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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Перехід національної економіки на принципи сталого 

розвитку пов’язаний з динамічними змінами в соціальній і виробничій сферами, 

що супроводжується поліпшенням стану природного навколишнього середовища. 

Для реального планування і моніторингу такого розвитку, формування механізмів 

досягнення поставлених цілей, виняткове значення має наявність адекватної 

системи показників сталого розвитку. 

В умовах децентралізації значно зростає актуальність розробки системи 

показників сталого розвитку на територіальному рівні –  локальному, місцевому, 

регіональному та національному. Треба враховувати специфіку структури 

природно-антропогенних систем, рівень розвитку продуктивних сил  і характер 

виробничо-екологічної взаємодії в межах конкретної території. Регіонально 

система показників сталого регіонального розвитку має ґрунтуватись на специфіці 

соціально-економічного розвитку конкретної території, враховувати концепції 

пріоритетного розвитку галузей національної економічної системи. 

Проблеми показників сталого розвитку розглядалась на Міжнародній комісії 

з навколишнього середовища та розвитку (Доповідь Брунтланд), Конференції ООН 

з проблем довкілля і соціально- економічного розвитку. Саме в рамках ООН 

сформована система показників сталого розвитку, яка є фундаментальною базою 

для формування національної і регіональної системи показників сталого розвитку. 

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) визначає стратегію 

сталого розвитку як «узгоджений набір демократичних процесів аналізу, дискусії, 

нарощування  потенціалу, планування та інвестицій, які постійно 

удосконалюються, поєднуючи в собі економічні, екологічні та соціальні цілі 

суспільства, та передбачають досягнення компромісу там, де поєднання 

неможливе». 

Процеси формування показників сталого розвитку досліджують вітчизняні та 

зарубіжні провідні учені. Серед дослідників сталого розвитку, зокрема,   сучасних   

систем   планування   в   Україні,   назвемо   С. Аксьонову, О. Алимова, В. Геєця, 

М. Талавирю, О. Ковалюка, Н. Микулу, М. Долішнього, В. Борщевського, В. 
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Приймака, О. Маслака та ін. Як упорядники та розробники систем  показників  

сталого  розвитку   значний   науковий   внесок   зробили   А. Даниленко, М. 

Крупка,  П.  Музика,  В.  Бабаєв,  В.  Плиса,  В.  Кузьменко,  Л. Гринів,   А.   

Ліпенцев,   Ж.    Поплавська,    М.    Малік,    С. Лобозинська,   А. Стельмашук, І. 

Мойсеєнко, В. Трегобчук, та ін. 

Водночас варто зазначити, що для України питання про стратегію сталого 

розвитку, у тім числі планування та звітність зі сталого розвитку є новими на рівні 

підприємств і, особливо, на рівні органів самоврядування території. Результатів 

впровадження систем сталого розвитку в багатьох регіонах України явно 

недостатньо. Не визначено показників сталого розвитку в обласних стратегіях на 

найближчі роки, у концепції інвестиційної політики та в інших важливих 

документах. Рекомендації щодо звітності зі сталого розвитку також не враховують 

у плануванні і звітуванні за районними й обласними програмами розвитку. Крім 

того, недостатньо проведено досліджень мотиваційних  чинників, які визначають 

запровадження інноваційних технологій, що  сприяють переходу до сталого 

розвитку, на місцевому рівні (індивідуальне домогосподарство, мале 

сільськогосподарське підприємство). 

Поза увагою дослідників залишились питання адміністративного 

регулювання впровадження інновацій у сфері сталого розвитку, що створюють 

перешкоди для реалізації політики в галузі сталого розвитку та запровадження 

зазначеної системи показників. Все це в сукупності обумовило вибір теми 

дисертаційної роботи, визначення її мети, завдання та структури. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є результатом наукових досліджень, які виконано згідно з планом науково-

дослідних робіт Львівського національного університету ветеринарної медицини 

та біотехнологій «Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та 

переробки тваринницької продукції в Західному регіоні України» (державний 

реєстраційний номер 0108U00131). Робота виконана відповідно до Стратегії 

розвитку Львівської області на 2014 - 2020 р. З прогнозом до 2025 р. і 

Меморандумом про співпрацю між Львівською обласною радою, Львівською 

обласною державною адміністрацією та Федерацією канадських муніципалітетів 
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від 22 квітня 2013 року, відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 16 

листопада 2011 р. № 1186 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення 

моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку». Автор виконав 

аналіз існуючих стратегій розвитку і запропонував інтегровані показники сталого 

розвитку. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

обґрунтуванні теоретико-методичних підходів і розробці практичних рекомендацій 

щодо формування системи показників сталого розвитку  території. 

