від понять ―розвиток сільської місцевості‖ та ―розвиток сільських 

територій‖. Хоча всі ці поняття стосуються села як соціально територіальної 

підсистеми суспільства. Зокрема, поняття розвиток сільської місцевості, 

науковцями використовується, коли в дослідженні акцентується увага на 

соціоекономічній складовій, забезпеченні суспільного добробуту та 

людського розвитку, а розвиток сільських територій – на виробничих та 

інфраструктурних аспектах. Хоча, на нашу думку, таке розмежування є 

досить умовним. Зокрема, використання поняття ―сільський розвиток‖ 

передбачає розвиток у межах руральної (від. англ. rural – сільський) частини 

територій, розміщеної у  просторі. Такий підхід дозволяє об’єктивно 

оцінити розвиток сільської територіальної підсистеми суспільства через 

виконання нею комплексу певних функцій. 

Саме тому, в  нашому дослідженні поняття «сільський розвиток» та 

«розвиток сільських територій» ми розглядаємо як синоніми. Та в 

дослідженні будемо  використовувати  розвиток  сільських  територій,  який  

ми пропонуємо розглядати як закономірний та спрямований процес зміни 

екологічних, соціальних та економічних складових сільського утворення на 

основі поєднання наявних ресурсів (інфраструктурних, людських, 

природних) та ініціативності мешканців. 

До останнього часу в громадській думці, державній політиці та науці, 

як вже зазначалось, домінував вузький підхід до визначення ролі і значення 

розвитку сільських територій. В цілому поняття «розвиток сільських 

територій» та «розвиток сільського господарства» розглядалися як тотожні,  
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відповідно роль і значення сільської території для країни зводилися лише до 

забезпечення продовольством і сільськогосподарською сировиною. Не 

применшуючи важливості цих та інших економічних функцій села, хотілося 

б звернути увагу на те, що стратегічне значення політичного, соціально-

культурного, екологічного та рекреаційного аспектів розвитку сільських 

територій для  країни як в теорії, так і на практиці не враховувалося в 

належній мірі. У сучасних умовах це неприпустимо, на наш погляд, в силу 

двох обставин. Поперше, внаслідок об’єктивного характеру 

багатофункціональності сільських територій і особливої значущості їх для 

політичного та соціально-економічного розвитку суспільства. Кожна 

функція може бути адекватно зрозуміла і ефективно реалізована лише в 

тому випадку, якщо вона розглядається в системному зв’язку з іншими 

функціями в контексті реалізації єдиної стратегії державного розвитку. По-

друге, ситуація, що складається в країні  (демографічна і екологічна кризи, 

зниження якості життя і людського потенціалу, занепад сіл і спустошення 

сільськогосподарських угідь), створює загрози для загальнонаціонального 

розвитку. Тому вирішення господарських проблем села можна, на нашу 

думку, лише виходячи з пріоритетності розвитку сільських територій в 

цілому ЄС [2, с. 13]. 

Основними правовими документами, які регулюють процеси 

розвитку сільських територій в Україні є: Закон України «Про засади 

державної регіональної політики» від 05.02.2015 р. № 156-VIII [29];  

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 

01.04.2014 р. № 333-р. [65],  Постанова КМУ «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» від 

06.08.2014 р. № 385[63],  Закон України «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII [28], «Єдина 

комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських 

територій на 2015-2020 рр.», яка затверджена Кабінетом Міністрів 
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України 01.09.2013 р. [25], Закон України «Про стимулювання розвитку 

регіонів» № 51 ст. 548 від 2005 р. [30], Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій» № 995 

р. від 23.09.2015 р. [67], Постанова КМУ «Про схвалення Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні» від 01.04.2014 р. № 333-р [66], Закон України «Про 

основнi засади державної аграрної полiтики на перiод до 2015 року» вiд 

18.10.2015 р. №2982-IV [64]. Проте в Україні на сьогодні немає 

законодавчо закріпленого  визначення терміну «розвиток сільських 

територій». Зокрема, в Концепції розвитку сільських територій зазначено, 

що розвиток сільських територій – це процес стабільного  й  

збалансованого  забезпечення  розвитку  сільської  поселенської мережі і 

сільськогосподарського виробництва на основі реалізації комплексу 

державного та місцевого рівня економічних, соціальних і екологічних 

заходів, спрямованих на збереження і збагачення людського потенціалу 

села – першооснови розвитку сільських територій. 

Одночасно цей же термін широко використовується в розвинених 

країнах, сутнісний зміст якого постійно еволюціонує з урахуванням 

тенденцій в соціально-економічних і демографічних процесах, що 

відбуваються в цих країнах. В останні десятиліття відбувся значний 

перелом у свідомості політичних сил про роль і місце розвитку сільських 

територій у забезпеченні економічного розвитку країни, як наслідок 

проблематика наукових досліджень значно розширилася, що знайшло 

відображення і в сутнісному змісті терміна «сільський розвиток». 

Узагальнюючи теоретичні роботи вітчизняних і зарубіжних 

економістів, виділяємо наступні концептуальні підходи до розвитку 

сільських територій (рис. 1.1). 

Галузевий підхід, який орієнтує основні заходи державної підтримки на 

розвиток аграрного сектора сільської економіки, в основі якого закладено те, 

що традиційно економічною основою на сільських територіях були сфери, 
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які пов’язані з використанням природних ресурсів сільське, лісове 

господарство, мисливство, рибальство та рибництво. Сільські та 

сільськогосподарські  питання в цьому випадку розглядаються як синоніми, 

передбачається, що цілі сільського та сільськогосподарського розвитку 

ідентичні один одному.  

 

Рис. 1.1. – Основні концептуальні підходи до підтримки розвитку сільських 

територій в світі 

 

Державна підтримка в рамках цього підходу спрямована на підвищення 

конкурентоспроможності аграрного сектора за допомогою його модернізації 

та структурних перетворень. Метою виступає підвищення доходів 

сільськогосподарських виробників. Але у практичній діяльності зростання 

конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва досягається 

Концептуальні підходи до підтримки розвитку сільських територій 

Галузевий Територіальний 

Цілі підтримки 

Розвиток сільського 

господарства 

Комплексний 

(інтегрований) розвиток 

Основні цільові 

групи 

Сільгоспвиробники 

різних організаційно-

правових форм 

Сільські муніципальні 

утворення, сільське 

населення 

Основні напрями 

 забезпечення 

конкурентоздатності 

сільгоспвиробників; 

 підвищення 

сільгоспвиробників; 

доходів 

1. підтримка і створення нових 

об’єктів соціальної та інженерної 

інфраструктури  

 диверсифікація сільської економіки; 

 підвищення якості людського капіталу; 

 підвищення вартості місцевих активів; 

 соціально-орієнтована підтримка різних 

верств сільського населення; 

 збереження та раціональне 
використання природних ресурсів; 

 підтримка місцевих ініціатив 

сільського населення. 
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через інтенсифікацію, укрупнення і спеціалізацію виробництва, розширення 

взаємозв’язків і залежності аграрного сектора від інших сфер економіки. 

Територіальний підхід, що передбачає комплексний розвиток сільських 

територій з урахуванням відмінностей їх природно-кліматичних, 

демографічних, соціальних, економічних та інших потенціалів, в рамках 

якого пропонуються різні концепції: інтегрального територіального розвитку, 

сільського регіонального розвитку та інші. Цей підхід заснований на зміні 

ролі сільського господарства та інших сфер в економіці сільської території, і 

навіть зміні ролі самих сільських територій в економічному розвитку країни. 

Територіальний підхід знайшов відображення і в програмних 

документах більшості розвинених країн. Так, «Коркська декларація», 

прийнята на європейській конференції по сільському розвитку (Корк, 

Ірландія, 1996 р.), містить 10 основних принципів сільського розвитку в 

Євросоюзі. У першому пункті цієї декларації сталий сільський розвиток було 

проголошено фундаментальним принципом в сільській політиці, цілями якої 

є переорієнтація міграції у бік сільських територій, боротьба з бідністю, 

розширення зайнятості сільського населення, забезпечення рівності 

можливостей та задоволення зростаючих потреб, поліпшення якості життя, 

здоров’я, безпеки, розвиток особистості та проведення дозвілля, поліпшення 

сільського добробуту. Політика сільського розвитку повинна бути 

міждисциплінарною за концепцією і міжсекторальною в практичному 

застосуванні з чітким територіальним акцентом [124]. 

Ряд науковців як проміжний виділяють підхід до сільського розвитку як 

способу скорочення розриву між відсталими сільськими територіями і більш 

розвиненими міськими. Цей підхід отримав розвиток в 90-ті роки 20 сторіччя 

і знайшов відображення в численних програмах, що відносяться до розвитку 

регіонів з гіршими умовами для сільськогосподарського виробництва та 

відсталих, бідних сільських територій з маргінальним населенням 

[Шумпетер]. Цей підхід заснований на ефекті перерозподілу за допомогою 

виплат, що компенсують дію несприятливих природних і соціально-
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економічних факторів. Найбільш показовими є програми підтримки 

сільських регіонів у країнах Євросоюзу з менш сприятливими умовами. У 

сучасній спільній аграрній політиці Євросоюзу до них відносять три групи 

територій: гірські території з коротким вегетаційним періодом і крутими 

схилами , а також території вище 62 паралелі; території, які можуть бути 

виведені з сільськогосподарського обороту внаслідок низької продуктивності 

земель із скорочуваною чисельністю сільського населення, основний дохід 

якого залежить від сільськогосподарського виробництва; території, де 

сільськогосподарське виробництво має бути збережено для того, щоб не 

порушувати навколишнє середовище, сільську місцевість, туристичний 

потенціал території, захистити прибережні зони.  Основні заходи  підтримки 

та  розробка  програм спрямовані саме на ці території для скорочення 

нерівності та соціальної напруженості. 

Ще однією концепцією розвитку сільських територій, що набула 

поширення в науковій літературі та заснована на територіальному підході, є 

концепція регіонального сільського розвитку. Відповідно до якої, основною 

метою виступає стабілізація і поліпшення умов сільського населення, 

особлива увага при цьому приділяється найбільш бідним групам [42, с. 10]. 

Головна теза концепції регіонального сільського розвитку заснована на 

тому, що сільський розвиток і масова бідність більше обумовлені 

недоліками в економічній, соціальній та інституційній системі, ніж є 

результатом особистісних недоліків місцевого населення. 

За вихідну методологічну основу дослідження поняття розвитку  

сільських територій ряд науковців зокрема: О. Бородіна, І. Прокопа, В. 

Юрчишин та інші приймають Концепцію багатофункціональності 

сільського господарства, сформульовану в 2008 р. Організацією 

економічного співробітництва та розвитку. Концепція 

багатофункціональності враховує необхідність системного розгляду питань 

продовольчої безпеки, соціальної й економічної ролі сільського 

господарства, стану навколишнього середовища [8, с. 86]. 
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О. Скидан зазначає, що концепція багатофункціональності розглядає 

сільське господарство як основу економіки, соціальної і  природоохоронної 

сфер сільських територій [83, c. 36-38]. Він вважає, що в умовах України 

вона повинна стати основою для обґрунтування необхідності більш  

активної аграрної політики. 

Досліджуючи концепцію, механізми та ефективність державної  

підтримки сільського господарства, О. Бородіна наголошує, що світова 

спільнота визнає багатофункціональну природу сільського господарства, 

яка породжує нову його загальнонаціональну значимість і вимагає 

принципово нового підходу до забезпечення сільського розвитку на сталій 

основі [9, с. 68]. 

Як зазначає Т. Гоголь, на сьогодні взаємовигідним розв’язанням 

проблеми для всіх держав Європейського Союзу є багатофункціональний 

розвиток  сільського господарства, оскільки тільки так можна забезпечити 

врівноважений розвиток. У свою чергу, багатофункціональність сільського 

господарства приводить до багатофункціональності села. Саме такий 

розвиток, на думку автора, сприятиме так званим «зворотним діям», тобто у 

високорозвинутих країнах (з промисловою моделлю розвитку сільського 

господарства) обмеження надмірної концентрації сільського господарства 

сприятиме поверненню міських жителів на сільські території, і одночасно 

стимулюватиме потреби розбудови соціальної інфраструктури та послуг [6]. 

Однією з основних засад сільського розвитку є як найповніша 

реалізація, багатофункціонального сільського господарства, сутність якої 

полягає в тому, що у процесі виробництва сільськогосподарської продукції 

створювались й ряд суспільних благ. Зокрема, продовольча безпека, 

позитивний вплив на навколишнє природне середовище, підтримання 

життєдіяльності населення на сільських територіях, відтворення і розвиток 

селянства як носія національної ідентичності, культури та духовності. 

Узагальнюючи існуючі підходи, можливо виділити наступні основні 

принципи сільського розвитку: 
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 комплексний підхід до розвитку сільських територій передбачає 

вибір напрямів розвитку економіки території з урахуванням рівня 

соціального розвитку, стану та охорони навколишнього середовища, 

взаємозалежності та взаємодії з міськими територіями; 

 переорієнтація з галузевої політики на багатогалузевий підхід до 

розвитку сільських територій. Неефективність  державної  політики, 

орієнтованої тільки на підтримку аграрного сектора, призвела до 

усвідомлення того, що для розвитку сільської економіки необхідна 

підтримка і розвиток всіх сфер і видів виробництв: сільське і лісове 

господарство, харчова промисловість, туризм, торгівля тощо; 

 орієнтація на власні ресурси і широку участь  населення. 

Досягнення цілей розвитку сільської території забезпечується за рахунок 

мобілізації місцевих фінансових, матеріально технічних, природних 

ресурсів. Головним фактором виступає залучення населення території в 

процес реалізації програмних заходів. Використання знань, досвіду, 

особливостей соціальної та економічної поведінки місцевого населення і 

соціальних груп у значній мірі визначає успішність реалізації програм; 

 врахування екологічного аспекту розвитку сільських територій. 

Визначення впливу та значення навколишнього середовища та природних 

ресурсів для розвитку сільської місцевості, необхідність пошуку напрямів 

розвитку, що не викликає деградації навколишнього середовища; 

 скорочення ролі центрального уряду при посиленні ролі місцевих 

органів влади. Зусилля держави, бізнесу, населення та інших зацікавлених 

груп на конкретній території консолідуються шляхом кооперації, розвитку 

місцевого самоврядування та діяльності громадських організацій. 

При розмаїтті акцентів щодо категорії «сталий розвиток» в кінцевому 

рахунку вона зводиться до прогресивного розвитку, який не веде до 

незворотних змін біосфери, тобто передбачає рівність 

антропобіосфероцентричних підходів. Іншими словами, це «стратегія 
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виживання і безперервного розвитку цивілізації (і країни) в умовах 

збереження навколишнього природного середовища». Подібні визначення 

відображають гуманістичну сутність концепції [109, с. 134]. 

Перехід до сталого розвитку вимагає кардинальних перетворень, у 

центрі яких – екологізація всіх основних видів діяльності людства, самої  

людини, зміна його свідомості та створення нового – «сталого суспільства» 

як сфери розуму. Отже, стійкий розвиток – це якісно новий етап в історичній 

еволюції людства, коли науково-технічна революція буде підкріплена 

соціоекологічною та економічною революцією, коли моральний закон і нова 

екологічна мораль визначатимуть еволюційний процес [8, с. 96]. 

Забезпечення сталого розвитку сільських територій є комплексною 

проблемою і можливе за умови: макроекономічної стабільності; 

збалансованого розвитку економіки; забезпечення економічного зростання в 

сільському господарстві; розширення несільськогосподарської зайнятості в 

сільській місцевості; досягнення на селі соціально близьких до міських умов 

отримання доходів і суспільних благ; поліпшення умов доступу 

господарюючих суб’єктів підприємницької діяльності на селі до ринків 

матеріально-технічних, кредитних, інформаційних, інших ресурсів; 

формування в сільській місцевості інститутів громадянського суспільства, що 

забезпечують захист економічних і соціальних  інтересів  різних  груп  

сільського  населення;  здійснення   програм поліпшення екологічної ситуації 

в сільській місцевості. 

 

1.2. Методи і засоби державного управління суб’єктами 

інфраструктурного забезпечення сільських територій 

 

Наукове узагальнення еволюції досліджень розвитку у внутрішньому 

і зовнішньому середовищі дозволило визначити підходи до структурування 

рівнів організації та регулювання соціально-економічного розвитку 

сільських територій, які ґрунтуються на положеннях сучасних теорій 
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функціоналізму, конфлікту, обміну, етнометодології, символічного 

інтеракціонізму,  теоретичної  та імперичної соціології, вимогах суспільства і 

забезпечує узгодження інтересів всіх учасників процесу регулювання на 

мікро-, мезо- та макрорівнях (рис. 1.2). 

Ксьонжик І. В.  дає наступний зміст категорії «сільські території», під 

якою розглядається певна теріторіальна одиниця, що розташовується за 

межею міст і має соціально- економічне інфраструктурне забезпечення; 

багатофункціональні господарські і несільськогосподарські види 

діяльності, які здійснюються юридичними і физичними особами; і є носієм 

специфічного укладу життя  селян, сформованого сторіччями.  

Сільські території успішно розвиваються за наявності відповідних умов 

і чинників, які в сукупності забезпечують формування певного рівня їх 

соціально-економічного розвитку, що є найголовнішим завданням держави 

та її інститутів. Сукупність організаційного, соціального, економічного і 

екологічного середовища формують галузі і сфери, які забезпечують 

функціонування та розвиток як окремих домогоподарств, так і 

підприємництва. Таким дієвим сімбіозом є інфраструктурне забезпеченням 

сільських територій. Метою його  формування є створення сприятливих 

умов для розвитку сільських територій шляхом здійснення комплексної і 

адресної підтримки сільських мешканців і суб’єктів господарювання в 

різних напрямках: інформаційному, консультаційному, освітньому, 

прогнозно-аналітичному, науково-технічному, технологічному, 

фінансовому, майновому, а також у наданні широкого спектра 

інфраструктурних послуг [38, с. 46].. 