Досягнення мети дослідження зумовило вирішення таких основних завдань: 

1. проаналізувати й узагальнити сучасні тлумачення концепції сталого 

розвитку; 

2. узагальнити та систематизувати теоретичні положення, які розкривають 

сутність поняття «показники сталого розвитку»; 

3. виконати аналіз базових принципів формування механізмів регулювання 

сталого розвитку; 

4. проаналізувати основні чинники, що визначають успішність 

впровадження елементів сталого розвитку у планах розвитку територій місцевого 

та обласного рівня; 

5. обґрунтувати принципи формування системи показників соціально- 

економічного розвитку території на підставі діючих моделей економічного 

розвитку держави з перехідною економікою в умовах глибинних ринкових 

трансформацій; 

6. розробити та обґрунтувати систему показників сталого розвитку 

території, придатну для інтеграції у стратегію соціально-економічного розвитку 

конкретного регіону, області;  

7. запропонувати модель супроводу впровадження елементів фінансування 

сталого розвитку в рамках планів розвитку територій різного рівня – від місцевого 

до обласного. 

Об’єктом дослідження є процеси формування місцевих і регіональних 

планів сталого економічного розвитку, у тім числі державні економічні стратегії та 

плани обласного рівня. 
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Предмет дослідження – теоретико-прикладні засади сталого розвитку 

територій. 

Методи досліджень. В основу методів досліджень покладено системний 

підхід до вивчення економічних процесів, загальнонаукові положення та принципи 

сучасної економічної теорії. 

У процесі виконання дисертаційної роботи використано такі методи: 

- метод логічного аналізу – для узагальнення теоретичних засад концепції 

сталого розвитку та формування показників соціально-економічного 

розвитку; 

- економіко-статистичні методи для обробки статистичних даних про рівень 

розвитку національної економіки та окремих її регіонів; 

- структурно-функціональний метод – для формування бази даних системи 

показників сталого розвитку території; 

- моделювання – для розробки векторної моделі супроводу впровадження 

елементів сталого розвитку в рамках планів розвитку різнорідних територій 

різного рівня - від місцевого до обласного масштабів; 

- графічні методи – для подання наочного зображення результатів оцінки 

розвитку регіонів; 

- метод анкетування – для ранжування вимірників у складі показників 

сталого розвитку. 

Методичні основи та інформаційна база досліджень. Методичною 

основою досліджень стала методологія наукових досліджень в економічних 

процесах, фундаментальні положення економічної теорії, положення теорії та 

наявні системи показників сталого розвитку, які використовують у міжнародній 

практиці; наукові розробки, законодавчі й інші нормативні акти України стосовно 

розробки планів регіонального економічного розвитку та системи показників 

сталого розвитку. Інформаційною основою досліджень стали: вітчизняна 

законодавча база, у тім числі підзаконні нормативно-правові акти та рішення 

органів місцевого самоврядування різних рівнів, офіційні матеріали Державної 

служби статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства 

України, Міністерства регіонального розвитку України, документи міжнародних 

організацій (система індикаторів Організації економічного співробітництва та 
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розвитку, система індикаторів Комісії ООН зі сталого розвитку, система еколого-

економічного обліку); концепції, плани та стратегії економічного розвитку різних 

рівнів у межах області; праці вітчизняних та зарубіжних економістів за темою 

дослідження. 

 

Наукова новизна одержаних результатів: 

Наукова новизна результатів дисертаційної роботи полягає у вирішенні 

важливого науково-практичного завдання – формування системи показників 

сталого розвитку території. 

Найвагоміші результати дослідження , які характеризують наукову новизну, 

такі: 

удосконалено: 

– методичні підходи до аналізу процесів переходу економіки на принципи 

сталого розвитку, які на відміну від існуючих дають змогу системніше 

досліджувати сталий розвиток територій з врахуванням сучасних тенденцій 

соціально-економічного розвитку; 

– інструментарій використання багатофакторних індексів типу «діамант», 

при розробці моделі розробки системи показників сталого розвитку, що допомагає 

формувати адекватну стратегію соціально-економічного розвитку території;  

– наукові підходи до аналізу ефективності стратегічних партнерств між 

регіонами країн через призму сталого розвитку, що дає підстави розробити 

індикативну систему порівняння рівня сталого розвитку регіонів двох країн; 