Інфраструктурне забезпечення сільських територій є ієрархічно 

організованою системою державного управління, сукупністю організаційно 

відокремлених підгалузей національної економіки, що діють в межах 

сільських територій, основним призначенням яких є забезпечення та 

обслуговування функціонування базових галузей матеріального 

виробництва, невиробничої сфери і життєдіяльності сільської громади.  
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Рис. 1.2. – Структурний розподіл рівнів організації та регулювання соціально-економічного розвитку сільських 

територій 
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Організаційно-економічні проблеми інфраструктурного забезпечення 

розвитку сільських територій в інституційному середовищі визначають 

необхідність подальшого вдосконалення системи його державного  

регулювання. Воно нейтралізує вплив негативних зовнішніх і внутрішніх 

чинників, надає позитивний імпульс подальшому розвитку об’єктам 

інфраструктури села, дозволить здійснити прогнозування траекторії 

розвитку сільських територій, аграрного сектору і національної економіки в 

цілому. Цей процес повинен охоплювати усіх учасників інфраструктурного 

забезпечення сільських територій як елементів єдиного організаційно-

економічного механізу, включаючи інститути державного і місцевого 

регулювання. Даний механізм надає можливість визначити, що головними 

чинниками інфраструктурного забезпечення соціально-економічного 

розвитку сільських територій є якість державного управління та місцевого 

самоврядування. Якщо умови господарювання важливі для відродження 

економіки, то вирішальну роль у соціально-економічному розвитку 

сільських територій грає дієздатне місцеве самоврядування. У ході 

дослідження встановлено, що ефективність місцевого самоврядування 

залежить від безлічі чинників, які умовно можна поділити на базові, 

економічні, політико-правові, структурно-функціональні, організаційні і 

ресурсні. Всі вони є значущими, проте вирішальну роль серед них 

відіграють базові. Пояснюється це тим, що без формування суспільної і 

політичної відповідальності влади не можливо досягти дотримання законів, 

побудувати громадянське суспільство; в той же час, без демократизації 

державного управління не можуть бути створені дієздатні інститути 

місцевої влади, а за наявності багатоукладної економіки і прийнятних умов 

господарювання – забезпечена ефективна діяльність господарюючих 

суб'єктів. У свою чергу, демократизація державного регулювання і 

збільшення надходжень до місцевих бюджетів неможливі без 

децентралізації в Україні міжбюджетних відносин [36, с. 14]. 
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Розгляд інституційного середовища сільської економіки в контексті 

організаційно-структурного наповнення дозволяє визначити її як 

сукупність інституційних структур, Проведені дослідження показали, що 

господарська діяльність на сільській території може здійснюватися 

одночасно в рамках декількох інституційних структур, кожна з яких 

органічно вписується в історично сформований інституційний формат, 

виникаючи в певний історичний час, займаючи певне історичне місце і 

виконуючи певну історичну роль (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. –Класифікація суб’єктів інфраструктурного забезпечення 

соціально-економічного розвитку сільських територій України 

Колективні інституційні 

структури 

Приватно-родинні 

інституційні структури 

Редистрибутивна 

економіка 

Ринкова 

економіка 

Реципрокна 

економіка 

Групування суб’єктів інфраструктурного забезпечення 

сільських територій за інституційним форматом 

Суб’єкти інфраструктурного забезпечення 

соціально-економічного розвитку 

сільських територій 

Д
ер

ж
ав

н
і 

К
о
о
п

ер
ат

и
в
н

і 

К
о
р
п

о
р
ат

и
в
н

і 

Ф
ер

м
ер

сь
к
і 

  
П

ід
п

р
и

єм
н

и
ц

ь
к
і 

О
со

б
и

ст
і 

сі
л
ьс

ьк
і 

го
сп

о
д
ар

ст
ва

 (
О

С
Г

) 



 

25  

 

Для здійснення організації та регулювання інфраструктурного 

забезпечення сільських територій було визначено його основні проблеми і 

представлено типологію видів. Запропонована типологія покликана 

класифікувати види інфраструктурного забезпечення як об'єкти управління, 

а  не з точки зору абстрактних гносеологічних позицій. Оскільки 

інфраструктурне забезпечення включає в себе і економічні, і соціальні, і 

екологічні, і ринкові, і інформаційні умови, що забезпечують нормальну 

життєдіяльність сільських мешканців, функціонування підприємств і 

розвиток виробничого процесу, пропонується класифікувати його за двома 

основнии групами: соціальне і економічне, а також за шістьма підгрупами – 

забезпечення  життєдіяльності села, інженерне, виробниче, ринкове, 

екологічне, інформаційне [36, с. 37]. 

Було встановлено, що у чистому вигляді інституційних структур в 

економічному просторі не існує і реаліями сучасного українського села 

стають комбіновані редистрибутивно-ринкові форми організації діяльності, 

до яких відносяться державні аграрні підприємства, агрохолдинги, 

селянсько- фермерські господарства, які значно різняться за своєю 

природою, але різною мірою поєднують в собі риси як ринкових, так і 

редистрибутивних інституційних структур. Суб'єкти сільської економіки 

можуть перебувати одночасно всередині кількох інституційних структур, 

переслідуючи при цьому різні цілі і реалізуючи різні інтереси, що 

пояснюється зрощенням базових інститутів редистрибутивної та ринкової 

економік – з одного боку і проникненням реципрокної економіки в усі 

сфери господарської життєдіяльності селян – з іншого.  

Встановлено основні проблеми методичних підходів, які дозволяють 

провести зіставлення взаємно-зустрічної діяльності зацікавлених сторін, що 

дозволило виявити системні дисбаланси в їх взаємодії та ідентифікувати 

домінуючу модель у даній сфері (рис. 1.4).   
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Рис. 1.4.–  Модель оцінки взаємодії владних структур і суб’єктів господарської діяльності щодо інфраструктурного 

забезпечення сільських територій України 
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За даними останнього обстеження Державної служби статистики 

України, господарська територія 28,1 тис. підприємств, розташованих в 

сільських населених пунктах, становила 48,3 млн гектар. Виробничими 

структурами за аналізований період було охоплено 50,7% загальної кількості 

населених пунктів. Порівняно з попереднім обстеженням (2001 р.) кількість 

населених пунктів, де були відсутні виробничо-управлінські підрозділи, 

збільшилась у 1,3 рази.  

Встановлено, що інфраструктурне забезпечення пов'язує в єдине ціле 

всі галузі економіки, економічні райони, области, регіони країни, что 

обумовлює тенденції розвитку сільських територій. Обѓрунтовано, що за 

функціональним призначенням інфраструктурне забезпечення сільських  

територій поділяється на економічне (виробниче, інженерне, ринкове, 

екологічне, інформаційне) і соціальне. 

У галузевій структурі АПК інфраструктурна сфера зосереджує 8,7% 

чисельності промислово-виробничого персоналу, 11,0% вартості основних 

виробничих фондів і концентрує 5,8% загального обсягу продукції 

комплексу, в т.ч. виробнича інфраструктура – 2,9 відсотки. У 2013 р. 

сільськогосподарські виробники оновили свої основні фонди за 14 

позиціями, переважна більшість з яких відноситься до галузі рослинництва. 

Так, в експлуатацію було введено 286 нових об’єктів 2 з яких було 

побудовано за участю державного фінансування. У тваринництві 

збільшення виробничих потужностей відбувалось у 7 видах діяльності, а 

саме у: переробці м’яса; виробництві продуктів з м'яса та субпродуктів 

м'ясних харчових, солоних, в розсолі, сушених чи копчених; борошна 

харчового і порошка з м'яса чи субпродуктів м'ясних; виробництві молока і 

молокопродуктів; переробці риби; будівництві тваринницьких комплексів 

по вирощуванню ВРХ і вирощуванню та відгодівлі свиней; будівництві 

птахофабрик яйцевого і м'ясного напрямків. Із введених потужностей 97 

об’єктів було нових, переважна більшість з яких пов’язана з виробництвом 

курятини – 56 об’єктів, і 24 комплекси по вирощуванню і відгодівлі свиней. 
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Найменше інвестицій надійшло у галузь сільськогосподарського 

машинобудування [39, с. 209]. 

Протягом 2006-2017 рр. транспортне сполучення у сільській 

місцевості було поліпшено лише до 208 населених пунктів (загальна 

протяжність доріг – 455,9 кілометрів). Регулярним транспортним 

сполученням було забезпечено 26,8 тис сільських населених пунктів (97,5% 

від їх загальної кількості), але якість і порядок обслуговування поселень, 

які формально мали регулярне сполучення, не були задовільними. Сільське 

населення центральних і південних областей, порівняно з іншими 

регіонами, особливо зі східними, забезпечено автотранспортними 

послугами краще. 

У інфраструктурному забезпеченні соціальної сфери спостерігаються 

хронічно руйнівні процеси, які зумовлені відсутністю виваженої державної 

політики стосовно формування місцевих бюджетів та державної підтримки 

розвитку і утримання функціонуючих об'єктів соціальної інфраструктури. 

Якщо у 1990 р. на ці цілі було використано 2,03 млрд. крб. (16 млрд грн), то 

в середньому за 1991-1995 рр. по 3,3 млрд. грн, 1996-2000 рр. – по 0,6 млрд 

грн, і у наступні роки і по теперішній час – по 0,4-0,7 млрд гривень. 

Означене знижує престижність праці і проживання на селі, негативно 

впливає на трудову зайнятість сільського населення [38, с. 136]. 

Механізм функціонування житлово-комунального господарства у 

сільській місцевості не дозволяє йому існувати без державної підтримки 

або приватних інвестицій. Оскільки строки окупності капіталовкладень у 

подібні проекти   перевищують 5 років, ця сфера інфраструктурного 

забезпечення сільських територій є малопривабливою для потенційних 

інвесторів. Сучасний стан об'єктів комунальної інфраструктури сіл 

характеризується високим ступенем зносу основного і допоміжного 

обладнання (для більшості об'єктів відсоток зносу складає від 60% до 90. 

Наслідком цього є наднормативні втрати в мережах, низький КПД 

енергообладнання, підвищена аварійність. 
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Основними проблемами державного фінансування сільських 

територій в Україні є, по-перше, невирішеність проблем міжбюджетних 

відносин. У загальних бюджетних видатках органів влади майже 50% 

припадає на частку регіональних бюджетів, 46% витрат сконцентровано в 

місцевих бюджетах першого рівня і менше 1% - у бюджетах сільських та 

селищних рад. Подібне становище складається і з доходами. Тут загальні (з 

врахуванням міжбюджетних трансфертів) доходи розпорядників 

бюджетних коштів на 50% зосереджені у регіональних бюджетах; на долю 

районних бюджетів припадає 15%; що стосується бюджетів сільських і 

селищних рад то на них сумарно припадає менше 5 відсотків. По-друге, 

значущою проблемою є розсередженність бюджетних коштів, що 

надходять на адміністративну територію – фінансові ресурси, які можна 

було б направити на вирішення загальних для сільських територій района 

проблем або виділити під певну програму розвитку конретному сільському 

населеному пункту, потребують концентрації [74]. 

Встановлено, що бюджетна забезпеченість органів місцевої влади 

власними доходами, підвищення ефективності механізмів міжбюджетних 

відносин є важливою задачею у становленні та розвитку місцевих громад 

сільських територій, що зумовлює пошук нових можливих рішень в межах 

існуючого законодавства. Механізми фінансово-економічного забезпечення 

розвитку інфраструктурної сфери сільських територій повинні базуватися 

на формуванні додаткових джерел доходів місцевих бюджетів за рахунок 

введення і диференціації податку на нерухомість різних споживчих 

якостей, стимулювання використання інноваційних та ресурсозберігаючих 

технологій, усуненні адміністративних бар'єрів. Одним із шляхів вирішення 

проблеми фінансового забезпечення сільських громад є застосування 

маркетингового інструментарію, як сучасної технології управління 

розвитком сільських територій, і як функції управління органів місцевого 

самоврядування (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5.–  Модель управління сільськими територіями України з урахуванням компоненти муніципального 

маркетингу 
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Визначено, що муніципальний маркетинг сільської території повинен 

розглядатися як у напрямку зовнішнього середовища, так і у внутрішньому 

напрямку. Тобто поряд зі створенням позитивиного іміджу села, 

привабливого інвестиційного клімату, умов для надання органами 

місцевого самоврядування сільських територій високоякісних послуг і 

прозорого конкурентного середовища, повинна паралельно проводитись 

роз’яснювальна робота серед місцевого населення щодо плану дій 

сільських (селищних) рад; програм розвитку, що впроваджуються; 

проектів, які плануються до втілення комерційними структурами у данній 

сільській місцевості. Повинна відбуватись збалансованність інтересів 

органів місцевого самоврядування сільських територій і сільського 

населення з однієї сторони, і суб’єктів господарювання – з іншої. У зв’язку 

з цим, велике значення має вдосконалення адміністративних механізмів і 

процедурних моментів. Вважаємо, що побудова моделі муніципального 

маркетингу має бути індивідуальною для кожного району, але є основні 

елементи, які вона повинна включати. 

Багатоаспектність проблем інфраструктурного забезпечення 

соціально-економічного розвитку сільських територій передбачає широкий 

підхід до розробки їх концепції та облік всіх необхідних напрямів і 

підпрограм, які забезпечують перехід до сталого розвитку конкретних  

сільських територій [100]. 

Як показало опитування, при визначенні пріоритетності проблем 

недостатності інвестування в розвиток сільської інфраструктури 

головними з них є: низька рентабельність інвестиційних проектів (27,9%), 

недостатність державної галузевої нормативно-правової бази (23,3%), 

збиткова діяльність підприємств соціальної інфраструктури (16,6%) та ін. 

Звертає на себе увагу і високий відсоток тих, хто відзначив обмеженність 

бюджетної підтримки (21,3%) (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. – Основні фактори дестабілізації процесу інвестування 

розвитку інфраструктурного забезпечення сільських територій 

України, станом на 1.01.2017 р., % 

 

Акцент на забезпеченності інфраструктурою було ініційоване 

відомим твердженням, що інвестиційна привабливість територій, в тому 

числі і сільських, завжди  посилюється наявністю  інфраструктури.  У 

нашому випадку експерти у районах, що досліджувались, позитивно 

оцінюють стан виробничої, ринкової та інженерної (крім комунальної та 

шляхової) інфраструктури сільських територій. Однак, розмірковуючи 

щодо інфраструктури, експерти мали на увазі її наявність, а не якість. Дані 

опитування експертів підтвердили, що відновлення інфраструктурного 

забезпечення сільських територій у необхідних обсягах можливе тільки при 

підтримці приватних джерел інвестування; а представники 
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сільськогосподарських товаровиробників підтвердили, що переважна 

більшість таких коштів надається суб’єктами підприємництва аграрного 

сектору. Серед останніх  найбільш розповсюдженими є інвестування 

закладів освіти, охорони здоров’я, спортивних споруд та об’єктів власної 

виробничої інфраструктури, а також благоустрій сільських територій [43]. 

Залучення інвестицій у інфраструктурне забезпечення сільських 

територій не може здійснюватись без схеми його реалізації, яка, у найбільш 

загальному вигляді, включає в себе: вибір джерел і методів фінансування; 

визначення термінів реалізації інвестиційнних проектів; вибір органів, 

відповідальних за реалізацію інвестиційної політики; створення необхідної 

нормативно-правової бази функціонування ринку інвестицій; створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій. 

 

1.3. Особливості державної підтримки 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 [34, с. 338]. 

Варто зазначити, що одним iз перших вiтчизняних учених, який 

обгрунтував комплекснiсть формування моделi розвитку аграрного устрою в 

Україні, був П.Т. Саблук. Вiн спрямував дiяльнiсть економiчних наукових 
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установ аграрного профiлю «…на вирiшення  таких  актуальних  питань,  як 

капiталiзацiя ресурсiв сiльських територiй; формування iнфраструктури 

ринку iнновацiй; забезпечення оперативного та ефективного трансферу 

iнновацiй в АПК… " [79, с. 200]. Вагомими є дослiдження мiсiї сiльських 

громад в аграрних реформах, що проводяться О.М. Бородiною, , І.В. 

Прокопою [8, с. 189]. Вченими Інституту економiки та прогнозування НАН 

України розроблено нацiональну парадигму сталого розвитку, суттєву 

частину якої зайняв аграрний сегмент [54, с. 15]. 

Значна увага дослiдженням теоретичних основ сталого розвитку 

сiльських територiй придiляється в ННЦ "Інститут аграрної економiки". 

Важливими є працi молодих учених цього iнституту – О.Г. Шпикуляка й В.Д. 

Залiзка [31, с. 10]. 

Так, дослiдження О.Г. Шпикуляка фокусуються на iнституцiональних 

аспектах та iнфраструктурному забезпеченнi сталого розвитку 

агропродовольчої сфери, у тому числi на питаннях формування сiльського 

капiталу в механiзмi розвитку сiльських територiй, на окремих аспектах 

iнституцiонального забезпечення розвитку аграрного ринку, на 

iнституцiональних особливостях розвитку сiльського пiдприемництва тощо 

[101, с. 147]. 

У працях В.Д. Залiзка було «виокремлено точки бiфуркації 

сiльськогосподарської дiяльностi фермерських й особистих селянських 

господарств, а також сiльськогосподарських обслуговуючих кооперативiв i 

вертикально iнтегрованих господарств, що уможливило сформувати 

перспективну iнновацiйну модель подальшого розвитку сiльської поселенської 

мережi у контекстi iнновацiйного типу аграрного  устрою  українських  сiл  на  

основi принципiв сталого розвитку» [32, с. 113]. Було розроблено 

перспективну iнновацiйну модель подальшого розвитку сiльських територiй, 

яка, з одного боку, синтезувала в собi франко-польську систему 

територiального управлiння розвитком локальних територiй, а з iншого – 
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спирається на iнновацiйну платформу й iнформатизовану систему дорадництва 

та систему А1С «Село». 

Ключовим завданням будь-якої соцiально-економiчної  моделi  є  

розкриття  її  складовостi, комплексної взаемодії та функцiональностi з метою 

сприйняття громадськiстю й створення орiєнтирiв для реформ i полiтики. 

Такий пiдхiд характеризувала розроблена вченими-аграрниками Модель 

переходу галузi на ринковi умови. Цiй Моделi були пiдпорядкованi земельна, 

податкова, кредитна, бюджетна та iншi реформи: така Модель була успiшно 

реалiзована на рубежi 1999-2004 рокiв. Вона привнесла в аграрну економiку 

України не тiльки виробничi, а й зовнiшньоекономiчнi успiхи, вивела галузь 

на першi позиції та забезпечила країнi чи не единий успiх в її 

постсоцiалiстичнiй iсторiї [16, с. 32], 

Змiни, що вiдбулися в галузi з 2005 року, вимагають нових пiдходiв до 

розвитку аграрного устрою України. Не в останню чергу це зумовлено 

наростаючою тенденцiею погiршення структурного спiввiдношення кiлькостi 

сiл, їх заселеностi, вiкової й професiйної iдентичностi населення. Станом на 

2017 рiк бiльше нiж у третини сiльських населених пунктiв немае жодних 

об'ектiв підприємництва. Посилюється тенденцiя монополiзму на  ринку  

оренди  належної  селянам землi. 

Те, що вищезазначена полiтика й практика агрохолдингiзації не 

задекларована у жодному урядовому чи мiнiстерському документi як Модель 

аграрного устрою України, не означае, що її не iснує. Де-факто вона iснує, як 

стверджує Ю.О. Лупенко. [45, с. 12]. 

Пропозиції Нацiональної академiї аграрних наук України (НААН) щодо 

прийняття зрозумiлої селянам соцiально спрямованої· мети як формування 

ринку землi, так i розвитку системи оподаткування, бюджетної· пiдтримки й 

iншого не знайшли вiдображення також у Стратегiї розвитку аграрного 

сектору економiки України на перiод до 2020 року [91]. Думка науковцiв була 

у  меншостi серед численних вiтчизняних i зарубiжних експертiв, якi 

залучались до пiдготовки цього документа, сформованого Мiнiстерством 
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аграрної полiтики та продовольства України. Вченими наголошувалося на 

необхiдностi першочергової визначеностi влади саме з Моделлю аграрного 

устрою країни, пiд час реалiзації якої й формуеться полiтика тих чи iнших 

реформ. При всiй важливостi земельна та iншi реформи є лише складовими  

реалiзації  тієї чи  iншоУ  Моделi аграрного устрою (рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7. –  Визначальнiсть моделi аграрного устрою в аграрнiй 

полiтицi 

Параметри, механiзми реформ мають бути пiдпорядкованi iдеологiї 

Моделi аграрного устрою. В iншому випадку в реформи закладаються 

рiзноманiтнi лобiстськi iнтереси. Система або розбалансовуеться без 

модельних орiентирiв, або, як у вказанiй Стратегiї, свiдомо уникається згадка 

про обрану Модель (можливо, задля створення однакових конкурентних 

умов як для селянина, так i для олiгарха). 

Модель має бути сприйнята селянством, вiдповiдати його 

iнституцiйному стану, стимулювати проактивнiсть на змiну iнститутiв. Не 
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декларативно, а реальними кроками формувати в Україні проселянський 

аграрний устрiй. 

На нинiшньому етапi українською наукою напрацьовано рiзнi варiанти 

проселянських Моделей аграрного устрою. Проте, на наш погляд, наявнiсть 

рiзних пiдходiв (моделей) розвитку сiльських територiй в Українi є 

проблемою (рис. 1.8). Ми як науковцi маємо розумiти, що плюралiстична сила 

науки (рiзнi Моделi) у слабкiй державi сприймається як об’ективна пiдстава 

виправдання її бездiяльностi та лобiзму. 

 

 

Рис. 1.8. – Концентрацiя зусиль держави i науки на реалiзацi" 

бажано" моделi розвитку сiльських територiй 

До того ж вiдсутнiсть единої бажаної Моделi розвитку сiльських 

територiй розбалансовує зусилля всiх дотичних до цього державних органiв, 

громадських об'еднань, донорських проектiв тощо. 

Практика наших сусiдiв показує неабияку дiєвiсть визначеностi з 

Моделлю. Важливо, що нацiленiсть на чiткiсть, зрозумiлiсть, узгодженiсть 

прийнятної для селян Моделi має й вагомi теоретичнi обгрунтування. 

Науковцям вiдома сучасна тенденцiя прiоритетностi свiтових 

дослiджень саме iррацiональних  факторiв  економiки. Інституцiональна 

теорiя називае цi фактори неформальними iнститутами, або стiйкими 

психотипами населення. Дещо ранiше дослiдження таких факторiв було 

пов’язано з категорiєю «Бiхевiоризм» (вiд англ. «поведiнка») [4; 5]. Цi 
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соцiально-економiчнi категорiї дослiджуються на перетинi рiзних наук 

(економiки, соцiологiї, психологiї). Визначаеться, наскiльки людина почуває 

себе господарем, власником, вiльною людиною у пiдприємництвi. 

Вивчається вплив на результативнiсть соцiально-економiчної полiтики 

вiдсутностi справедливостi, наявностi невиправданих очiкувань, емоцiйних 

розчарувань, цинiзму та зловживань у владi як на державному, так i 

мiсцевому рiвнях. Перелiчене формує певний психотип нацiї, її селянства, 

бiзнесу, а також поведiнку, проактивнiсть чи пасивнiсть iндивiдуумiв та 

громад,  тобто успiшнiсть  розвитку країни  та її  галузевих складових загалом 

[1, с. 52]. 

Доведено, що психотипи («неформальнi iнститути») впливають на 

результативнiсть реформ. Робота з психотипами населення у розвинутих 

країнах є прiоритетом у державному управлiннi та полiтицi. Якщо при 

запровадженнi Моделi аграрного устрою (будьякоУ реформи) не враховувати 

й не працювати з психотипами селян, наслiдки матимуть непередбачуваний 

характер. Як мiнiмум – iснуватимуть ризики не досягти задуманої мети. Як 

максимум – матимемо деградацiю головного – людського потенцiалу. 

Змiна переконань селян (їх соцiально-економiчних психотипiв) 

здiйснюється системно i послiдовно (рис.1.9). Стрижневими осередками цих 

змiн є саме органiзації. Первинними за теорiєю є органiзації на базi спiльного 

проживання. В нашому випадку – проживання в одному селi. Дiєвiсть 

органiзації (в т.ч. й у змiнi психотипу) прямо спiввiдноситься з факторами 

власностi, управлiння та контролю. Зрозумiло, що за цими факторами 

сiльську територiальну громаду варто формалiзувати на кшталт мiського 

ОСББ. На наше переконання, як колишнi колгоспи, так i сiльськi 

територiальнi громади, що асоцiюються з вiдповiдними Радами як 

органiзації, заангажовано сприймаються нашим селянством. Історична 

пам'ять суттєво впливає на психотип. До активної участi в тому чи iншому 
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статусi старої чи нової органiзації психотипам, так би мовити, слiд бути 

готовими. М. Й. Малiка [48, с. 51],  

 

 

Рис. 1.9. – Основа реалiзацiї моделi: забезпечення проактивностi 

селян через розвиток їх органiзацiй 

На жаль, в Україні дотримання базових теоретичних законiв є 

проблемою. Чиновникам i навiть деяким ученим вигiдно цього не помiчати, 

не займатися базовими органiзацiями селян. Навпаки, через донорськi гранти 

одразу запроваджуються вищi за теоретичними щаблями органiзації. 

Наприклад, органiзацiя кооперації на селi. Те, що за 28 рокiв така практика 

має майже нульову ефективнiсть, мало кого цiкавить. Звичайно, є поодинокi 

успiхи (мотивованi грантами, бiзнесом та навiть зрiлiстю психотипiв людей 

окремих сiл), але системно цi злети на вищi щаблi органiзацiй не мають 

нижчих – базових платформ й у цiлому "провалюються". [69, с. 12]. 

Фiлософiю людиноцентричностi, первиннiсть розбудови соцiально-

економiчного рiвня стiйких психотипiв, їх органiзацiй як базису розвитку в 

третьому тисячолiттi подiляють не тiльки iнституцiоналiсти, а також 

прихильники концепції «синьої» економiки та  iнші течії сучасної  свiтової  

соцiальної  й економiчної науки. Вiтчизняна академiчна наука теж має 
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вiдповiднi напрацювання та пропозиції владi щодо посилення дiлової 

активностi громад у реалiзації аграрної реформи в цiлому та в її окремих 

складових. Вiдтак Україні залишається визначити в державних програмних 

документах, а головне – реалiзувати одну iз найважливiших реформ – 

реформу усвiдомлення громадою, людиною своєї самодостатностi та 

рушiйностi. Академiк НААН М.А. Хвесик постiйно повторює: «Самодостатнi 

територiальнi громади – «центри миру», вони є основою успiху будь-якої 

реформи» [77, с. 3].  

Отже, нинi для української аграрної полiтики назрiла потреба змiни 

прiоритетiв. Грантовою допомогою, разовими заходами не розв’язати 

проблеми сталостi сiльських територiй. Створенi не на стiйкому 

«неформальному iнститутi» органiзації маложиттездатнi. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

2.1. Аналіз факторів державного впливу на розвиток сільських 

територій в Україні 

 

Первинною ланкою розвитку соцiально-демографiчної сфери сiльських 

територiй є сiльський населений пункт. Саме тут зароджуються, формуються i 

розвиваються громадськi, сiмейнi й трудовi вiдносини, розв’язуються або не 

розв’язуються економiчнi, соцiально-побутовi, медичнi, освiтянськi та iншi 

життєвi проблеми становлення i розвитку селянина як людини, особистостi 

та громадянина своєї країни. Не слiд забувати, що саме українське село 

завжди було тим джерелом, яке живило нацiональну мову, освiту, духовнiсть 

i культуру, а соцiальне становище, самоусвiдомлення та свiтосприйняття 

жителiв як кожного окремого сiльського населеного пункту, так i сiльських 

територiй у цiлому є важливим показником розвитку не лише самого 

селянства, а й усього суспiльства, запорукою процвiтання держави. Отже, 

полiпшення демографiчної ситуацiї на селi, якiсних показникiв розвитку 

сiльського населення, подолання депопуляцiї та зупинення деградацiї 

сiльської поселенської мережi є важливою й невiдкладною проблемою [99, с. 

63]. 

Впродовж тривалого часу в Українi зменшується люднiсть сiл, 

скорочується сiльська поселенська мережа. Змiни, якi вiдбулися тут 

протягом чвертi столiття, що минула, вражають. Так, на початок 2018 року в 

Українi офiцiйно нараховувалося 28388 сiльських населених пунктiв, що на 

186 од. менше, нiж на дату останнього попереднього обстеження 

(01.11.2005 р.), проведеного Державною службою статистики України [51, 

52, 53], i на 416 населених пунктiв менше порiвняно з початком  1990 року. 
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Крiм того, у 369 населених пунктах (1,3%  вiд їх загальної кiлькостi) зовсiм 

не було населення, але вони не були знятi з облiку. 

У 2018 роцi порiвняно з 1990-м середня чисельнiсть жителiв на один 

населений пункт зменшилася з 589 до 496 осiб (на 15,8%), а з розрахунку на 

одну сiльську раду – з 1886 до 1371 осiб (на 27,3%), за цей перiод втрачено 

407 сiл, тобто щороку з карти України зникало в середньому 17 сiл. Процес 

знелюднення сiльських територiй вiдбувається нерiвномiрно: якщо в 1990–

1999 роках у середньому за рiк зникало 6,5 села, в 2000–2009 роках – 26,8 

села, то протягом 2010– 2018 рокiв – 16,6 села, тобто знелюднення 

сiльських територiй останнiми роками дещо сповiльнилося (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Адмiнiстративно-територiальний устрiй та демографiчнi 

параметри сiльських територiй Украiни  

 
 

Рiк 

 

Райони 

 

Сiльськi 

ради 

 

Сiльськi 

населенi 

пункти 

 

Сiльське 

населення, 

тис. осiб 

Чисельнiсть жителiв у 
середньому, осiб 

на один 

населений 

пункт 

на одну 

сiльську 

раду 

1990 479 8996 28804 16969,3 589 1886 

1995 489 10097 28864 16609,6 575 1645 

2000 490 10253 28739 16091,2 560 1569 

2005 490 10281 28585 15271,5 534 1485 

2010 490 10278 28471 14438,1 507 1405 

2011 490 10278 28457 14336,9 504 1395 

2012 490 10278 28450 14252,7 501 1387 

2013 490 10279 28441 14174,4 498 1379 

2014 490 10279 28397 14089,6 496 1371 

2018 490 10279 28388 13084,6 461 1321 

 

Скорочення сiльської поселенської мережi супроводжувалося значним 

зменшенням щiльностi сiльського населення як у цiлому по Українi, так i за 

окремими областями. Так, протягом 1990–2018 рокiв загальна щiльнiсть 

сiльського населення України знизилася на 17,1%, тодi як у Чернiгiвськiй 

областi – бiльше нiж в 1,7 раза, Сумськiй – бiльше нiж в 1,5, Хмельницькiй, 

Полтавськiй та Житомирськiй областях – майже в  1,4 раза. Серед регiонiв 

України зростання щiльностi сiльського населення за дослiджуваний перiод 

спостерiгалося лише у Закарпатськiй областi (на 7,7%); найвищою вона є 
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нинi у Чернiвецькiй, Закарпатськiй та 1вано Франкiвськiй областях, де 

коливаеться вiд 56,1 до 64,2 осiб на 1 км,2 а найнижчою – у Луганськiй, 

Чернiгiвськiй та Херсонськiй областях – вiд 10,9 до 14,5 осiб на 1 км2. 

Аналiз людностi сiльської поселенської мережi дає пiдставу стверджувати, 

що протягом двох останнiх десятилiть вiдбулося поглиблення негативних 

змiн у розселеннi сiльських мешканцiв. Зокрема, обстеження, проведенi 

Державною службою статистики України [51, 52, 53], показують, що  

зменшення  кiлькостi  великих (1000 жителiв i бiльше) та середнiх (500–999 

жителiв) сiльських населених пунктiв призвело до погiршення їх загальної 

структури. 

Так, якщо на початок 1996 року села з населенням до 500 жителiв 

становили 61,4% за гальної кiлькостi, то на початок 2014го їхня питома вага 

сягала 67,8%. При цьому кiлькiсть великих i середнiх сiл (тобто, з населенням 

500 жителiв та бiльше) зменшилася за 1996–2014 роки на 2345 од., або на 

21,3%, а чисельнiсть жителiв, що у них проживають, скоротилася за цей час на 

3113,1 тис. осiб, або на 23,1% (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Розподiл сiльських населених пунктiв Украiни за чисельнiстю iх 

жителiв (1996–2018 роки) 
 

Групи сiл 

за чисель 

нiстю 

жителiв 

Кiлькiсть сiл 
2018 р. у % до: Проживало у сiльських населених 

пунктах 

2018 р. у % до: 

 

1996 р. 

 

2005 р. 

 

1996 р. 

 

2005 р. 
1996 р. 2005 р. 2018 р. 1996 р. 2005 р. 2018 р. 

од. % од. % од. % 
тис. 

осiб 
% 

тис. 

осiб 
% 

тис. 

осiб 
% 

1 – 49 i 
менше 

3245 11,4 3924 13,8 4684 17,3 144,3 119,4 80,6 0,5 91,2 0,6 98,9 0,7 122,7 108,4 

11 – 50–99 2752 9,6 2845 10,0 2807 10,4 102,0 98,7 203,1 1,2 208,5 1,4 207,3 1,5 102,1 99,4 
111 – 100– 
199 

4152 14,5 4148 14,6 3911 14,5 94,2 94,3 607,5 3,6 606,1 3,9 571,1 4,2 94,0 94,2 

1V – 200– 
299 

3125 10,9 3019 10,7 2807 10,4 89,8 93,0 771,6 4,6 743,9 4,8 691,3 5,1 89,6 92,9 

V – 300–499 4300 15,0 4333 15,3 4118 15,2 95,8 95,0 1692,8 10,0 1704,2 11,1 1613,7 11,9 95,3 94,7 

V1 – 500– 
999 

6157 21,5 5808 20,5 5107 18,9 82,9 87,9 4367,6 25,9 4092,2 26,6 3572,9 26,3 81,8 87,3 

V11 – 1000 i 
бiльше 

4877 17,1 4270 15,1 3582 13,3 73,4 83,9 9123,5 54,2 7923,9 51,6 6805,1 50,3 74,6 85,9 

Усього 28608 100 28347 100 27016 100 94,4 95,3 16846,7 100 15370,0 100 13560,3 100 80,5 88,2 

 

Скорочення сiльської поселенської мережi вiдбувається через зменшення 

чисельностi жителiв села внаслiдок їх звуженого природного вiдтворення. 
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Нинiшнiй стан демографiчних процесiв у сiльських населених пунктах 

характеризується прогресуючою депопуляцiєю сiльського населення, його 

низькою народжуванiстю та високою смертнiстю, низькою тривалiстю життя 

сiльських жителiв, особливо чоловiкiв. 

Загрозливий характер соцiально демографiчної ситуацiї на сiльських 

терито рiях України показують такi данi. На початок 2018 року чисельнiсть 

наявного насе лення України (без урахування тимчасово окупованої територiї 

Автономної Республi ки Крим) становила 42929,3 тис. осiб, iз них у сiльськiй 

мiсцевостi – 13256,2 тис., або 30,9% вiд загальної чисельностi. За 2017 рiк 

чисельнiсть  сiльського  населення  (без урахування тимчасово окупованої 

територiї Автономної Республiки Крим) зменшилася на 75,8 тис. осiб, а 

протягом п’яти останнiх рокiв (2010–2014) – на 1181,9 тис. осiб, або на 8,2%. 

Упродовж зазначеного перiоду щорiчне зменшення сiльського населення 

становило в середньому 236,4 тис. осiб [22]. За чверть столiття (1990–2017 рр.) 

сiльське населення України скоротилося на 3713,1 тис. осiб, або на 21,9% 

(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Чисельнiсть наявного населення України у 1990–2018 роках, тис. осiб. 

Рік 
На початок року Середньорiчна чисельнiсть 

усе 
населення 

мiське сiльське усе 
населення 

мiське сiльське 

1990 51838,5 34869,2 16969,3 51891,4 34977,2 16914,2 

1995 51728,4 35118,8 16609,6 51512,8 34943,4 16569,4 

2000 49429,8 33338,6 16091,2 49176,5 33145,2 16031,3 

2005 47280,8 32009,3 15271,5 47105,2 31943,5 15161,7 

2010 45962,9 31524,8 14438,1 45870,7 31483,2 14387,5 

2011 45778,5 31441,6 14336,9 45706,1 31411,3 14294,8 

2012 45633,6 31380,9 14252,7 45593,3 31378,5 14214,8 

2013 45553,0 31378,6 14174,4 45489,6 31357,6 14132,0 

2014 45426,2 31336,6 14089,6 
43001,2 29707,1 13294,1 

2018 42429,3 29423,1 13026,2 х х х 
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Нинi лише у п’яти регiонах чисельнiсть сiльського населення бiльша, нiж 

мiського. Це Закарпатська, ІваноФранкiвська, Рiвненська, Тернопiльська та 

Чернiвецька областi. Питома вага сiльського населення у цих областях 

становила на початок 2015 року вiд 52,3 – 62,9 %. Висока частка сiльського 

населення також у Вiнницькiй (49,4%), Волинськiй  (47,7%),  Хмельницькiй  

(43,9%), Черкаськiй (43,3%) i Житомирськiй (41,3%) областях. Найнижча 

питома вага сiльського населення у Донецькiй (9,3%), Луганськiй (13,1%), 

Днiпропетровськiй (16,4%), Харкiвськiй (19,4%) та Запорiзькiй (22,9%) облас 

тях. Найчисельнiше сiльське населення у Львiвській областi – 65,3 % [53].  