– теоретичні засади формування механізмів регулювання сталого розвитку 

окремих територій, що поліпшує методи супроводу в розвитку потенціалу 

ініціативних груп (активу) території для вдосконалення управління сталим 

розвитком; 

набули подальшого розвитку: 

– науково-методичні засади дослідження взаємозв’язку факторів сталого 

розвитку різнорідних територій, що дає змогу визначити спонукальні та 

обмежувальні чинники в процесах деурбанізації, і наукове обґрунтування 

напрямів деурбанізації щодо нових типів поселень у сільській місцевості з позиції 
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стратегій сталого розвитку; 

– підходи до формування механізмів управління формуванням і реалізацією 

політики сталого розвитку, що передбачає формування стратегії сталого розвитку 

на засадах забезпечення соціальних благ для населення конкретної території; 

– концептуальні засади формування системи фінансування та супроводу сталого 

розвитку території на підставі системного підходу до розвитку територій, що 

дозволяє активно інтегрувати системи соціальної та економічної підтримки 

територіального розвитку, залучаючи на територію промисловість, сектор послуг, 

робочі місця, забезпечуючи самоокупність. 

Теоретичне і практичне значення роботи. Теоретичне значення 

дослідження полягає в удосконаленні методів формування системи показників 

сталого розвитку окремої території, яка може стати основою формування стратегії 

розвитку території на рівні громади чи області. Результати роботи науково 

обґрунтовують підходи до дослідження сталості розвитку територій на  прикладі 

місцевих сільських громад у регіонах України 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання  механізмів  взаємного  узгодження пріоритетів  сталого розвитку 

для різних рівнів господарювання, а також використання запропонованих в роботі 

мотиваційних чинників, що визначають запровадження інноваційних технологій, 

які сприяють переходу до сталого розвитку на місцевому рівні. Для розвитку 

територіальних громад важливим є запропонований метод дослідження 

ініціативних груп, задіяних у реалізації малих проектів у своїх громадах. 

Отримані результати можуть бути використані в дослідженнях регіонального 

економічного розвитку України, а також для регіональних  органів влади та 

органів місцевого самоврядування, які прагнуть вибудовувати свою економічну 

стратегію відповідно до засад сталого розвитку. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ 

 

 

Розв Сил Тер diss 

 

1.3. Інституційно-організаційні засади відновлення та розвитку 
сільських територій. 
 

Сільські території мають велике значення у процесі функціонування будь-якої 

держави. У середньому у світі вони становлять 75% від загальної площі, де 

проживає 51% населення і виробляється 32% світового ВВП. Враховуючи важливу 

роль та значення розвитку сільських територій, постає нагальне завдання щодо 

чіткого визначення таких термінів як село, сільська територія, сільське 

господарство, сталий економічний розвиток сільських територій, типологізації 

територіального устрою й визначення оптимальної моделі ефективного управління 

та економічного розвитку. 

Термін село є слов’янським за походженням і позначало поселення, в якому 

перебував власник земель і, де проживали люди (робітники). Таке поселення 

називалося ще «дєрєвня». На початку ХХ століття селом іменували поселення, де 

була церква. З погляду економіки, соціології, економічної та соціальної географії, 

поняття сільська територія визначається як залюднена місцевість за територією 

великих міст з її природними умовами, ресурсним потенціалом, сільським 

населенням і уречевленою працею та різними елементами матеріальної культури. 

Тому на практиці це поняття розділяється адміністративними кордонами 

суб’єктів державного устрою на обласні та районні утворення, сільські 

адміністрації. У зв’язку з цим зручності обліку адміністративно-територіального 

поділу часто використовуються терміни сільські регіони, 

сільські райони. [63] 

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 використанні основних ресурсів (земля, праця, 

капітал, природні ресурси). 
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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 щодо 

розробки концепції формуються лише у другій половині 1980-их років. 

Становлення сільського розвитку як одного з напрямів суспільного прогресу і 

соціально-економічної політики держави, передбачає зміну його інституційного 

середовища. До останнього відносять сукупність писаних-неписаних норм та 

правил, яких дотримуються члени людських спільнот у сільських територіях, 

адміністративні чи громадські організації, виробничі формування, для яких ці 

спільноти є об'єктом впливу або соціальною базою функціонування. Зміни мають 

відбуватися і в системах органів, установах організаціях, які впливають на 

зазначене середовище. Перехід до сталого сільського розвитку погано поєднується 

(чи й зовсім не поєднується) із системою господарювання, орієнтованою на 

отримання максимальної вигоди за будь-яку ціну, і в якій закладені механізми 

збагачення багатих та зубожіння бідних. Критерій вигоди у сільському розвитку 

повинен узгоджуватися з принципом партнерства, паритетності і справедливості, а 

мірилом ефективності цього розвитку має бути продуктивна зайнятість та реалізація 

творчого потенціалу селян. Усе це в кінцевому підсумку залежить від кожного 

індивідума, його людського і соціального капіталу, а також сукупного людського 

соціального капіталу сільських громад [29]. 

При дослідженні сільського розвитку, розвитку сільських територій, сталого 

розвитку сільських територій потрібно чітко розділити всі ці поняття, усвідомити їх 

різницю, порівняти соціально-економічний сенс цих понять із нормативно-

правовими їх аналогами. Це дозволить чітко сформувати загальне визначення 

розвитку сільських територій і та вдосконалити його відносно сучасних умов 

розвитку та відновленню сільських територій. Підхід до сільського розвитку як до 

розвитку найбільш відсталих територій, започаткований Європейською комісією, 

починаючи з програми «Майбутній розвиток сільського світу», і продовжує своє 

існування протягом всього циклу програм 1994-1999 років. Даний підхід стає 

офіційно визнаним з моменту введення поняття деградуючих сільських районів.[29] 
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Розвиток сільських територій як і спільна аграрна політика Європейського 

Союзу, має здійснюватися відповідно до визначених стратегічних напрямів, у яких 

визначено низку пріоритетних цілей ЄС щодо розвитку сільського господарства та 

сільських територій, а саме – формування конкурентної й сучасної економіки, 

досягнення найвищого рівня працевлаштування, модернізація систем соціального 

забезпечення і соціальних гарантій [63]. 

І.В. Прокопова у своїй праці зазначає, що сталий розвиток сільських територій 

має два напрями: 1) стійкий розвиток сільських населених пунктів, призначених для 

забудови і проживання населення з розвитком відповідної інженерної, транспортної 

та іншої інфраструктури; 2) стабільний розвиток сільських поселень і міжсільських 

територій у частині збільшення обсягу виробництва сільськогосподарської 

продукції, підвищення ефективності сільського господарства, досягнення повної 

зайнятості сільського населення та підвищення рівня його життя, раціональне 

використання земель. [29] 

Значні проблеми, які виникли на сучасному етапі розвитку соціально-

економічного стану держави, негативно вплинули на розвиток сільського 

господарства та сільських територій. Різко зменшилася кількість зайнятого 

населення. У свою чергу висококваліфіковані працівники та спеціалісти 

працездатного віку, що проживають у селі змушені працювати на присадибних 

ділянках і вести дрібне виробництво сільськогосподарської продукції, щоб 

забезпечувати надходження в свій сімейний бюджет і забезпечувати свої потреби. 

Проблемою стало й те, що значна частина сільського населення поїхала працювати 

у великі міста та за кордон, тому демографічна ситуація в селі набула вкрай 

негативного забарвлення. Стосовно умов життєдіяльності сільського населення, то 

тут ситуація більш однозначна. Вкрай низький рівень доходів сільського населення 

на сьогоднішній день призводить до концентрації бідності на селі; напруженості й 

погіршення демографічної ситуації; нестачі якісної та кваліфікованої робочої сили; 

згортання соціальної інфраструктури і, як наслідок, зменшення доступності 

соціально-культурних закладів; постійна самоліквідація сільських поселень. Отже, 

досягнення позитивного тренду, тобто зростання всіх показників соціального 

розвитку села показує, що відбувається сталий розвиток сільських територій.[30] 
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Дослідження ситуації в соціальній сфері села, яка відображає процеси, що 

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

територій, можна умовно поділити за такими напрямами: демографічна сфера, 

соціально-виробнича сфера та рівень і якість життя [321]. 

Демографічну ситуацію в сучасних умовах у сільський місцевості можна 

характеризувати як критичну. За результати наукових досліджень видно, що 

скорочення загальної чисельності населення призводить до обезлюднення та 

вимирання сіл. Різке зниження народжуваності - до рівня, який на сьогодні не 

забезпечує простого відтворення загальної чисельності населення, а також 

збільшення смертності серед чоловіків працездатного віку – у 1,5 рази, зростання 

смертності новонароджених та немовлят віком до 1 року посилює негативний 

процес депопуляції сільських територіях. Вимирання деградуючих поселень 

завдасть непоправної шкоди сільськогосподарському сектору, призведе до 

формування зон соціальної незаселеності у сільській місцевості.  