Критичний стан демографiчної ситуацiї на селi, знелюднення сiльських 

територiй України, деградацiя сiльської поселенської мережi набувають 

ознак проблеми нацiонального масштабу й вимагають запровадження 

комплексу дiєвих економiчних,  адмiнiстративно-правових, виховних i 

пропагандистських заходiв, якi повиннi включати: 

 прогресивну систему допомоги при народженнi дiтей залежно вiд їх 

чисельностi, вiку, типу сiм’ї; пiдтримку молодих сiмей, надання їм 

пiльгових довгострокових кредитiв, преференцiй щодо придбання житла, 

оплати комунальних послуг тощо; 

 полiпшення системи охорони материнства i дитинства, спрямованої на 

активiза цiю вiдтворення населення та збереження пiдростаючого поколiння 

у сiльських поселеннях, вiдновлення в сiльськiй мiсцевостi функцiонування 

педiатричної служби, змiцнення матерiально-технiчної бази лiкувальних i 

профiлактичних закладiв; 

 збереження й розвиток мережi загальної, дошкiльної та професiйної 

освiти, культурного i комунально-побутового обслуговування; вiдновлення 

й розбудову необхiдної соцiальної iнфраструктури; 

 оптимiзацiю та розвиток трудового потенцiалу сiльського населення 

шляхом його природного поповнення, створення нових робочих мiсць, 

зокрема у сферi сiльського (зеленого) туризму, належних виробничих i 

побутових умов; 
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 проведення постiйного монiторингу демографiчної та мiграцiйної 

ситуацiї в регiонах для визначення прiоритетностi проблем i заходiв щодо їх 

розв’язання з метою зменшення мiграцiйних процесiв, насамперед, сiльської 

молодi, її закрiплення на селi та в аграрнiй сферi; 

 пропаганду здорового способу життя на селi, формування соцiальної й 

особистiсної мотивацiї до збереження та змiцнення здоров’я; 

 залучення сiльських жителiв до регулярних занять фiзичною 

культурою i спортом; постiйне iнформування населення щодо принципiв 

рацiонального харчування; роз’яснення шкiдливого впливу травм, 

тютюнокурiння та негативних наслiдкiв вживання алкоголю, що сприятиме 

оздоровленню демографiчної ситуацiї у сiльськiй мiсцевостi через 

пiдвищення рiвня народжуваностi й зниження смертностi сiльського 

населення, подовження середньої очiкуваної тривалостi життя; 

 полiпшення якiсних показникiв розвитку сiльського населення: рiвня 

освiти, iнтелекту, духовностi, традицiй працелюбностi, добросусiдства, 

взаемодопомоги, iнших позитивних рис менталiтету українського селянства 

[14, с. 132]. 

Полiпшення демографiчної ситуацiї на селi, подолання депопуляцiї 

сiльського населення та зупинення деградацiї сiльської поселенської мережi, 

на нашу думку, неможливе без соцiально-економiчної розбудови сiльських 

територiй, що вимагає поєднання зусиль держави, регiональних i мiсцевих 

органiв влади та самоврядування, а також територiальних громад. Новi 

можливостi для цього вiдкриває процес децентралiзацiї влади. Кожна громада 

на своїй територiї одержує можливiсть безпосередньо визначати напрями 

облаштування оптимального життєвого середовища; через рiшення органiв 

мiсцевого самоврядування самостiйно розбудовувати необхiдну соцiально-

виробничу iнфраструктуру, виходячи з територiальних прiоритетiв, власних 

фiнансових можливостей та конкрет них iнтересiв своїх жителiв; створювати 

у сiльських поселеннях умови, за яких люди прагнули б жити i працювати на 

селi. 
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2.2. Державне управління соціально-економічним розвитком 

сільських територій в Україні 

 

Територіальна модель розвитку передбачає два паралельних варіанти 

розвитку: зосередженість на розвитку аграрного і агропромислового секторів 

як рушіїв розвитку сільських територій та акцентування необхідності 

економічної диверсифікації місцевої економіки і, відповідно, 

несільськогосподарських галузей як факторів розвитку місцевої економіки. В 

цей період формат підходу до визначення поняття ―сільська територія‖ 

суттєво змінюється: це вже не лише поняття простору, де сільське та лісове 

господарства займають переважну частку, але також і розуміння того, що це 

місце, яке володіє значним людським, природнім, культурним і соціальним 

капіталом. В цій моделі визнається вагомість місцевих інститутів (приватних 

та державних) як при розробці напрямів розвитку, так і в управлінні та 

реалізації програм розвитку [61, 188]. 

В рамках територіальної моделі розвитку важливість місцевих 

інститутів доповнюється необхідністю ефективної координації між різними 

рівнями управління цією політикою, починаючи від політики ЄС, яка 

проявляється через фінансову підтримку та встановлення системи правил та 

орієнтирів, і далі, переходячи до національного, регіонального та місцевого 

рівнів. Таке поєднання сприятиме успіху політики сільського розвитку. 

Проблематика багаторівневого управління стала одним з ключових моментів 

функціонування політики сільського розвитку [75, с. 22]. 

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. Процес державного регулювання соціально-економічних явищ і 

процесів передбачає послідовне дотримання норм і виконання комплексу 
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організаційних, економічних, фінансових, управлінських заходів, які 

виступають складовими компонентами ефективної політики забезпечення 

сталого суспільного розвитку  [47]. 

Якщо критично оцінити хід реформування економічних відносин 

в аграрному секторі України, то можна стверджувати, що їх слабкість 

базується на відсутності уваги до питань соціального розвитку села. 

Гостра потреба надання чітко визначеної соціальної спрямованості 

аграрній політиці зумовлена не лише спадом сільськогосподарського 

виробництва, а й зубожінням сучасного українського села.  

ВВП України в 2017 р. становив 2982,9 млрд.грн., з них 305,2 

млрд. грн. (10,1 %) – аграрний сектор. Проте державна підтримка 

сільського господарства складала 5,5 млрд. грн., або 0,7 % від ВВП 

країни. У розвинених країнах відсоток державних витрат на сільське 

господарство в структурі валового внутрішнього продукту коливається 

від 0,1% у Новій Зеландії до 4,1% у Фінляндії. У підтримці національного 

сільськогосподарського виробника в Норвегії, Австрії, Японії частка 

державних витрат дорівнює або перевищує частку сільського 

господарства у валовому внутрішньому продукті. [23, с. 23]. 

Загальна державна підтримка сільського господарства за допомогою 

фінансових інструментів (бюджетні асигнування і податкові пільги - так звані 

бюджетні трансфери) в Україні є досить помірною. Структурно вона 

характеризується невеликими обсягами прямої державної підтримки та 

значними податковими пільгами. На податкові пільги припадає близько 90 

відсотків від загального обсягу бюджетних трансферів 

сільськогосподарським виробникам, головним чином за рахунок 

спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість (ПДВ) у 

сільському господарстві. Несистематичне бюджетування видатків та часові 

розриви у бюджетних виплатах, поширена корупція і непрозорість розподілу 

бюджетних асигнувань істотно підірвали довіру виробників до програм 

прямої бюджетної підтримки і в цілому унеможливили їх позитивний вплив 
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на розвиток сільського господарства [25, с.3]. 

Рівень оплати праці в аграрному секторі економіки понад двадцять 

років залишається найнижчим серед інших галузей, того ж тут висока частка 

натуральної оплати праці. Кількість безробітних в Україні у 2017 р. 

становила 354,4 тис.чол., середньомісячна заробітна плата 7104 грн., 

а у січні 2018 р. 7711 грн. Найменшою у 2016 р. вона була у сфері 

охорони здоров’я 3400 грн., освіти 3769 грн. та  сільського 

господарства 4195 грн., тобто сфер, які забезпечують основний 

соціальний добробут на селі [89, с. 24]. 

Подолання бідності, збільшення доходів сільського населення тісно 

пов'язано з розширенням його зайнятості. Оплату праці в сільському 

господарстві необхідно довести до середнього в економіці рівня, а в 

подальшому вона має вирівнятись із середньою зарплатою у промисловості. 

Звичайно, розв'язання даного завдання прямо пов’язано з  поліпшенням 

фінансового стану підприємств.  

Для забезпечення нормальної діяльності існуючих закладів соціальної 

сфери не обійтися без удосконалення міжбюджетних відносин, спрямування 

до місцевих бюджетів фінансових ресурсів у таких обсягах, які б покривали 

видатки не лише на заробітну плату й оплату комунальних послуг, але і на 

всі інші потреби. Це потребує внесення змін до бюджетного і податкового 

законодавства, зміни формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів 

між державним і місцевими бюджетами. Останні роки спостерігається 

багаторазове відставання сільської місцевості за наявністю основних 

життєзабезпечуючих сфер: медичного, побутового, торговельного, 

транспортного обслуговування, освіти, культури тощо [61, с. 189]. 

Рівень забезпеченості сільських населених пунктів об’єктами соціальної 

інфраструктури катастрофічно низький (табл. 2.4). Так, у 2016 р. порівняно 

з 1990 р. введення в експлуатацію житлових будинків у сільській 

місцевості скоротилося практично у 2 рази, загальноосвітніх 

навчальних закладів у 60 разів, дошкільних закладів у 10 разів, 
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лікарняних закладів у 50 разів, амбулаторно-поліклінічних закладів у 

13 разів, пологових будинків у 18 разів [84, 85, 86].  

Таблиця 2.4 

Динаміка введення в експлуатацію житлово-комунальних споруд 
 

Показник 1990 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Житлові будинки, 

тис. м
2
 17447 5558 7816 9339 11217 9741 11044 9367 

   в т.ч. у сільській 

місцевості 3423 1229 1728 3035 3545 3096 3579 2864 

Загальноосвітні 

навчальні заклади, 

тис. учн. місць 163,9 15,4 10,6 7,1 5,6 2,6 1,3 2,9 

   в т.ч. у сільській 

місцевості 60,8 8,6 5,2 3,6 3,2 1,1 0,9 1,3 

Дошкільні 

заклади, тис. місць 47,6 0,6 0,6 0,55 3,9 1,69 3,45 4,56 

   в т.ч. у сільській 

місцевості 21,2 - - 0,32 1,13 0,74 0,74 1,92 

Лікарняні заклади,  

ліжок 6355 784 823 1051 910 207 442 495 

   в т.ч. у сільській 

місцевості 781 65 21 8 - 15 - 100 

Амбулаторно- 

поліклінічні заклади 

тис. відвідувань 20400 2300 410 5271 3763 3455 2944 4004 

   в т.ч. у сільській 

місцевості 6400 800 320 522 168 366 126 342 

 

За даними С.С. Коломієць, лікарняних закладів не мають 26,5 % 

сільських населених пунктів, клубів і будинків культури – 38,7 %, бібліотек 

– 46,3 %, шкіл (села, де проживають діти віком від 7 до 17 років)– 49,5 %, 

дошкільних закладів (села, де проживають діти віком до 7 років) – 67,8 %. 

[37, с.140]. 

Смертність перевищує народжуваність у середньому на 190 тис. чоловік. 

За 25 років із карти України зникло 416 сіл, у 8 тис. сільських населених 

пунктах із 28397-ми за останні 3 роки не народилося жодної дитини. Якщо 

така тенденція буде зберігатися, то в 2040 році в Україні помре останній 

корінний мешканець. Сьогодні кількість пенсіонерів на селі перевершує 

чисельність працездатного населення [98, с. 65].  
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Тому, сьогодні однією з головних проблем подальшого реформування 

на селі стала соціальна, тобто зайнятість, робочі місця і рівень доходів. У 

сільській поселенській мережі України проживає 32 % населення, з них 6 

млн. працюючих, з яких половина зайняті в особистих селянських 

господарствах. І хоча вони виробляють близько 65 % продукції 

тваринництва та 90 % овочівництва, ряд експертів і соціологів фактично 

оцінюють це як приховане безробіття. В цілому 12-15 % населення, що 

працюють у сільському господарстві, годують 48 млн. українців (у Франції 

1,5 % сільського населення годує 59 млн. жителів, у Німеччині 1,2 % – 82 

млн., у США 1 % – 370 млн.) [37, с. 141]. 

Головна причина такого положення речей полягає майже в повному 

дистанціюванні держави від соціально-економічних проблем села. 

Порушено еквівалентний обмін між продукцією сільського господарства і 

промисловості. Зламано систему матеріально-технічного забезпечення села і 

заготівель та реалізації сільськогосподарської продукції. В міру наростання 

кризових явищ державна підтримка селу скорочується, незважаючи на 

зростання податкового тиску, високих процентах ставок за кредит, постійних 

затримок платежів за продану продукцію. Всі ці причини і призвели до 

зубожіння села й селянина, до занепаду соціальної сфери, до фактичного 

зупинення сільського будівництва, до неможливості відновлення основних 

фондів, майже повсюдної відсутності обігових коштів [3, с. 129].  

Сталий розвиток будь-якої території визначається сукупністю соціально-

економічних і природно-екологічних чинників. У загальному розумінні всі 

чинники, що визначають умови та потенційні можливості розвитку сільських 

територій, можна розділити на чотири групи:  

- чинники виробничо-економічного розвитку, пов'язані з рівнем 

розвитку сільськогосподарського виробництва та його станом в умовах 

ринку, розвитком інших видів виробництва та сфери послуг, особливо 

постачання виробництва та торгівлі виробленою продукцією (регіональний 

маркетинг) та ін.; 
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- чинники соціально-економічного розвитку, пов'язані з сільським 

населенням, його культурою та способом розселення, рівнем зайнятості 

сільських жителів та їх доходів, їх соціальним забезпеченням, забезпеченням 

умов проживання та інфраструктурною сферою; 

- чинники збереження природного, культурної та духовної спадщини, 

пов'язані з об'єктами природи (земельними, водними та іншими природними 

ресурсами), багато в чому визначають можливості та економічну цінність 

території, а також усім іншим, що становить історію країни; 

- чинники інституційних перетворень, пов'язані з відносинами 

володіння, розпорядження та користування земельними, водними ресурсами, 

об'єктами виробництва, інфраструктури та іншими, які беруть участь у 

системі багатофункціонального розвитку сільських територій, пов'язані з 

організацією влади і управління на місцях [7, с. 60]. 

Забезпечення сталого розвитку сільських територій є комплексною 

проблемою та можливе за умови: макроекономічної стабільності та 

збільшення валового внутрішнього продукту; забезпечення економічного 

зростання в сільському господарстві; розвитку несільськогосподарської 

зайнятості в сільській місцевості; досягнення на селі соціально рівних з 

містом умов отримання доходів та громадських благ; формування на селі 

інститутів громадянського суспільства, що забезпечують захист економічних 

та соціальних інтересів різних груп сільського населення. 

 

2.3. Формування механізму державного регулювання розвитку 

сільських територій в країнах світу та ЄС 

 

Термін ―сільський розвиток‖ у найбільш розвинутих країнах ЄС 

отримав поширення відносно недавно. Протягом тривалого часу він 

використовувався в процесі реалізації політики допомоги найменш 

розвинутим країнам, в яких роль і питома вага сільського господарства 

були домінуючими як у формуванні національного доходу, так і у 
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використанні основних ресурсів (земля, праця, капітал, природні ресурси). 

У Західній Європі і в рамках європейської політики концепція сільського 

розвитку знаходить своє застосування, починаючи з 1970-их років як 

структурна політика сільського господарства, і з того часу вона постійно 

еволюціонує. Тим не менше в політиці Співтовариства спільна законодавча 

база та єдині підходи до розробки  концепції  формуються  лише у другій 

половині 1980-их років [82]. 

Європейська політика сільського розвитку еволюціонувала як частина 

розвитку Спільної аграрної політики (САП), з політики, яка стосувалася 

структурних проблем сільськогосподарського сектору, до політики, 

зорієнтованої на багатофункціональність ведення сільського господарства 

і, зокрема, виклики, з якими стикається сільський розвиток. 

Першочерговими кроками у формуванні політики сільського розвитку 

стали заходи стимулювання інвестицій у сільське господарство та 

занепадаючі сектори.  

САП ЄС
 
зародилась в 50-ті роки минулого століття в Західній Європі, 

сільське господарство якої переживало не найкращі свої часи та не могло 

забезпечи- ти внутрішній ринок достатньою кількістю продовольчих 

товарів. В процесі підготовки Римського Договору 1956 року країни-

засновники ЄС розробили цілі та принципи функціо- нування САП. 

Основними цілями САП визначено: 

 підвищення продуктивності виробництва  сільськогосподарської  

продукції за рахунок стимулювання технічного прогресу, забезпечення 

раціонального розвитку аграрного виробництва та оптимального 

використання факторів виробництва, а саме праці; 

 забезпечення справедливих стандартів життя сільського населення 

шляхом збільшення доходів осіб, які зайняті у сільському господарстві; 

 стабілізацію ринків; 

 забезпечення продовольчої безпеки; 

 забезпечення формування прийнятної для споживачів цінової політики.  



54 

 

 

Досягнення поставлених цілей забезпечувалось визначенням базових 

принципів функціонування САП: 

 вільний рух товарів всередині ЄС та спільні ціни для одних і тих 

самих товарів; 

 спільність переваг, що передбачало надання переваги товарам, 

вироблених на внутрішньому ринку, над імпортованою продукцією; 

 спільна фінансова відповідальність за ринкову та цінову політику ЄС. 

У перші роки функціонування САП основною проблемою її реалізації 

був вибір інструментів підтримки та джерел фінансування. Ключовими 

інструментами при цьому стали цінова підтримка зернових, молока і цукру, 

інтервенційні закупки та різноманітні митні збори з метою захисту від 

дешевого імпорту [26]. 

Нова політика інтегрованого розвитку не лише поєднувала 

комбінацію структурної адаптації і диверсифікацію  економіки  сільських  

районів, але й фінансувалась із засобів кількох фондів. До цього часу 

заходи в рамках реалізації САП фінансувались з єдиного фонду – 

Європейського аграрного фонду орієнтації та надання гарантій. Нова 

політика передбачала прийняття багаторічних програм, які 

фінансуватимуться з європейського бюджету та бюджетів країн-членів, і   

визначення пріоритетних цілей.  

Політика структурного розвитку була адаптована до змін аграрної 

політики, проте дедалі більше уваги приділялось не питанням забезпечення 

факторами виробництва і взаємодії між ними, а питанням якості цих 

факторів виробництва, якості продукції, взаємовідносин між сільським 

господарством і навколишнім середовищем, багатофункціональності, 

інтеграції сільського господарства  з решта галузями економіки. Це 

призвело до розширення задач класичної струк- турної політики в напрямі 

формування політики сільського розвитку. 
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На національному та регіональному рівнях ЄС паралельно існує 

декілька концепцій (підходів), з яких можна чітко виокремити три 

концепції розвитку сільських територій: 

1. Концепція, яка ідентифікує сільський розвиток з загальною 

модернізацією сільського господарства і агропродовольчого комплексу. 

Ця концепція бере за основу розвиток сектора (галузева модель); 

2. Концепція, яка пов’язує сільський розвиток виключно зі 

зменшенням відмінностей між найбільш відсталими сільськими 

районами та рештою секторами економіки (концепція зближення, 

перерозподільча модель); 

3. Концепція, яка ідентифікує сільський розвиток з розвитком 

сільських районів в цілому шляхом використання всіх ресурсів, які 

знаходяться на їх території (людських, фізичних, природних, 

ландшафтних та ін.), та інтеграції між усіма. 

Новий регламент сільського розвитку (―План дій 2000‖) об’єднав в 

єдиний юридичний документ комплекс інструментів, які можуть просувати 

сільський розвиток,  включаючи  також  заходи,  які  раніше  відносились  

лише  до  заходів супроводження реформи САП (агроекологічні, 

лісонасадження, достроковий вихід на пенсію). ―План дій 2000‖ зберігає і 

продовжує тенденцію традиційної політики виро- бничої модернізації, але 

пом’якшеної обмеженнями об’ємів виробництва, а також стимулюванням 

розвитку сільського господарства, сумісного із захистом навколишнього 

середовища. 

Нова європейська політика сільського розвитку, започаткована 

Регламентом Ради (ЄС) №1698/2005, характеризується ―наступністю і 

змінами‖ [112]: вона як і раніше пропонує на вибір країнам-членам ЄС 

перелік заходів, на які вони отримують фінансові ресурси ЄС в рамках 

реалізації інтегрованих програм сільського розвитку; вона змінює підходи до 

розробки цих програм шляхом зміцнення стратегічного змісту. (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. – Загальна архітектура політики сільського розвитку  

 

З моменту свого створення спільна аграрна політика (САП) ЄС 

завжди адаптувалась до викликів сьогодення. Значні реформи були 

проведені в останні роки, особливо в 2003 році і в ході реформи ―Health 

Check‖, що дозволило модернізувати галузь і зробити її більш ринково 

орієнтованою. Прийняття Європейської ―Стратегії 2020‖ пропонує нові 

перспективи для реалізації політики сільського розвитку. Орієнтація 

політики в попередні програмні періоди на дотримання цільових 

індикаторів щодо освоєння коштів, тепер змінюється в напрямі досягнення 

результативних цільових показників реалізації політики сільського 

розвитку. Основні індикатори сільського розвитку на період 2007-2017  

роки представлені у табл. 2.5. 
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Таблиця 2.5 

Основні індикатори сільського розвитку на період 2007-2017 
роки [121] 

№ з/п Назва індикатора Плановий показник 

1 Зростання  валової  доданої  вартості  у  структурах та 
підприємствах, які отримали підтримку 

25,9 млрд. євро 

2 Населення сільських територій, які скористалися 
покращеними послугами 

71 млн. чол. 

3 Кількість гектарів, на які поширились заходи в рамках 
Natura 2000 

1 100 000 га 

4 Кількість гектарів, на які поширились агроекологічні 
схеми 

50 700 000 га 

 

ЄС перебуває на етапі пошуку найбільш ефективних та далекоглядних 

шляхів виходу з кризи, орієнтуючись на побудову більш 

конкурентоспроможної економіки з високим рівнем зайнятості. 

Пріоритетами розвитку ЄС згідно ―Стратегії 2020‖ є зростання 

розумне (збільшення інвестицій в освіту, дослідження та інновації), стале 

(побудова низько-вуглецевої економіки) та всеохоплююче (основний 

акцент на створенні робочих місць і скороченні бідності) [114].  

На сьогоднішній день понад 77% території ЄС класифікується як 

сільські (47% землі сільськогосподарського призначення, а 30% – ліси). 

Повним робочим днем охоплено 13,7 млн. фермерів, які займаються 

інтенсивним, традиційним, органічним та іншими видами землеробства. Ця 

різноманітність посилилась з появою нових країн-членів з Центральної та 

Східної Європи. Поширеними є сімейні ферми, які успадковуються від 

одного покоління до іншого. Середній розмір ферми близько 12 га (для 

порівняння, в США 2 млн. фермерів і середній розмір – 180 га) [122]. 

Напрями розвитку політики сільського розвитку в контексті Стратегії 

―Європа 2020‖ представлена на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. – Сільський розвиток в контексті Стратегії “Європа 2020” 

 

З метою забезпечення реалізації стратегії ―Європа-2020‖ була 

створена сильна та ефективна система економічного управління для 

координації політичних кроків на загальноєвропейському та 

національному рівнях. 

Ця стратегія зосереджена на досягненні п’яти амбітних цілей в галузі 

зайня- тості, інновацій, освіти, скорочення масштабів бідності і 

клімату/енергії. Ними стали [110]: 

1. Зайнятість: охоплення зайнятістю 75% населення у віці 20-64 років. 

2. Науково-дослідні роботи: на них виділятиметься 3% від ВВП ЄС. 
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(або навіть 30%, якщо є необхідні умови) в порівнянні з 1990 роком;  

досягнення частки енергії з відновлюваних джерел в структурі 

енергетичного балансу 20%; підвищення рівня енергоефективності на 20%. 

4. Освіта: максимальне охоплення шкільною освітою, скорочення 

відсіву протягом навчального року нижче 10%; забезпечення освітою 

третього рівня принаймні 40% осіб у віці 30-34-років. 

5. Бідність / соціальна ізоляція: зменшення кількості осіб, які 

перебувають у зоні ризику чи на межі бідності і соціальної ізоляції, 

щонайменше на 20 млн. осіб. 

САП ЄС спрямована на підтримку сільського господарства, яке 

забезпечує продовольчу безпеку (в контексті зміни клімату) та сприяє 

збалансованому розвитку всієї Європи в сільській місцевості, в тому числі 

тих, де умови виробництва є важкими. 

Ведення сільського господарства орієнтоване на 

багатофункціональність: задоволення потреб громадян у продовольстві 

(наявність, ціна, різноманітність, якість та безпеку), охорону 

навколишнього середовища та забезпечення фермерів гідними умовами 

життя. У той же час, політика сільського розвитку повинна забезпечити 

охорону та збереження сільських громад та ландшафтів як цінної спадщини 

Європи. САП постійно перебуває в стадії реформування, щоб краще 

враховувати всю різноманітність ведення сільського господарства в Європі. 

На цей час країни ЄС встановлюють свої власні пріоритети для 

розвитку сільських територій, проте зобов’язані витрачати принаймні 10% 

свого бюджету на забезпечення конкурентоспроможності їх сільського і 

лісового господарств, принаймні, 25% на покращення стану навколишнього 

середовища та сільської місцевості та не менше 10 % на диверсифікацію 

сільської економіки. Кошти можуть бути використані як для 

сільськогосподарської так і для несільськогосподарської діяльності, таких 

як: покращення якості доріг, допомога малому бізнесу, підтримка харчової 

промисловості, розвиток сфери послуг по догляду за дітьми, щоб матері, 
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які проживають у сільській місцевості, могли швидше повернутися  до 

роботи. 

В рамках реформи CAП у 2013 році Комісія пропонує, щоб EAFRD 

увійшов  у нову спільну стратегічну конструкцію разом з Європейським 

фондом регіонального розвитку (ERDF), Європейським соціальним фондом 

(ESF), Фондом зближення і Європейським морським і рибним фондом 

(EMFF), для досягнення цілей (стійке, розумне і всеохоплююче зростання) 

Європейської стратегії 2020. 

Основна ідея розроблення багаторічних програм розвитку і схем 

співфінансування спільно з країнами-членами (або регіонами) залишиться 

незмінною. Проте, замість зосередження  на трьох  пріоритетних  напрямах 

розвитку (економічні, екологічні та соціальні питання) із зобов’язаннями 

мінімальних витрат по кожному з них, починаючи з 2013 року визначено 6 

пріоритетів: 

- сприяння передачі знань та інновацій; 

- підвищення конкурентоспроможності; 

- сприяння організації продовольчого виробничого ланцюга і 

управлінню ризиками; 

- відновлення, збереження і розвиток екосистем; 

- підвищення ефективності використання ресурсів і перехід до низько- 

вуглецевої економіки; 

- сприяння соціальній інтеграції, скороченню бідності і економічному 

розвитку в сільській місцевості. 

Як і раніше країни ЄС змушені будуть витрачати 25% свого бюджету 

сільського розвитку на управління земельними ресурсами та боротьбу із 

зміною клімату. 

Для виконання кількісних цільових показників, встановлених стосовно 

кож- ного з пріоритетів (з урахуванням своїх конкретних потреб), країни і 

регіони зможуть поєднувати заходи, запропоновані Комісією, для розробки 

своїх програм розвитку сільських районів. Їм також буде дозволено 
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розробляти підпрограми з більш високим рівнем підтримки потреб 

молодих фермерів, дрібних фермерів, гірських районів і коротких 

ланцюжків постачань. 

Кожна країна розробляє свої національні стратегії розвитку сільських 

райо- нів, проте конкретні програми можуть бути розроблені і реалізовані 

на регіональ- ному рівні. 

Регіональна політика ЄС спрямована на надання допомоги 

найбіднішим регіонам в ЄС, в той час як програми розвитку сільських 

районів поширюються на всі сільські території у всіх країнах ЄС. 

На сьогодні політика розвитку сільських районів спрямована не лише 

на допомогу фермерам, але й іншим людям, які задіяні у сільській 

економіці, таким як власники лісів, сільськогосподарські робітники, малий 

бізнес, місцеві громадські організації і т.д. 

―Лідер‖ являє собою програму для зміцнення сільської економіки 

шляхом заохочення місцевих жителів до реалізації заходів на місцевому 

рівні. Відповідно до правил країни ЄС повинні виділяти принаймні 5% від 

свого бюджету сільського розвитку на заходи в рамках проектів ЛІДЕР. 

Кожна програма розвитку сільських районів повинна включати заходи 

по захисту та покращенню природних ресурсів та ландшафтів в сільській 

місцевості ЄС. Кошти на сільський розвиток надаються в обмін і в якості 

компенсації за заходи, спрямовані на збереження сільської місцевості ЄС, 

що допомагає боротися із змінами клімату: збереженням якості води, 

сталим управлінням земельними ресурсами, посадкою дерев для 

запобігання ерозії і повеней. 

САП повинна зазнати значних реформ до настання 2013 року. Після 

широкого громадського обговорення Комісія 18 листопада 2010 року 

представила Ком’юніке ―Розвиток CAП на період до 2020 року‖, в якому 

викладено варіанти її майбутнього розвитку і розпочато дискусію з іншими 

інститутами та зацікавле- ними  сторонами. 12 жовтня  2011  року Комісія  

представила низку законодавчих пропозицій, покликаних зробити САП 
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більш ефективною, що сприятиме  розвитку конкурентоспроможного 

сталого сільського господарства і багатогран- них сільських територій [123] 

Реформування САП орієнтоване на її спрощення, що дозволить 

забезпечити конкурентоспроможність сільської економіки, збереження і 

створення нових робочих місць та повноцінний розвиток сільських 

територій. Процес спрощення повинен відповідати таким цілям політики 

як: навколишнє середовище, безпека харчових продуктів, зближення та 

захист фінансових інтересів Союзу [117]. 

Метою спрощення є формування політики, механізмів обраних для її 

реалізації, та необхідні правові рамки, які б не були більш складними, ніж 

це необхідно для ефективного досягнення намічених цілей. Фермери та 

інші економічні оператори в аграрній галузі повинні бути звільнені від 

тяганини і вимог, які не потрібні для досягнення політичних цілей або для 

забезпечення належного управління грошима платників податків. 

Останніми роками велика кількість проектів і заходів щодо спрощення 

САП були успішно реалізовані. Ось лише декілька прикладів з цього 

переліку: 

- одна Організація Спільного Ринку
 
замінила існуючі раніше 21 CMO. 

Її створення дозволило скасувати 86 актів Ради та зменшити кількість 

правових актів з 1080 до близько 350; 

- ―Health Check‖ (2009 р.) продовжив відокремлювати і скасував кілька 

схем, таких як платежі на вирощування енергетичних культур і твердої 

пшениці, а також схеми реалізації кисломолочних продуктів, масла і 

концентрованого масла; 

- для імпорту було скорочено кількість ліцензійних вимог з 500 до 65, 

а для експорту залишили лише 43 ліцензійні вимоги; 

- комісія скасувала специфічні ринкові стандарти для 26 видів фруктів 

і ово- чів, тобто оператори вже не були змушені стикатись із проблемою 

відповідності витрат, національним органам влади більше не потрібно було 

здійснювати контроль і більше продукції потрапить на ринок; 
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- фермерам більше не буде необхідності тримати землю в своєму 

розпорядженні протягом 10 місяців, щоб отримати прямі платежі, таким 

чином, отримуючи більшу гнучкість в управлінні своєю фермою в 

реагуванні на ринкові зміни. 

На основі оцінки поточних засад політики та аналізу майбутніх 

викликів та потреб розроблено три сценарії сільського розвитку: сценарій 

коректування, який реалізується в рамках поточної політики при вирішенні 

найбільш важливих недоліків, таких як розподіл прямих платежів; 

інтеграційний сценарій, який тягне за собою серйозні зміни в політиці у 

вигляді підвищеної адресності та ―озеленення‖ прямих виплат і посиленої 

стратегічної орієнтації на політику сільського розвитку в кращій 

координації з решта політиками ЄС, а також розширення правової бази для 

більш широкого застосування виробничої кооперації [115]. 

На фоні економічної кризи і тиску на державні фінанси, у відповідь на 

які ЄС відповіли розробками ―Стратегії 2020‖ та фінансовими показниками 

на період 2014-2020 роки, всі три сценарії надають різної ваги кожній з 

трьох цілей політики майбутньої САП, яка зорієнтована на забезпечення 

більш конкурентоспроможного та сталого сільського господарства на 

сільських територіях. З метою кращого узгодження зі стратегією, зокрема, 

з точки зору ефективності використання ресурсів, природнім стане 

підвищення продуктивності сільського господарства шляхом проведення 

досліджень, передачі знань і сприяння співробітництву та інновацій 

(зокрема, завдяки діяльності Партнерства Європейських Інновацій (EIP) 

―Продуктивність у сільському господарстві та його сталий розвиток‖ [111]. 

EIP створене Європейською комісією 29 лютого 2012 року. 

Передумовами введення цієї ініціативи стали проблеми формування 

продовольчої безпеки (згідно існуючих прогнозів попит на продовольчу 

продукцію до 2050 року зросте на 70%), сповільнення зростання 

продуктивності праці у аграрному секторі та незадовільний 

агроекологічний стан галузі. Падіння інвестицій у дослідницькій сфері 
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аграрного сектору, зростання навантаження на середовище та природні 

ресурси (близько 45% європейських ґрунтів стикаються з  проблемами  

якості, 40% сільськогосподарських земель є вразливими до забруднення 

нітратами, популяція птахів зменшилась на 20-25% за останні 20 років). 

Тому ключовим викликом для сільського господарства Європи у 

майбутньому буде не лише зростання обсягу виробництва, але і його 

розвиток на засадах сталого розвитку. На думку Європейської Комісії ці 

виклики не можуть бути розв’язані без потужного поштовху до активного 

впровадження наукових досліджень та інновацій, в результаті чого між 

вченими, фермерами й іншими гравцями налагоджується тісна співпраця, 

що дозволяє прискорити швидкість передачі технологій від науки у 

сільськогосподарське виробництво, а також забезпечити більш 

систематизований зворотний зв’язок практичних потреб від сільського 

господарства до науки. 

Діяльність Партнерства скеровуватиметься в напрямі налагодження 

взаємодії між сільським господарством, біо-економікою, наукою та іншими 

інституціями ЄС на національному та регіональному рівнях. 

Функціонування такої інституції також слугуватиме каталізатором 

зростання ефективності  інновацій, які підтримуються як політикою 

сільського розвитку, так і на  національному рівні, що стосується 

досліджень та інновацій. Основними завданнями Партнерства стануть 

сприяння продуктивності та ефективності у аграрному секторі та 

забезпечення сталого розвитку сільського господарства. Діяльність 

Партнерства включено до другого блоку заходів САП. 

Згідно пропонованих Комісією фінансових індикаторів, на період 

2014- 2020 роки на перший блок заходів заплановано виділити 317,2 млрд. 

євро, а на другий блок заходів – 101,2 млрд. євро. Обидва блоки заходів 

також доповнюються додатковим фінансуванням у розмірі 17,1 млрд. євро, 

яке включає видатки на: дослідження та інновації - 5,1 млрд. євро; безпеку 

продуктів харчування - 2,5 млрд. євро; забезпечення продовольством 
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найбідніших категорій населення - 2,8 млрд. євро; подолання криз у 

сільському господарстві - 3,9 млрд. євро; і до 2,8 млрд. євро у 

Європейському фонді глобалізації та регулювання поза  межами MFF. В 

результаті загальний бюджет реалізації САП на період 2014-2020 роки 

складатиме 435,6 млрд. євро [87]. 

Вводиться деяка гнучкість у величині фінансування між обома 

блоками заходів (до 5% від прямих платежів): з 1-го блоку до 2–го блоку, 

щоб дозволити державам-членам посилити свою політику сільського 

розвитку, та 2-го блоку до 1-го блоку тим країнам-членів, де рівень прямих 

платежів залишається  нижче 90% від середнього показника по ЄС. 

Основними перешкодами розвитку сільських територій України, 

нарощування і реалізації їх потенціалу є: 

 історичні, внаслідок яких структура видів економічної діяльності на 

сільських територіях має переважно сільськогосподарське спрямування, а її 

здійснення характеризується низькою ефективністю та відсутністю 

організованості; 

 природні, що зумовлюють низьку щільність заселення сільських 

територій, високу затратність будівництва та низьку економічну 

ефективність діяльності інфраструктурних об’єктів, перешкоди внаслідок 

ландшафтних та земельних особливостей сільських територій; 

 економічні, що спричиняють незадовільний рівень розвитку 

ринкової ін фраструктури сільського господарства, низький, а часто навіть 

від’ємний рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської 

продукції, наявність надмірної кількості посередників між виробниками та 

кінцевими споживачами сільськогосподарської продукції, стрімке 

зростання цін на корми тощо; 

 соціальні, які відображаються у постійному скороченні сільського 

населення, передусім у працездатному віці, активній міграції сільського 

населення як у міста, так і за кордон, зростанні кількості захворюваностей 

та скороченні середньої тривалості життя сільського населення; 
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 інфраструктурні, що проявляються через низький рівень забезпечення 

сільських територій об’єктами виробничої (транспортної, енергетичної, 

комуніка ційної) та соціальної (медичної, освітньої, культурної) 

інфраструктури, відсутність доступної інформації щодо альтернативних 

несільськогосподарських видів економічної діяльності та методів підвищення 

ефективності сільського  господарст ва, нерозвиненість системи дорадництва у 

агропромисловому комплексі; 

 управлінські, що полягають в неефективній системі управління 

розвитком як країни загалом, так і сільських територій зокрема, високому 

рівні корумпова ності та нецільового використання бюджетних і 

позабюджетних коштів, здійснення незаконного тиску на суб’єктів 

підприємництва, надмірній комплекс ності та заплутаності системи 

контролю, що декларативно покликана забезпечити високий рівень якості 

продукції та життя населення, а фактично є способом отримання 

неофіційних доходів держслужбовцями та використання наявних ресурсів 

на користь власну та приближених осіб; 

 ментальні, тобто неготовність більшості сільського населення 

приймати активну участь у розвитку власних територій та нерозуміння у 

ньому їх особистої ролі, панування думки щодо безперспективності любих 

реформ, відсутність у свідомості людей розуміння необхідності якісного 

виконання любих робіт, підвищення їх ефективності, використання у 

життєдіяльності принципів відповідальності, сумлінності, чесності [75, с. 