Нині, можна впевнено зазначити, що соціально-економічне становище 

розвитку сільських територій є досить складним в Україні в цілому, так і в її 

регіонах зокрема. У своїх працях І.В. Прокопова та Л.О. Шепотько для  

загальної характеристики процесів деградації та руйнації поселенської мережі, 

обґрунтовують свій методологічний підхід щодо розвитку сільських територій, 

вважаючи основним критерієм рівень деградації сільських територій. А саме, до 

деградуючих територій вони пропонують відносити великі та середні сільські 

поселення з часткою мешканців пенсійного віку та інвалідів понад 50% від 

загальної кількості населення, а в малих (до 200 чол.) – від 40% до 50% осіб 

пенсійного віку [287]. 

Склад деградуючих сільських поселень визначається ними за двома 

підгрупами сіл – вмираючими та занепадаючими. У свою чергу, вмираючі села 

поділяються на три групи: села, в яких частка осіб пенсійного віку перевищує 65% – 

І група; села, в яких частка пенсіонерів більше 50%, але без дітей віком до 16 р. – ІІ 

група; до ІІІ групи відносять села, в яких частка осіб пенсійного віку більше 40%, 

але їх людність – до 50 чол. До занепадаючих поселень вони пропонують відносити 

різницю між деградуючими і вмираючими селами. Безумовно, що повністю 

погодитися з ними ми не можемо. Адже це досить укрупнена методика розрахунків 
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і не всі фактори, які впливають на депресивність території, тут враховані, зокрема, 

співвідношення чоловіків і жінок, фертильність жінок та інше. До безлюдних 

відносять села, які не мають постійних жителів, але зберегли об’єкти сільської 

території. Вони можуть рахуватись або навіть бути зняті з адміністративного 

обліку. Безлюдні сільські поселення, які можуть посприяти збереженню 

навколишнього середовища, поліпшенню використання природних і матеріальних 

ресурсів відповідних територій, їх варто відроджувати. Доцільність цього 

визначається наявністю прилеглих до них сільськогосподарських угідь чи інших 

природних ресурсів (водойм, лісових угідь) або рекреаційних ресурсів. Етапність 

відродження безлюдних сільських поселень і характер використання їх потенціалу 

визначають місцеві органи влади. При цьому розорювання призначеної для 

забудови території безлюдних поселень та руйнація їх потенціалу недоцільні [296]. 

Ще одним із важливих завдань є визначення типологізації сільських територій, 

що є необхідною складовою для забезпечення переходу до їх економічного 

розвитку. Типологізація територіального поділу – це окремий інтеграційний 

елемент, що має вплив на базу кількісних економічних показників стану розвитку 

сільських територій, їх динаміку, потенційно можливі конкурентні переваги та 

створення ефективної управлінської структури різних рівнів, ефективне 

використання бюджетних ресурсів [328, с. 47]. 

У більшості розвинених країн світу, з початком 90-х років, усе частіше почали 

виникати проблеми, що були пов’язані із системою кількісного та якісного обліку 

показників соціальної та економічної сфери у сільських територіях. Як результат 

вирішення даного питання у рамках проекту «Сільський індикатор», що 

впроваджувався Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 

фахівцями було вперше створено регіональну типологізацію та єдину регіональну 

систему збору, обробки та безпосередньої презентації проаналізованих даних на 

міжнародному рівні. Таким чином, в залежності від приналежності населення, 

дослідниками виявлено наступну класифікацію районів: - переважно сільські (якщо 

понад 50 % населення можна віднести до сільських органів місцевого 

самоврядування); - сильно виражені сільські (якщо кількість населення, що 

відносяться до органів місцевого самоврядування складає від 15 до 50 %); - 
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переважно урбанізовані (менше 15 % населення відносяться до органів місцевого 

самоврядування у сільській місцевості) [187]. 

Аналіз різних наукових досліджень дозволяє виокремити наступну 

типологізації сільських регіонів: Економічно інтегровані – розташовані поблизу 

економічних центрів та характеризуються зростаючою кількістю населення, 

багатосторонніми пропозиціями робочих місць, а також високорозвиненою 

інфраструктурою. Першочерговим завданням у таких регіонах є забезпечення 

економічної рівноваги та захист економічної системи. У сільському господарстві 

часто виникає проблема, пов’язана з наявністю оптимальних умов виробництва і 

збуту, але високі ціни на землі зменшують ці переваги місця розташування. 