98]. 

Природний потенціал – це сукупність наявних природних ресурсів (землі, 

корисних копалин), кліматичних особливостей їх використання. Передусім, 

сільські території України володіють значними земельними ресурсами, які 

використовуються або можуть бути використані для виробництва продукції 

сільського господарства. Наявність значних площ унікального чорнозему (за 

різними оцінками, від 25%
 
до 60%

 
світової площі чорнозему зосереджено в 

Україні) створює натуральні сприятливі передумови для розвитку 
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рослинництва. Потенційне місце України у об’єднаній Європі в розрізі площ 

сільськогоспо дарських угідь можна побачити у табл. 2.6 

Таблиця 2.6 

Площі сільськогосподарських угідь країн-членів ЄС та України у 
2017 році 

№ 

з/п 

Країни Площа 

сільськогосподарських 

угідь, млн. га 

Частка площ сільськогосподар 

ських угідь за умови 

євроінтеграції України (ЄС28), 

на основі даних 2017 року, % 

1 2 3 4 

1 Україна 41,7 18,12 

2 Франція 29,3 12,73 

3 Іспанія 27,7 12,04 

4 Великобританія 17,3 7,52 

5 Німеччина 16,9 7,34 

6 Польща 15,6 6,78 

7 Італія 13,9 6,04 

8 Румунія 13,5 5,87 

9 Греція 8,2 3,56 

10 Угорщина 5,8 2,52 

11 Болгарія 5,6 2,43 

12 Ірландія 4,2 1,83 

13 Чехія 4,2 1,83 

14 Португалія 3,7 1,61 

15 Австрія 3,2 1,39 

16 Швеція 3,1 1,35 

 

 З наведених даних стає зрозумілим, що у випадку євроінтеграції 

України, вона стає країною з найбільшою площею сільськогосподарського 

призначення, а її частка у площах цього типу могла б становити понад 18%. 

Незважаючи на певні позитивні зрушення в урожайності 

сільськогосподарської продукції в Україні, все ще існує значне відставання 

від показників більшості країн ЄС, хоча й там існує суттєвий рівень 

дивергенції цього показника (табл. 2.7). 

Якщо провести аналіз діяльності сільського господарства в Україні з 

погляду використання наявного потенціалу, а також порівняти деякі 

показники з Польщею, яка є членом ЄС і характеризується значною 

схожістю з Україною в багатьох територіальноземельних, 

природноресурсних, кліматичних  та трудових питаннях, то звертає на себе 
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увагу насамперед відмінність в обсягах виробництва основних видів 

продукції сільського господарства. 

Таблиця 2.7 

Урожайність основних сільськогосподарських культур 
у країнах Європейського Союзу та Україні (центнерів з 1 га) 

№ 

з/п 

Країни Зернові 

куль 

тури 
(2011 р.) 

№ 

з/п 

Країни Кар 

топля 

(2011 р.) 

№ 

з/п 

Країни Цукрові 

буряки 

(2011 р.) 

№ 

з/п 

Країни Овочі 

(2010 р.) 

1 Ірландія** 86,0 1 Бельгія 501,4 1 Франція 912,4 1 Угорщина 570 

2 Бельгія 81,4 2 Нідерланди 460,5 2 Іспанія 881,4 2 Італія 464 
3 Нідерланди 78,5 3 Німеччина 457,6 3 Бельгія 869,6 3 Бельгія 390 

4 
Великобри 
танія 

77,5 4 
Великобри 
танія 

423,0 4 Нідерланди 798,9 4 Словаччи

на 

268 

5 Німеччина 70,1 5 Данія 389,4 5 Австрія 742,0 5 Нідерланд
и 

214 

6 Данія 67,7 6 Франція** 386,0 6 Данія 675,0 6 Україна 195 

7 Франція 65,3 7 Австрія 357,1 7 Чехія 668,4 7 Словенія 169 

8 Австрія 58,6 8 Швеція 318,4 8 
Великобри 
танія 

650,0 8 Швеція 158 

9 Чехія 56,9 9 Люксембур
г 

309,9 9 Словаччина 641,4 9 Латвія 148 

10 Люксембург 55,4 10 Чехія 304,5 10 Швеція 629,0 10 Польща 147 

11 Швеція 53,8 11 Іспанія 300,0 11 Німеччина 628,7 11 Болгарія * 
12 Словенія 51,8 12 Ірландія** 280,1 12 Греція 588,7 12 Чехія * 

13 Словаччина 45,2 13 Фінляндія 275,9 13 Італія 570,1 13 Данія * 
14 Угорщина 42,1 14 Угорщина 269,9 14 Угорщина 535,4 14 Німеччин

а 
* 

15 Польща 41,4 15 Греція 266,4 15 Польща 506,4 15 Естонія * 

16 Болгарія 39,2 16 Словенія 264,2 16 Литва 498,8 16 Ірландія * 
17 Фінляндія 38,5 17 Італія 249,5 17 Фінляндія 479,2 17 Греція * 

18 Італія 38,4 18 Кіпр 222,8 18 Україна 363,0 18 Іспанія * 
19 Україна 37,1 19 Словаччина 209,4 19 Румунія 343,1 19 Франція * 

20 Румунія 36,3 20 Польща 204,7 20 Португалія 247,8 20 Кіпр * 
21 Іспанія 34,6 21 Латвія 171,4 21 Болгарія * 21 Литва * 

22 Литва 33,9 22 Україна 168,0 22 Естонія * 22 
Люксембу
рг 

* 

23 Греція 31,3 23 Румунія 165,5 23 Ірландія * 23 Мальта * 
24 Латвія 30,6 24 Естонія 162,3 24 Кіпр * 24 Австрія * 
25 Естонія 27,4 25 Литва 155,8 25 Латвія * 25 Португалі

я 
* 

26 Кіпр 20,4 26 Португалія 147,1 26 Люксембург * 26 Румунія * 
27 Португалія 13,7 27 Болгарія 143,4 27 Мальта * 27 Фінляндія * 

28 Мальта * 28 Мальта** 133,8 28 Словенія * 28 
Великобр 
танія 

* 

У середньому 

по ЄС27 
53,3 

У середньому 

по ЄС27*** 
300,0 

У середньому 

по ЄС27** 
710,0 

У середньому 

по ЄС27 
* 

 

З позиції можливостей розвитку економічних видів діяльності сільські 

тери торії України володіють значним потенціалом: 
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- виробничим, який можна умовно поділити на 

сільськогосподарський (виробництво продукції рослинництва та 

тваринництва) та несільсько господарський; 

- туристичнорекреаційним, що характеризується сприятливими 

умовами для розвитку міжнародного та внутрішньодержавного 

туризму, рекреації та оздоровлення населення; 

- транзитним, що дає змогу забезпечити проходження 

транспортних та людських потоків через свою територію з 

одночасним формуванням не обхідної інфраструктури [72]. 

У світлі перспектив посилення міжнародних інтеграційних процесів та 

по дальшої лібералізації економічної діяльності актуальним питанням є 

реалізація наявного соціальноекономічного потенціалу сільських територій 

України. Очевидно, що вони володіють потенціалом не лише щодо 

виробництва сільсько господарської продукції, але й здійснення значного 

переліку несільськогоспо дарських видів економічної діяльності, 

результатом яких є продукція і послуги, привабливі для вітчизняних та 

іноземних громадян. Сюди відносяться виробництво товарів легкої 

промисловості, виробів народного промислу, творів мистецтва, розвиток 

туристичних, побутових, інформаційних та інших послуг. Водночас, такі 

альтернативні види економічної діяльності на сільських територі ях України 

все ще не набули достатнього поширення і потребують спеціальних заходів 

економічної політики з метою їх розвитку. Відсутність адекватного 

інформаційного освітлення можливостей окремих регіонів щодо 

виробництва у сільській місцевості товарів, конкурентоспроможних на 

міжнародних ринках, незадовільний стан виробничої інфраструктури села, 

недостатня кількість конкурентоспроможних об’єктів сфери 

обслуговування, несприятливий міжна родний імідж України, порівняно 

високий рівень цін на побутові послуги не сприяють активному розвитку 

сільських територій в цьому контексті. 
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Більше того, окремі види діяльності, зокрема, розвиток міжнародного 

туриз му, можуть бути реалізовані лише на сільських територіях, або ж 

переважно на них. До таких видів діяльності відносяться агротуризм, 

спелеологічний, лижний, велосипедний туризм тощо. Проте розвиток 

туризму потребує відповідно підготовлених кадрів, а також вимагає 

суттєвого підвищення рівня інфраструк турного забезпечення сільських 

територій, передусім, благоустрою відпочинко вих територій, покращення 

транспортного сполучення, а також ґрунтовного удосконалення системи 

інформаційного забезпечення регіональних туристичних мереж. 

Інформаційна підтримка туризму на сільських територіях в Україні все 

ще слабко розвинута, внаслідок чого найближчі конкуренти (Болгарія, 

Румунія, Туреччина та ін.) залучають значно більшу кількість як власних, так і 

зарубіжних туристів. Водночас, західні туристи і закордонні фахівці індустрії 

гостинності відзначають, що відпочинок, зокрема, в українських Карпатах, 

суттєво відрізня ється від дозвілля в інших гірських регіонах Європи, як за 

ціною послуг, так і за доступністю ―диких‖ територій, які користуються 

значним попитом серед іноземних туристів. Проте на думку міжнародних 

експертів необхідним є активніше використання сучасних інструментів 

просування вітчизняного туристичного продукту за кордоном. Те ж саме 

стосується й приморських регіонів України, що володіють значним 

потенціалом розвитку туристичних послуг. Останніми роками є достатні 

здобутки у цьому напряму. Водночас, ціноутворення на ці послуги (вартість 

відпочинку часто перевищує аналогічний у сусідніх країнах Чорноморського 

басейну) та якість туристичної інфраструктури не дають можливості активно 

залучати іноземних туристів. 

Підсумовуючи сказане, потрібно відзначити, що формування зони 

вільної торгівлі з ЄС несе в собі більше позитивних наслідків для України, 

аніж негативних. Водночас до введення її в дію Україні доцільно 

підготуватися, розпочати реальні модернізаційні заходи стосовно сільських 

територій, розташо ваних на них підприємств сільськогосподарської сфери, 
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забезпечити підвищення конкурентоспроможності та якості 

агропромислової продукції, приділити увагу активізації розвитку 

несільськогосподарських видів діяльності з метою створення 

альтернативних джерел доходів для сільського населення [74]. 

Проблемами, які потребують першочергового вирішення, є 

інвестиційне забезпечення і державне управління. Усі інші, зокрема 

інфраструктурні, технологічні, інноваційні, трудові складові є залежними 

від них. Тому важливим аспектом збереження та використання потенціалу 

розвитку сільських територій України є застосування успішного досвіду 

країн ЄС, який, окрім досвіду, володіє значним інвестиційним та 

управлінським потенціалом, якого бракує Україні. 
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РОЗДІЛ 3  

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

3.1. Шляхи підвищення ефективності реалізації комплексної 

державної політики розвитку сільських територій 

 

Визначення концепції розвитку сільських територій передбачає 

оцінювання наявних проблем та перешкод для ефективного розвитку 

депресивних територій на державному та регіональному рівнях, окреслення 

цілей та шляхів їх реалізації. 

Для України концепція сільського розвитку передбачає переважно 

аграрний розвиток та акцентування уваги на сільськогосподарському 

виробництві, що спричинює деградацію інших видів економічної діяльності, 

зокрема сільського туризму, сфери послуг, побутового обслуговування. Це 

зумовлене тим, що частка сільського господарства, згідно зі статистичними 

даними станом на 2016 р., займає 12% у ВВП України [92, с. 20]. 

Формування багатофункціональної концепції сільського розвитку, 

спрямованої на забезпечення результативного рівня соціально-економічних 

умов з огляду на наявні ресурси та їх ефективне використання, сприятиме 

зростанню ВВП України та ВРП на перспективу. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило 

проект Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та 

сільських територій на 2015-2020 рр., реалізація якої передбачає 

проведення низки реформ для виробників сільськогосподарської продукції, 

аграрного бізнесу та сільського населення. 

Стратегія побудована на чинних стратегічних документах, зокрема 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» і Коаліційній угоді від 2014 р. 

Вона пропонує збалансований підхід до посилення конкурентоспро- 

можності сільськогосподарського сектору та збільшення експорту, 
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намагаючись забезпечити рівномірний розподіл наявних переваг, зокрема 

за рахунок сприяння розвитку сільських територій та підвищення якості 

життя у найбідніших регіонах, а також збереження природних ресурсів і 

довкілля. [20, с. 513]. Серед її пріоритетних заходів з підвищення якості 

життя та диверсифікації господарської діяльності у сільській місцевості 

варто назвати:  

- розвиток економіки сільських територій шляхом стимулювання 

не аграрних видів діяльності, поширення інноваційних продуктів, бізнес-

мереж, маркетингових проектів, позиціонування; 

розбудову туристичного потенціалу сільської місцевості для 

сільського та аграрного туризму; використання лісових, водних та інших 

природних ресурсів для рекреаційних послуг; 

- розвиток інфраструктури села, передусім розширення базових послуг 

для економіки сільських територій та сільського  населення з наголосом на 

розбудові комунікаційних та інформаційних мереж; 

-  відродження та розвиток села, збереження та поліпшення 

сільської культурної спадщини як активу місцевого розвитку; 

- підвищення рівня знань та практичних навичок сільського населення 

для організації та комерціалізації не аграрних видів діяльності на селі [60, с. 

102]. 

Досвiд розвинутих країн ЄС та наших найближчих сусiдiв показує 

потребу зосередження першочергових зусиль саме на питаннях розвитку 

сiльських територiй. Звичайно, масштаб i фiнансовi можливостi такої роботи, 

як в ЄС, Україна нинi не в змозi забезпечити. Але що слiд зрозумiти та 

зробити негайно – це прийняти вiдповiдну до iнституцiйних особливостей 

Модель розвитку сiльських територiй. Одну, єдину й бажану для нас усiх 

Модель. Можна дискутувати про особливостi такої Моделi в регiонах 

України, але досвiд Польщi чи Бiлорусi орiентує нас на вибiр саме однiєї 

Моделi. При цьому не так важливо, чи маемо ми щось запозичити iз Моделей 

сусiднiх країн, чи нi. Важливо iнше – цi та iншi успiшнi у сiльському 
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розвитку країни свого часу визначилися з бажаною для них Моделлю, саме 

виходячи зi стану й можливостей змiн неформальних iнститутiв їхнього 

селянства. Визначились i сконцентрували всi наявнi можливостi, зусилля усiх 

вiдповiдних державних, наукових та громадських iнституцiй на реалiзації 

однiєї Моделi. На наш погляд, саме в такому пiдходi й полягав стрижень 

успiху наших сусiдiв [27, с. 6]. 

Щодо нашого бачення змiстового рiвня нацiональної Моделi сiльського 

розвитку на найближчу перспективу, то, насамперед, не можна iгнорувати 

iнституцiйний стан розвитку сiльських територiй України. Наше уявлення  

сучасного  рiвня  розвитку  селянства України (як i держави, 

підприємництва) вiдображає рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. – Урахування рiвня розумiння людиною цiнностi 

сiльських активiв при виборi iсрархiчного рiвня Моделi сiльського 

розвитку 

Стан розвитку наших iнститутiв (передусiм неформального) дає Українi 

можливiсть налаштуватися на реалiзацiю польського чи бiлоруського рiвня 

Моделi. Моделi, де земля та iншi сiльськi ресурси задiюються для зростання 

й розвитку сiльських громад, самого селянина. Ми називаємо таку модель 

селозберiгаючою. Перша складова такої Моделі передбачає надання селам 

особливого статусу: 
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1. такого, що розглядае вiтчизняний тип сiльських поселень як 

просторову соцiально-економiчну безпеку держави, як «корiння нації», 

її генофонд i духовнiсть; 

2. який при виборi жителями сiл форми їх  самоорганiзації:  1) самостiйна 

громада; 

3. вiдокремлена одиниця з власним старостою у територiальному 

об’еднаннi) не руйнує економiчну, правову, соцiальну самодостатнiсть 

села. 

У запропонованiй нами Моделi це завдання реалiзується через 

механiзми функцiонування самодостатнiх сiл як окремих органiзацiй, що 

керуються окремим Статутом. 

Прийняття Статуту села формально iдентифiкує спiльнiсть та образ 

проживання, цiлiснiсть iнтересiв i господарювання селян на певнiй 

поселенськiй територiї. Статут мае визначати не тiльки особливостi 

спiльного розпорядження та управлiння мiсцевими ресурсами (капiталом), 

але й статус кожного з жителiв (селянин, дачник, спадкоемець тощо) та 

багато iншого. 

Ідея функцiонування за окремими Статутами передбачає законодавче 

надiлення усiх самодостатнiх українських сiл особливим статусом. В iсторико-

прикладному аспектi це можна розглядати на кшталт застосування свого часу 

«Магдебурзького права». 

Іншими словами, наша Модель нацiлена на оновлення соцiально-

економiчної сутностi села формуванням органiзацiй, що змiнюватимуть 

психотип селянина. Змiнюватимуть пасивнiсть (реактивнiсть) людей на їхню 

проактивну поведiнку. 

Звичайно, виникнуть складнощi у реалiзацiї та науково-правовому 

оформленнi цих пропозицiй. Але чи є iнший проселянський вихiд? Що є тут 

проблемою: пасивнiсть i неосвiченiсть  наших  селян, чи байдужiсть 

«державної машини» [94]. 
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Українська держава реалiзовує ж житлово-комунальну реформу у 

мiстах, об’еднує спiввласникiв багатоквартирних  будинкiв  за окремим 

Статутом. Сiльська територiя, села, вважаемо, для України мають не менше, 

а можливо й бiльше нацiональне значення. Мiська практика об’єднань 

жителiв – спiввласникiв майна спонукатиме i селян до аналогiчної роботи. 

Але, зi зрозумiлих причин, їм потрiбна у цьому бiльша пiдтримка. 

Модель обгрунтовує доцiльнiсть замiни сiльських рад (крiм тих, якi 

виконують функції територiальних об’еднань) на виконавчi органи сiльських 

органiзацiй. Адже iснуючi сiльськi ради є лише представницькими 

органами, тодi як виконавчi органи сiльських органiзацiй формуються 

селянами вже як засновниками, власниками сiл. Останнє посилить дiєвiсть 

адмiнiстративно-територiальної реформи. Наявнiсть сiльських органiзацiй в 

об’єднанiй територiальнiй громадi створює свого роду конкурентну 

самостiйнiсть та вiдповiдальнiсть кожного села. Вона посилює 

територiальне об'єднання проактивнiстю кожного села, що входить у нього. 

Селяни як засновники, управлiнцi, власники свого села краще 

контролюватимуть роботу виконавчих органiв територiальної громади. Така 

Модель ламає об’єктивнi пiдстави зневiри селянства України, розвиває 

проактивнiсть його жителiв. 

Пропонованi пiдходи не суперечать рекомендацiям учених НАН i 

НААН щодо розвитку територiальних громад, спрямованих на Ухнiй 

розвиток. Статут села, його баланс, його керiвнi органи й iншi формальнi 

атрибути органiзації посилюють дiевiсть громади через зрозумiлi людям 

механiзми володiння та управлiння сiльським капiталом. Збори жителiв села 

вирiшують усi питання життедiяльностi сiльської територiї. Не  одноразово  

i  формально   на   виборах до сiльської ради й т.д., а постiйно, контролюючи 

роботу виконавчих органiв саме свого села [49]. 

Тому друга складова реалiзацiї Моделi передбачае передачу в повне 

розпорядження/власнiсть  сiл сiльського капiталу, що є основою 

формування соцiально-економiчної· самостiйностi кожного поселення. 
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Щодо активiв приватної власностi, то у селозберiгаючiй моделi 

самореалiзацiя жителiв села нацiлена на ефективне використання приватного 

капiталу через органiзацiю в селах корпоративних об’єднань селян-власникiв 

землi, сiльськогосподарських кооперативiв та iншого.  

Складовими капіталу сільської території, спiльної власностi  є її людський, 

соцiально-економiчний i природо-ресурсний потенцiал (внутрiшньосiльський 

та навколишнiй). 

Зарубiжнi й вiтчизнянi вченi по-рiзному класифiкують сiльський капiтал. 

Головне, що його iснування вже не викликає сумнiвiв, а розгортається робота 

з науковоприкладного забезпечення його ефективного використання. У 

контекстi даної моделi важливою є формалiзацiя прав на володiння всiма 

складовими цього капiталу. Звiсно, потребуватиме  уточнення  статус 

сiльської одиницi: не село, а село з прилеглою до нього територiею. Нова 

формалiзацiя забезпечить права i можливостi селян бути 

балансоутримувачами та на капiталiзацiю активiв (насамперед землi). 

Закрiплений за сiльською громадою потенцiал (як iндивiдуальний, так i 

колективний) є засобом та iнструментом задоволення життевих потреб 

селян. І не стiльки через оренднi вiдносини, якi забезпечують для її жителiв 

рентнi доходи, але бiльше через формування можливостей прикладення 

працi, самостiйного використання природоресурсного потенцiалу, розвиток 

соцiальної iнфраструктури. 

Реалiзацiя положень Моделi щодо самоорганiзації та капiталiзації 

сiльських активiв нарештi розкриє «очi» громадi на її «спiвпрацю» з 

недобросовiсними агропiдприемствами. Громада матиме механiзми 

спонукання бiзнесу до селозберiгаючих методiв господарювання, 

збереження родючостi землi, участi у формуваннi соцiальної iнфраструктури 

тощо [57]. 

З iншого боку, має бути державна полiтика (пiльги в оподаткуваннi, 

кредитуваннi тощо) з розбудови в селах нового підприємництва (i не тiльки 

в аграрнiй сферi, а i зеленого туризму, промислiв та iншого). 
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Третiй напрям реалiзацi· Моделi передбачае запровадження нової· 

селоцентричної· полiтики, задiяння всiх причетних до цього профiльних 

державних iнституцiй за координацiєю Мiнагрополiтики України. 

Зрозумiло, що на практицi бракуватиме коштiв, але бiльш важливим є 

бачення й бажання долучатися до реалiзації полiтики самоорганiзації у селах 

та капiталiзації їх потенцiалу. 

Робота має бути направлена на максимальне залучення селян до 

управлiння i пiдприємництва – рушiйних сил селозбереження й розвитку сiл. 

Самоорганiзацiя людей i капiталiзацiя потенцiалу є стрижнем розвитку. 

Саме у цьому мае полягати визначальний сенс нової аграрної полiтики – 

полiтики формування умов розкриття потенцiалу кожного селянина, 

кожного конкретного села. 

Ключовi принципи селозберiгаючої· моделi аграрного устрою України: 

1. Селоцентризм. Селозберiгаюча модель характеризується 

нацiленiстю на збереження кожного самодостатнього села в Україні. 

2. Селяниноцентризм. Адже важливiше, що вона формує: нову 

психологiю селянина; нову соцiально-економiчну сутнiсть села, 

сiльського життя. 

За рахунок самоврядного статусу, можливостей капiталiзації наявного 

потенцiалу село стає самодостатньою соцiально-економiчною одиницею. В 

такому селi формується новий (європейський) психотип Людини – 

особистостi, вiдповiдальної за свої дiї, та Людини, вимогливої до дiй 

державних iнституцiй. Вiд останнiх передусiм вимагається ведення 

селоцентричної полiтики. 

Нинi з мапи України щороку зникає близько 30 сiл, така тенденцiя 

наростає. Чи не втратимо ми за селами сiльськi витоки генофонду нацiї? 

Сiльськi витоки соцiоприродного багатства нацiї? Якою i де буде територiя її 

духовного оздоровлення та зростання у мiстах? [80, 81]. 
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Якщо сiл i селян не буде, то виникає запитання: хто матиме право 

власностi на ресурси сiльських територiй, право власностi на землi 

сiльськогосподарського призначення? [58]. 

Власнiсть на сiльськi ресурси, на землю сiльськогосподарського 

призначення та селянство є нероздiльними. Це не тiльки науково-

свiтоглядний базис, але й практика успiшностi сiльських територiй у 

розвинутих країнах. Власнiсть не селян на сiльськi ресурси є загрозою для 

соцiальноекономiчного розвитку країн. Запроваджуючи ринок землi, держава 

зобов’язана створити умови не стiльки для її продажу власниками, скiльки 

для її придбання селянами за державницькою Моделлю аграрного устрою. 

Альтернатива вiд «експортерiв» грунтується на формуваннi умов для 

негайного продажу землi, що начебто стимулюватиме залучення iнвестицiй i 

розвиток сiл. У скрутний для України час беззастережна реалiзацiя такої 

полiтики може «спрацювати». Але правда в тому, що приватна власнiсть  на 

землю та iншi сiльськi активи цiкавить осiб, якi не є селянами, або з причин 

майбутнiх спекуляцiй, або з метою захисту їхнього бiзнесу в невизначеному 

iнституцiйному середовищi. З першим слiд нещадно боротися. На друге – 

зважати. Саме на змiну iнституцiйного середовища i має бути нацiлений 

новий етап аграрної реформи з повноцiнним ринком землi за новою 

Моделлю аграрного устрою. Якщо в основу нового етапу аграрної та 

земельної реформи буде закладено розвиток сiльських територiй, то за 

селозберiгаючою моделлю в селi знайдеться мiсце i для бiзнесу вiтчизняних 

олiгархiв на орендованiй землi, та для iноземних iнвесторiв, i, що 

найголовнiше, для самих селян та їх селозберiгаючого пiдприємництва – 

фермерства, кооперативiв, товариств. 

Звiсно, реалiзацiя такої Моделi потребує значних державницько-

полiтичних i науково-органiзацiйних зусиль. Зусиль iз прийняття та головне 

– реалiзації самоврядностi сiл, їх нового статусу в територiальних громадах, 

капiталiзації землi, змiни психотипу нашого селянина, формування нової 

соцiально-економiчної сутностi сiльських територiй. Це важка робота в 



80 

 

 

економiчному, соцiальному, екологiчному аспектах iз кожним селом. іншого 

проселянського виходу не iснує. Або села i селяни будуть, або поступово 

зникнуть. Уже нинi реальнiсть та ефективнiсть роботи iз селозбереження 

демонструють окремi села, де їхнi лiдери самотужки зорганiзовують 

громаду. Нарештi з’являеться i вiдповiдна робота вiд iноземних проектiв 

ПРООН, USAID та iнших. 

 

3.2. Напрями удосконалення механізмів  регулювання розвитку 

сільських територій на інноваційних засадах 

 

Проблеми села, сільського населення в Україні перебувають в центрі 

уваги суспільства. Одним з основних аспектів соціально-економічної 

політики Укаїни є побудова моделі розвитку сільських територій, яка б 

відповідала стандартам розвиненої європейської країни. Сучасні умови 

потребують дієвих механізмів створення сприятливих умов для 

комплексного розвитку сільських територій, високоефективного 

конкурентоспроможного аграрного сектору, розв’язання соціальних 

проблем села. Вирішення вказаних проблем пов’язано з розробленням 

програм ефективного розвитку економічного потенціалу, становленням 

інноваційної моделі розвитку сільських територій. 

Інноваційний розвиток сільських територій України на даному етапі 

можливий лише на основі відповідної моделі, яка має розроблятися в 

кожному регіоні і враховувати його особливості та можливості. 

Становлення інноваційної моделі розвитку сільської території вимагає 

вирішення  наступних завдань: формування економічних механізмів 

стимулювання попиту на інноваційну продукцію, пільгове кредитування 

ресурсів, кредитної підтримки і пільгового оподаткування інноваційних 

проектів; підвищення рівня  капіталізації інтелектуальної власності через 

введення її об’єктів у господарський обіг та подальше використання 

отриманих результатів; підвищення рівня фінансування регіональної 
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аграрної науки за рахунок усіх джерел; створення гнучкої системи 

регіональної інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити швидкий 

перехід від фундаментальних і прикладних досліджень до практичного 

застосування їх результатів [13]. 

На рис. 3.2 показана загальна інноваційна модель розвитку сільських 

територій України, основними складовими якої є використання 

комплексного підходу до розвитку економічного потенціалу сільських 

територій, розвиток інноваційної інфраструктури і створення регіональних 

модельних центрів розвитку сільських територій України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Інноваційна модель розвитку сільських територій України 

 

В сучасних умовах заходи інноваційного розвитку аграрного 

виробництва повинні   бути   доповнені   проектами   комплексного   та   

стійкого   розвитку сільських територій, які включають не лише сільське 
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господарство, але й місцеву промисловість, будівництво, торгівлю, туризм, 

соціально-побутове обслуговування. Без цього неможливо підвищити 

ефективність економіки та покращити умови проживання в сільській 

місцевості. 

Інноваційний підхід передбачає створення регіональних модельних 

центрів розвитку сільських територій. У них повинні наглядно 

відтворюватися моделі – приклади села XXI століття, в яких виробництво й 

побут побудовані  на інноваційних технологіях. Але саме головне – у них 

необхідно зосередити інвестиційні ресурси, регіональні і місцеві бізнес-

проекти, які привабливі для потенційних сільських підприємців. 

Модель, яка має назву ―Нова сільська громада‖, в Україні вже 

створена згідно з наказу Міністерства аграрної політики України № 280 від 

01.06.2010 р. [18]. Вона спрямована на розробку та реалізацію 

демонстраційних програм соціально-економічного розвитку сільських 

територіальних громад у: Поліссі (Житомирська область), Карпатському 

регіоні (Івано-Франківська) і дає можливість запровадити 

конкурентоспроможне та екологобезпечне сільськогосподарське 

виробництво, підвищити рівень життя сільського населення, створити 

комфортні умови проживання на селі і на цій основі забезпечити сталий 

розвиток сільських територій. 

Головними завданнями моделі ―Нова сільська громада‖ є: 

диверсифікація виробництва, підвищення рівня зайнятості сільського 

населення та зменшення трудової міграції; стимулювання створення нових 

робочих місць і розвитку підприємницької діяльності; розвиток 

партнерства держави, бізнесу і територіальних громад; узгодження 

економічних інтересів держави та суб'єктів господарювання. 

Інноваційний розвиток сільських територій повинен базуватися на 

дієвій інноваційній інфраструктурі, що трактується як весь необхідний 

спектр державних і приватних установ та організацій, які забезпечують 

розвиток і підтримку всіх стадій інноваційного процесу [40].  
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Обласні, районні адміністрації та ради повинні активно сприяти 

інноваційному розвиткові сільських територій. Зокрема, вести переговори, 

підписувати меморандуми з підприємствами, що реалізують інноваційні 

проекти, проводити прес-конференції за їх участю, а також створювати 

робочі групи на місцях. На рис. 3.3. показано проект інноваційної 

інфраструктури сільських територій. 
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Рис. 3.3. Проект інноваційної інфраструктури сільських територій 
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виробництва; розроблення та впровадження альтернативних видів енергії; 

забезпечення контролю за якістю; методичне роз’яснення щодо створення 

бізнес-інкубаторів, технопарків тощо. 

Необхідно створити за участю навчальних закладів інноваційні 

центри розвитку на місцях, які б займалися формуванням бази даних для 

інформаційного забезпечення циклу інноваційної діяльності, розробкою 

інноваційного дайджесту і проведенням постійних спеціалізованих курсів 

та семінарів. 

За умов, коли в промислово розвинутих країнах світу перевага 

надається знанням, розвитку наукомістких і інформаційних технологій, 

Україна залишається країною з низьким рівнем використання виробничого 

та інтелектуального потенціалу і пропонує світові переважно сировинну, 

напівфабрикатну чи проміжну продукцію. Структура українського 

експорту є неоптимальною, енергомісткою. 

Найважливішим напрямом в загальній системі інноваційної стратегії 

є формування системи факторів стимулювання. При цьому можна виділити 

чинники стимулювання ефективного використання інноваційного 

потенціалу АПК макроі мікроекономічного рівня [79]. 

Чинники макроекономічного рівня: визначення пріоритетів 

інноваційного розвитку; визначення правових і законодавчих норм про 

спеціальний режим інвестування та інноваційної діяльності; удосконалення 

охоронного права приватної та інтелектуальної власності; регулювання 

трудової, технологічної і фінансової сфери; вдосконалення механізму 

стандартизації, сертифікації та контролю якості продукції; удосконалення 

політики пільгового оподаткування суб’єктів інноваційного розвитку; 

упровадження прийнятної методики ціноїтворення на інноваційну 

продукцію; розробка та впровадження законодавства про спеціальний 

режим інвестування та інноваційної діяльності технологічних парків; 

сприяння розвитку венчурного підприємництва;  сприяння розвитку 

інтеграційних процесів науки і виробництва; переорієнтація освітньої 
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діяльності на інноваційний розвиток; удосконалення 

інформаційноконсультаційного обслуговування с.-г. виробництва; 

державна підтримка надання кредитів, сприяння розвитку страхування. 

Чинники мікроекономічного рівня: застосування прогресивних форм 

оплати праці; поширення оригінальних систем преміювання і 

стимулювання нововведень; поширення систем заохочення за 

впровадження нововведень; формування преміальних фондів за створення, 

освоєння і випуск нової продукції; впровадження договірної і контрактної 

оплати праці; участь працівників у розподілі прибутку підприємства; 

впровадження системи перспективного та бізнес-планування інноваційного 

розвитку; поліпшення системи підготовки та перепідготовки кадрів; 

розширення виставкової та маркетингової діяльності; комп’ютеризація та 

інформатизація виробництва; розширення співробітництва з вузами та 

науковими закладами; всебічна підтримка керівників орієнтованих на 

інноваційний розвиток та притягнення внутрішніх інвестицій. 

Незважаючи на те, що наукова та виробнича складові інноваційного 

потенціалу мають багато спільних ознак, вони мають і багато відмінностей. 

Складність полягає в тому, що новації, наукові винаходи не рідко 

вступають в суперечність із процесом виробництва, його інноваційним 

потенціалом в цілому, що обумовлює необхідність прикладання особливих 

зусиль, або веде до повного їх відторгнення [50, с. 72]. 

Для того, щоб зменшити протистояння між науковою і виробничою 

складовими інноваційного потенціалу науковці пропонують різні 

організаційно-господарські механізми щоб впроваджувати розробки з 

найменшим ризиком і втратами для виробництва та найбільшими вигодами 

для аграрної економіки. Доцільним може бути формування кластерних 

систем, галузево-територіальних об’єднань підприємницьких структур. Їх 

діяльність спрямована на тісне співробітництво з науковими закладами, 

суспільними організаціями, органами місцевої влади. Кластери є однією із 

форм системного підходу ефективного використання інноваційного 
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потенціалу. Їх перевагами є: орієнтація діяльності на потреби ринку, що 

являється найважливішим  чинником формування загальної стратегії 

підприємства; включення в кластерну систему і утворення нових 

підприємств сприяє покращенню забезпечення їх сировиною і матеріалами; 

розвиток процесів спеціалізації і кооперування виробництва в кластерах 

сприяє диференційованій сегментації ринку з урахуванням певних 

асортиментних ознак, що, в свою чергу, забезпечує економію транспортних 

витрат, раціоналізацію поділу праці, обмін досвідом і знаннями, 

інформацією про нові технології, кваліфікованими кадрами; основною 

метою їх діяльності являється інноваційний розвиток та інвестування 

виробництва за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел; стратегічний 

розвиток кожної виробничої структури кластеру здійснюється відповідно із 

загальним стратегічним напрямом розвитку регіону. 

Названі переваги кластерів забезпечують: збільшення обсягів і 

розширення галузевої діяльності; диверсифікацію ризику своєї діяльності; 

зростання можливостей до навчання і підвищення кваліфікації персоналу; 

гнучкість і оперативність прийняття управлінських рішень; збільшення 

інвестиційної привабливості виробництва. 

Для того, щоб забезпечити механізм стимулювання впровадження 

нововведень в АПК варто використовувати систему мотивації як для 

розробників, науковців, так і для керівників і спеціалістів, що приймають  

участь у інноваційній діяльності, виплачувати високі премії, стимулювати 

кар’єрний ріст, видавати премії, разові винагороди, подяки, висувати на 

дошку пошани, повідомляти в пресі, по телебаченню тощо. 