Перехідні (середні) – характеризуються порівняно сприятливими 

економічними перспективами розвитку, особливо якщо мають центральне 

місцезнаходження та достатній зв’язок із транспортною системою. Крім того, 

численні сільські органи місцевого самоуправління все ще залежать від сільського 

господарства та пов’язаних із ним галузей економіки. Майбутній розвиток 

регіонів визначається, перш за все, двома факторами: швидкістю структурних 

змін у пріоритетному секторі, насамперед сільському господарстві, і темпами 

створення альтернативних можливостей зайнятості. 

Віддалені – характеризуються, як правило, низькою густотою населення, 

несприятливою демографічною ситуацією, низькими доходами та високою 

залежністю від пріоритетного сектору; периферійним місцезнаходження і часто 

несприятливою топографічною структурою, а також порівняно відсталою 

інфраструктурою, що проявляється в найменших перспективах економічного 

розвитку. Несприятливі умови виробництва і віддаленість від ринків збуту 

негативно впливають на ведення сільського господарства Джерело: розроблено 

автором за даними [286]. 

Отже, найбільш віддалені регіони мають найбільші вимоги до політики 

соціально-економічного розвитку сільських територій. Першочерговою ж метою 

розвитку сільських територій має стати забезпечення рівноваги між наданням 15 

соціально-економічних послуг та досягненням підвищення якісно-орієнтованих 

стандартів життя, відповідно економічної ефективності та стратегічного 

менеджменту [307, с. 123; 217]. 
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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, у 

яких роль і питома вага  сільського  господарства  були домінуючими як у 

формуванні національного доходу, так і у використанні основних ресурсів  (земля,  

праця, капітал, природні ресурси). У Західній Європі та 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 [120]. 

Розроблення теоретичних і практичних засад розвитку сільських 

територіальних утворень передбачає більш чітке визначення понятійно- 

термінологічного апарату. Незважаючи на те, що поняття «сільські  території» 

використовується в науковій літературі досить давно, у визначенні його змісту 

поки що відсутній єдиний підхід. Визначенням сільських територій бракує 

функціональності, тобто можливості використання й пристосування поняття для 

потреб не лише різних галузей економіки, але й соціальної, інституціональної, 

екологічної сфер, і практичності з метою розробки концепцій розвитку сільських 

територій і  вдосконалення механізмів їх розвитку. Сільська тематика, незалежно 

від того, який аспект розглядався (соціальний, економічний, демографічний чи 

екологічний), завжди знаходилась у центрі уваги як українських, так і зарубіжних 

науковців. В умовах розвитку ринкових відносин змінювалися акценти в 

дослідженні економічних, соціальних та екологічних аспектів села, але увага 

науковців до цієї тематики лише з часом посилювалася. З поглибленням 

глобалізаційних та інтеграційних процесів посилюється комплексність наукових 

досліджень, об’єктом яких водночас виступають економіка, соціальна сфера та 

навколишнє середовище села. Проблеми розвитку сільських територій 

висвітлювались у дослідженнях О. Белевят, О. Зайцева, С. Мельника, С. 

Молчаненко, О. Павлова, М. Поленкової, І. Сембай та  інших. Теоретико- 

методологічні аспекти сільських територій досліджували М. Барановський, В. 

Залізко, В. Єрмоленко, М. Ільїна, М. Малік, П. Саблук, Л. Лисенко, В. Уркевич та 
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інші. Однак, незважаючи на цінність проведених досліджень, окремі питання, 

пов’язані з виявленням сутності сільських територій потребують подальшого 

висвітлення. [224] 

Підвищення рівня та якості життя сільського населення, з одного боку, є 

метою, з іншого – необхідною умовою забезпечення сталого розвитку сільських 

територій. На основі концепції сталого економічного розвитку суспільства 

виділені критерії оцінки рівня і якості життя сільського  населення як індикаторів 

сталого сільського розвитку  депресивних територій. Основними серед них є: 

зростання реальних доходів, скорочення відставання від міських показників; 

скорочення масштабів бідності та соціальних відмінностей, формування груп 

населення із середніми доходами; справедлива оцінка рівня оплати праці, 

відсутність затримки всіх видів виплат; ріст і оптимізація структури споживчих 

витрат сільських домогосподарств; поліпшення і підйом соціально-

психологічного стану, впевненість селян у своєму майбутньому та майбутньому 

своїх дітей; підвищення якості і рівня доступних для сільських мешканців 

соціальних послуг, збереження ядра соціальної інфраструктури. [311] 