З метою поліпшення фінансового забезпечення суттєве значення 

треба надавати розвитку інвестиційних структур, венчурних фондів, 

інвестиційних банків, лізингових компаній. У 2015 році в Україні 

функціонувало близько 170 венчурних фондів, з них 157 – венчурних 

пайових інвестиційних фондів та 13 – венчурних корпоративних 

інвестиційних фондів [6]. 
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Фактично венчурні фонди, що працюють в Україні не стали засобом 

залучення коштів інвесторів для інноваційного розвитку. 

Щоб забезпечити ефективне функціонування венчурних фондів 

необхідні відповідні державні заходи, які б могли забезпечити створення 

сприятливих умов для роботи учасників високо ризикових венчурних 

капіталів. Необхідно ухвалити закон про венчурні компанії, який би міг 

стати підґрунтям для регулювання розвитку ринку венчурного капіталу. 

Варто передбачити відповідні стимули і пільги для зарубіжних і 

вітчизняних інвесторів, які працюють з інноваційними проектами АПК. 

На загальнодержавному рівні доцільно запровадити практику 

систематичного проведення конкурсів вітчизняних наукових розробок із 

залученням вітчизняних та зарубіжних інвесторів, представників засобів 

масової інформації, телебачення, радіо тощо. Останнє може сприяти не 

лише спрямуванню коштів в інноваційний розвиток, але й формуванню 

відповідної інноваційної культури, підвищенню іміджу діяльності 

інноваторів, підвищенню їх авторитетності серед громадськості. 

Одним із важливих стратегічних напрямів розвитку інноваційного 

процесу являється інтеграція освіти, науки і виробництва. Враховуючи при 

цьому зарубіжний досвід поєднання в системі університетів завдань 

навчальної та дослідної діяльності можна передбачити, що в аграрному 

секторі України розвиток науково-освітніх установ може мати перспективи. 

В цьому плані особливо показовим може бути шведський проект 

―Growlink‖, що ґрунтується на створенні комплексної структури з 

комерціалізацією технологій, генеруванням нових ідей і створенням 

наукомістких підприємств. В складі основного елементу інтеграційної 

структури є підприємницький університет, який об’єднує в собі наукові  

заклади, технопарк, фінансові і кредитні заклади, бізнес-інкубатори, 

венчурні  та інші фонди, консалтингові фірми, об’єднання підприємців. 

Окрім того, в систему включені органи державної і муніципальної влади. 
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Найважливішою функцією держави являється економічне 

регулювання інноваційних процесів в АПК на основі розробки комплексної 

політики. 

Основним  завданням  є  здійснення  базових  інновацій  конкретно  для 

кожної галузі виробничого комплексу, створення при цьому адаптованої 

інфраструктури, розробка прогнозів впровадження нововведень на середньоі 

короткострокову перспективу, забезпечення формування джерел 

інвестування інноваційної діяльності як на державному так і на 

регіональному рівні та на рівні окремого підприємства чи організації, 

зокрема, являється специфічною організаційно-управлінською системою. 

На різних рівнях, загальнодержавному, регіональному, виробничому 

має діяти ринково-орієнтована і достатньо структуризована система 

механізмів інноваційно-впроваджувальної діяльності, яка здатна 

забезпечити науковотехнологічні, організаційно-економічні, виробничо-

технологічні, селекційногенетичні, біотехнологічні, соціально-економічні 

та інші, нововведеннями вітчизняний сектор АПК. 

Слід зазначити, що великий інноваційний потенціал має система 

кооперації. Вона може бути розповсюджена на всі сфери життєдіяльності 

сільських мешканців: виробництво, переробку, закупівлю, збут 

сільськогосподарської продукції, житлове будівництво, розвиток 

підприємництва. 

Розвиток мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

сприятиме не тільки підвищенню прозорості каналів реалізації продукції на 

внутрішньому ринку, зменшенню витрат сільгоспвиробників та зростанню 

інтенсивності просування продукції, але й допоможе збільшити обсяги та 

ефективність експорту аграрної продукції [80]. 

Ініціаторами формування обслуговуючих кооперативів повинні бути 

сільськогосподарські товаровиробники. Проте на практиці ініціатори 

зустрічаються з проблемою браку фінансових ресурсів, тому державна 

підтримка кооперативів є гостро необхідною. Крім зменшення обсягу 
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державної фінансової підтримки, перешкодою для залучення нових членів 

кооперативів, зокрема сільського населення, є подвійне оподаткування – 

необхідність сплати членами податку з доходів фізичних осіб, а  

кооперативами податку на прибуток. Сьогодні лише 5-7% 

обслуговуючих кооперативів є неприбутковими організаціями, решта 

вимушені сплачувати податки [13]. 

Альтернативу державному фінансуванню діяльності обслуговуючих 

кооперативів становлять інвестиції великих компаній, зацікавлених в 

якісній сировині. Так, проект створення обслуговуючих кооперативів 

ініціювала компанія ―Данон-Україна‖ у співдружності з Міжнародною 

добродійною організацією ―HeiferInternational Ukraine‖ (HIU) за підтримки 

держадміністрацій Херсонської, Кіровоградської, Запорізької областей. 

Проект передбачає  надання виробникам молока фінансової та 

інституціональної підтримки (тренінги, консультації, майстер-класи), а 

також забезпечення необхідною технікою, включаючи установки для 

охолодження молока, аналізатори його якості. 

Реалізація зазначеного проекту підвищить конкурентоспроможність 

як переробного підприємства – компанії ―Данон-Україна‖, так і 

сільськогосподарських виробників. У той же час для виробників-членів 

кооперативу існує ризик стати певною мірою залежними від компанії-

ініціатора проекту. Такий кооператив повинен розвивати й інші канали 

реалізації продукції, зокрема експортні [59]. 

Зважаючи на те, що розвиток обслуговуючих кооперативів є 

нерівномірним у регіонах України, можна зробити висновок, що значну 

роль у стимулюванні цих процесів відіграють місцеві органи влади. Хоча, 

як свідчить світова практика, все, що потрібно кооперативу від держави для 

нормального функціонування, – це дозвіл на його створення. 

Активному інноваційному розвиткові сприяє також іноземне  

партнерство. Так, у Жмеринському районі Вінницької області реалізується 
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програма ―ХайферПроджект Інтернешнл‖, штаб-квартира якої розташована 

у США, місті ЛітлРок штату Арканзас. 

Протягом усіх років у програмі ―ХайферПроджект Інтернешнл‖ 

приділяється велика увага тендерним питанням, рівності прав членів 

родини та зміцненню сім'ї при впровадженні кожного проекту. З 1994 року 

– початку діяльності  програми в Україні, у нашій державі  започатковано  

40 проектів, зокрема в Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, 

Тернопільській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Вінницькій та інших 

областях. На стадіях розробки та затвердження знаходиться проекти для 

громад кількох областей. У планах – поширення допомоги потребуючим 

громадам на всій території України [96, с.44]. 

Нині майже 2200 сільських родин, об'єднаних у сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи або громадські організації з багатьох регіонів 

України, отримали племінну худобу, тренінги та іншу технічну допомогу, 

упроваджуються в життя агроекономічні проекти. Важливими 

компонентами кожного проекту є навчання ефективним методам 

господарювання, навикам підприємництва, сприяння розвитку зеленого 

туризму, використання інноваційних технологій. 

В інноваційному розвитку сільських територій особлива роль 

відводиться і дорадчим службам. Ці служби повинні бути універсальними, 

тобто працювати над комплексним вирішенням проблем розвитку 

сільських територій, а саме: надання консультацій 

сільгосптоваровиробникам із технологічних, економічних, юридичних та 

інших питань; практичної допомоги у створенні та розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, кооперативних 

агроторгових домів, сільських комунальних підприємств, кредитних спілок, 

суб’єктів малого й середнього бізнесу; кваліфікованої допомоги сільській 

громаді в розробці комплексних програм соціально-економічного розвитку 

села та всебічне інформаційне забезпечення. 
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Виставкова діяльність також стимулює інноваційний процес 

сільських територій. Однією із функцій інноваційних центрів розвитку 

сільських територій є інформування про періодичність проведення 

різноманітних виставок як на регіональному, так і державному рівнях. 

Також у місцевих бюджетах необхідно виділити окрему видаткову статтю 

на погашення витрат працівників сільської ради, пов’язаних із 

відвідуванням виставкових заходів щодо розвитку сільських територій. 

Ефективному інформаційному обміну інформацією сприятиме  

створення Всеукраїнської мережі сільських територій, яка буде пов’язана вже 

з існуючою Всесвітньою мережею сіл. Такий інноваційний проект матиме не 

лише місцеве значення, а й глобальне. Це дасть змогу сільським мешканцям 

знайомитися з існуючими проблеми інших населених пунктів та шляхами їх 

вирішення, здійснювати активну рекламу села відносно розвитку сільського 

туризму,  інших форм малого бізнесу, швидше знаходити партнерів, 

переймати досвід управління розвитком сільських територій тощо. Однак для 

реалізації цього заходу потрібно забезпечити сільських жителів 

персональними комп’ютерами та провести курси щодо їх використання. 

Вирішити це питання можливо за рахунок державної підтримки [79, с.202]. 

Отже, становлення інноваційної моделі розвитку сільських територій 

– один з найважливіших системних факторів ефективності використання 

економічного їх потенціалу та підвищення рівня конкурентоспроможності. 

Основними складовими загальної інноваційної моделі розвитку 

сільських територій України є використання комплексного підходу до 

розвитку їх соціально-економічного потенціалу, розвиток інноваційної 

інфраструктури, створення модельних центрів розвитку сільських 

територій України.  
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3.3. Потенціал розвитку сільських територій з погляду перспектив 

європейської інтеграції України 

 

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 

аграр- ної політики (САП) ЄС [118]. Протягом своєї еволюції САП 

ЄС поступово від- ходила від принципів, що базувались на 

територіальному поділі, переорієнто- вуючись на підходи, пов'язані з 

територіальною координацією та компроміс- ними рішеннями. 

Пріоритетами політики розвитку сільських територій ЄС на 2015–

2020 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 
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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; 

– вдосконалення адміністративних відносин між відповідними 

інститута ми 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 [110]. 

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 [113]. 

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. 
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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 

[33, с. 48]. 

У деяких економічно розвинених країнах ЄС, зокрема Норвегії й 

Австрії, частка державних витрат на підтримку 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 [33, с. 52]. 

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. 

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 
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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 [47, с. 9]. 

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 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 

сільських територій і популяризацію якісної агропродукції, 

стимулювання споживання здорових продуктів на території ЄС і за її 

межами [87, с. 12]. 

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 
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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. 

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 України схвалено «Концепцію Державної 

цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 

2020 року» 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 
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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 гуртово-роздрібних 

ринків сільськогосподарської продукції тощо. 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 [67]. 

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 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 
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рівня відповідальності за прорахунки й невиконання намічених 

зобов'я зань [90, с. 130]. 

Сільські території є надзвичайно складним об'єктом 

управлінського впливу. Аналіз динаміки соціально-економічного 

розвитку сільських територій дає змогу виокремити пріоритетні 

напрями державної політики, спрямованої безпосередньо на 

забезпечення стійкого підвищення рівня та якості життя сільського 

населення. Сучасний рівень соціальної інфраструктури села створює 

реальні передумови для погіршення соціально-демографічної ситуації 

в сільській місцевості. Подолання проблем, що склалися в цій галузі, 

вимагає безпосереднього втручання держави шляхом фінансування 

конкретних цільових програм соціального розвитку села. 

В країнах Європи стійкий економічний розвиток сільських 

територій є головним аспектом програми розвитку Європейського 

Союзу, фундаментальним принципом усієї економічної політики 

розвитку сільських територій. Пріоритетність економічного розвитку 

сільських територій в 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 [88, с. 236]. 

Досвід країн ЄС є доцільним для України з точки зору 

вдосконалення інфраструктури аграрного ринку й організації 

товаропотоків, досягнення паритету цін в АПК, визначення ролі 

державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників тощо. 

Після вступу в ЄС сусідніх країн для України членство в ЄС стало 

реальною пріоритетною перспективою, прискорити яку можуть 

економічні реформи і зростання рівня економічного розвитку нашої 

країни. 
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Багатофункціональний розвиток українського села у руслі політики 

європейської інтеграції України є основною передумовою запровадження 

інноваційно-інвестиційної моделі розвитку сільських територій нашої 

держави. Ця модель має ґрунтуватися на реалізації інвестиційних проектів у 

сферах аграрного виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, 

легкої промисловості, орієнтованої на використання сільськогосподарської 

сировини, відновлення традиційних видів господарської діяльності на селі із 

застосуванням інноваційних виробництв, модернізації інфраструктури 

розвитку сільських територій, адаптації у сільській місцевості сучасних видів 

економічної діяльності, в тому числі, пов’язаних з розробкою продуктів 

програмного забезпечення, запровадженням нових форм дистанційного 

навчання, електронної комерції тощо. 

Таким чином, використання позитивного досвіду розвитку сільських 

територій, акумульованого в країнах – членах ЄС протягом тривалого 

періоду їх соціально-економічної еволюції, є важливою складовою реалізації 

політики європейської інтеграції України, а також потужним важелем 

підвищення ефективності функціонування господарських комплексів 

сільських територій нашої держави та чинником зростання якості життя 

сільського населення. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Ппроаналізовано теоретичні засади формування державного 

регулювання розвитку сільських територій і встановлено, що головна мета 

сталого розвитку сільських територій полягає не лише у забезпеченні 

продовольством і сільськогосподарською сировиною країниу, а у створенні 

умов для досягнення благополуччя населення, формуванні у ній 

самобутньої соціоеколого-економічної територіальної системи; в протидії 

антропогенного перевантаження і деградації ландшафту, збереженні 

культурних цінностей; в забезпеченні відтворення та довготривалого 

використання природних ресурсів для сільського господарства, місцевої 

промисловості, туризму, рекреації та інших сфер господарської діяльності. 

2. Досліджено основні методи і засоби державного управління  

суб’єктами інфраструктурного забезпечення сільських територій, які 

умовно можна поділити на базові, економічні, політико-правові, 

структурно-функціональні, організаційні і ресурсні. Без формування 

суспільної і політичної відповідальності влади не можливо досягти 

дотримання законів, побудувати громадянське суспільство; в той же час, без 

демократизації державного управління не можуть бути створені дієздатні 

інститути місцевої влади, а за наявності багатоукладної економіки і 

прийнятних умов господарювання – забезпечена ефективна діяльність 

господарюючих суб'єктів. 

3.  Проаналізовано основні фактори державного впливу на розвиток 

сільських територій в Україні. Встановлено, що по-перше пріоритетним є 

бюджетна забезпеченість органів місцевої влади власними доходами та 

підвищення ефективності механізмів міжбюджетних відносин. У загальних 

бюджетних видатках органів влади майже 50% припадає на частку 

регіональних бюджетів, 46% витрат сконцентровано в місцевих бюджетах 

першого рівня і менше 1% - у бюджетах сільських та селищних рад. По-друге, 

повинна відбуватись збалансованість інтересів органів місцевого 
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самоврядування сільських територій і сільського населення з однієї сторони, і 

суб’єктів господарювання – з іншої. У зв’язку з цим, велике значення має 

вдосконалення адміністративних механізмів і процедурних моментів, а 

побудова моделі муніципального маркетингу має бути індивідуальною для 

кожного району.  

4.  Досліджено основні механізми державного регулювання розвитку 

сільських територій в країнах ЄС. Спільна аграрна політика ЄС спрямована на 

підтримку сільського господарства, яке забезпечує продовольчу безпеку (в 

контексті зміни клімату) та сприяє збалансованому розвитку всієї Європи в 

сільській місцевості. До загальних рис зарубіжного досвіду державної 

політики можна віднести наступні: надання суб’єктам програм права вибирати 

з переліку напрямів, надання органам місцевого самоврядування широких 

прав щодо реалізації програм розвитку сільських територій й адекватної 

фінансової підтримки за допомогою  використання комплексу фінансових 

інструментів (прямі платежі населенню, програми грантової підтримки, 

кредити, гарантії за кредитами, податкові пільги, технічна допомога). 

5. Визначено, що першочергові напрями  реалізації комплексної 

державної політики розвитку сільських територій неможливі без розумiння 

(вiд назви до сутностi), i головне – участi селян у їхнiй реалiзації. 

Селозберiгаюча модель аграрного устрою повинна вирiзнятися обов'язковою 

участю органiзацiй селян у збереженнi та розвитку своїх сiл, капiталiзації 

належних їм навколишнiх ресурсiв через статутне сiльське об'єднання, 

рiзноманiтне пiдприємництво, контрольовану оренду й iншi заходи. По-

друге, обов'язковим є урахування стану й потенцiалу змiн "людського 

фактора", змiна зневiреного психотипу людей на проактивнiсть потребує 

зосередження на пiдтримцi їхнiх рiзноманiтних органiзацiй та активної ролi 

цих формалiзованих об'єднань у всiх сферах. По-третє, аграрна полiтика 

повинна одержувати проактивну складову розвитку сiльських територiй та 

галузi загалом, тобто, селянська самопомiч (органiзації селян) поряд iз 
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селозберiгаючим пiдприємництвом i селоцентричною полiтикою держави 

стає ключовою складовою та прiоритетом у моделi й реформах.  

6. Обґрунтовано напрями удосконалення механізмів регулювання 

розвитку сільських територій на інноваційних засадах, які повинні 

охоплювати: програмування розвитку окремих територіальних 

утворень, регулювання міжбюджетних відносин, запровадження 

спеціального режиму інвестування, централізовані капіталовкладення 

та інвестиційні субвенції, регулювання транскордонного й 

прикордонного співробітництва. Зокрема, вони повинні бути спрямовані 

на поліпшення житлових умов сільського населення, інфраструктурний 

розвиток територій, благоустрій та житлове облаштування; стимулювання 

зростання зайнятості населення; забезпечення достатнього  рівня інвестицій 

у людський капітал; формування мережі центрів інформаційної, 

консультаційної, навчальної, сервісної підтримки; підвищення рівня доходів 

і зайнятості; орієнтація на сталий розвиток; технологічне переоснащення 

галузей аграрного виробництва, застосування ресурсозберігаючих та 

екологічно-сприятливих технологій і техніки.  

7.  Визначено потенціал розвитку сільських територій з погляду 

перспектив європейської інтеграції України. В країнах Європи стійкий 

економічний розвиток сільських територій є головним аспектом 

програми розвитку Європейського Союзу, фундаментальним 

принципом усієї економічної політики розвитку сільських територій. 

Досвід країн ЄС є доцільним для України з точки зору вдосконалення 

інфраструктури аграрного ринку й організації товаропотоків, 

досягнення паритету цін в АПК, визначення ролі державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників тощо. Після вступу в ЄС 

сусідніх країн для України членство в ЄС стало реальною 

пріоритетною перспективою, прискорити яку можуть економічні 

реформи і зростання рівня економічного розвитку нашої країни. 
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