Таким чином, основними проблемами сільського розвитку залишаються 

нестабільні умови і організація праці, низький рівень  побутових умов, нестійке 

матеріальне забезпечення, неякісні житлові умови, занепад інженерної 

інфраструктури, що створює передумови для росту міграційного потенціалу 

сільських мешканців і нестійкого сільського розвитку. Сталий розвиток сільських 

територій залежить від наповнення місцевих бюджетів, значна частина яких 

формується за рахунок власних податкових надходжень. Це можливо лише за 

умов створення ефективної системи управління та координації комплексу реформ 

системи влади – адміністративної, територіальної, системи місцевого 

самоврядування. Місцеве самоврядування є однією з найбільш важливих і 

наближених до людей    складових   публічної    влади.   Запорукою  соціально-

економічного розвитку сільської території є повноцінне й ефективне місцеве 

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

належного фінансування. Тобто, управління власною територією лягає на плечі 

жителів цієї території, які, приймаючи рішення щодо управління територіальною 

одиницею, несуть повну відповідальність як  перед громадою, так і перед 
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державою за витрачені кошти, за отримані результати. Відмітимо, що іноді 

органам місцевого самоврядування не вистачає повноважень, досвіду, 

фінансування. Усе це пов'язано з тим, що в Україні тільки формується дієздатний 

механізм місцевого самоврядування у нових політичних і економічних умовах, а 

також у рамках адміністративно- територіальної реформи. Ресурсне забезпечення і 

відрегульоване законодавство є ефективним фундаментом під час розбудови 

сталого розвитку сільської території, але без фінансової самостійності реалізувати 

місцеве самоуправління просто неможливо. На жаль, тих коштів, які сьогодні уряд 

у змозі надати органам місцевого самоврядування, недостатньо. Саме повна 

реалізація можливостей народовладдя є неодмінною умовою динамічного 

соціально-економічного, культурного розвитку будь-якої території і країни в 

цілому. Основними принципами сталого розвитку сільської території можна 

визначити життєздатність і справедливість.[311] 

Зауважимо, що з даного визначення випливає, що у Європі до сільських 

територій відносять і невеликі міста, тобто відмінність між селом і невеликим 

містом (за способом життя, розвитком соціальної інфраструктури, рівнем доходів) 

у них фактично нівельована. Проте в Україні це лише намагаються досягнути. На 

нашу думку, лише одного критерію (густоти населення) мало для визначення 

сільських територій. Закон Республіки Казахстан „Про державне регулювання 

розвитку агропромислового комплексу і сільських територій” визначає сільські 

території як сукупність сільських населених пунктів і прилеглих до них 

земель.[283] 

У Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015  

року  визначили  другий  розділ  «Розвиток  соціальної  сфери  села  та сільських 

територій». Ця назва є некоректною,  адже  соціальна  сфера  села  є одним із 

основних блоків (на нашу думку, центральним, одночасно з виробничим та 

екологічним блоками) сільських територій. 

У даній програмі її розробники трактують сільські території лише в їх 

просторовому географічному аспекті. 

Визначення сільських територій подано в документах Організації з 

економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР). Воно звучить так: сільські 
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території або сільський регіон (район) охоплює людей, територію та інші 

ресурси суспільного ландшафту і маленьких населених пунктів за межами 

безпосередньої сфери економічної активності великих міських центрів. А 

критерієм віднесення поселення до міста чи села є - густота населення понад 

150 людей на 1 км2. 

Сільський розвиток має виконувати сукупність функцій, що є надзвичайно 

важливими та основними, на думку В.В. Юрчишина, задля загального розвитку 

сільських територій,  із яких є наступні (1.3). 

Таблиця 1.5 Функції 

сільського розвитку,  необхідні для розвитку сільських територій 

Назва функції Зміст функції 

 
Суспільно-політична 

Сільський розвиток повинен здійснювати безпосередньо в 

інтересах селян, забезпечуючи водночас зміцнення 

сільськогосподарського і всього агропродовольчого блоку 

економіки, виходячи із суспільних інтересів 

Соціально-економічна 
Полягає у виведенні сільського розвитку на рівень, який би 

задовольняв не лише соціальні та економічні потреби окремих 

територій, а й країни в цілому 

 
Відновлювальна 

Функціональним призначенням якої є прискорення і 

поглиблення соціально-економічної результативності 

відновлювальних процесів на селі. У сучасних умовах розвитку села 

вона є провідною 

Консолідуюча 
Вимагає цілеспрямованої інтеграції органів влади, науки, 

виробничих, соціальних та інших структур, покликаних забезпечити 

всі без винятку потреби сільського розвитку 

 
Психологічна 

При якій ефективно здійснюватиметься сільський розвиток та 

набуватиме такої ролі, згідно з якою оздоровлюватиметься загальна 

соціально-психологічна ситуація на селі, зміцнюватимуться 

сподівання сільських жителів і їх покоління на краще майбутнє 

 

Джерело: удосконалено за матеріалами [17]  

Відновлення сільських територій базується на традиціях краю, його віковій 

історії, аналізі всіх переваг та недоліків у розвитку сільської території протягом 

певного періоду. 

В своїй праці М. Тимошенко розділяє розробляючи алгоритм проведення 

аналітичного дослідження сталого розвитку сільських територій та такі три етапи: 

підготовчий, аналітично-розрахунковий і завершальний (рис. 1.9). 

Автор зазначив, що проблема використання аналітико-синтезуючих підходів 

до вивчення сільських територій є порівняно новою. Детальне вивчення та 

узагальнення наявних методичних підходів до аналізу та оцінки рівня сталого 

сільського розвитку свідчить про необхідність розробки більш об’єктивного та 



18  

ґрунтовного механізму оцінки розвитку сільської  території та на його основі 

структурної схеми комплексного аналізу економічної, екологічної та соціальної 

складових сільського розвитку. [174;317] 
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Рис. 1.9 Основні етапи аналітичного дослідження сталого розвитку 

сільських територій 

Джерело: [317] 

Тимошенко М.М. систематизує ці три етапи і дає їм визначення: 

1) підготовчий (початковий) етап. На цьому етапі визначаються мета, 

завдання, об’єкт та предмет дослідження сталого розвитку сільських територій, 

вибираються методи його здійснення та джерела інформації. Метою аналізу є 

об’єктивна діагностика стану сталого сільського розвитку. Інформаційною   базою   

забезпечення   комплексної   діагностики   виступає наявна статистична 

інформація офіційних державних органів та нормативно- правові акти України. 
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Як стверджують вчені, для більш ефективного використання статистичних даних 

доцільно дотримуватись таких вимог, як, зокрема, вірогідність, системність, 

достовірність, порівнянність,  адекватність, вимірювання. [320] 

Цей етап також проаналізували в своїх працях М.Й. Малик та М.А. Хвесик. 

Оскільки, як було вже зазначено, при вирішенні будь-якої проблеми, яка виникає 

в соціально-економічному середовищі, повинно бути проведене детальне 

вивчення витоків проблеми, історія походження і це має бути вирішено на 

першому етапі, щоб перейти до другого. 

2) розрахунково-аналітичний етап, який передбачає діагностику сталого 

розвитку соціальної, економічної та екологічної складових сільського розвитку. 

Доцільним вбачається детальне дослідження інституціального середовища 

сільського розвитку як сукупності найважливіших фундаментальних соціальних, 

правових, політичних, економічних, культурних, морально-етичних правил і норм 

(інститутів), що визначають поведінку та взаємовідносини в суспільстві. В 

контексті цього дослідження В.М. Юр’єв зазначає, що інституціоналізація 

стійкого розвитку – це процес систематизованої організації взаємодії між 

економічними агентами в соціальній, економічній та екологічній сферах, а також 

створення критеріїв таких відносин та закріплення їх в нормативному порядку за 

допомогою формування та впровадження у практику відповідних інституцій у 

вигляді системи нормативно-правових актів, що в сукупності створюють 

інституціональне середовище [15,119–123.] 

Другий етап також є досить традиційним для вивчення тої чи іншої проблеми 

чи завдання, до її вивчення та розробки плану вирішення, визначення основних 

складових, що впливатимуть на розвиток сільських територій.  

3) завершальний етап, передбачає висвітлення результатів за допомогою 

аналітики отриманих результатів, інтегральних показників, динаміки та 

порівняння результатів, підведення підсумків. 

Вказані етапи вивчення сталого розвитку сільських територій, вивчається, 

аналізується та використовується на сьогодні, та все ж пропущений ще один етап, 

який є важливим та має право на існування. 
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Цей етап має бути визначений під час розробки першого етапу підготовки і 

має бути третім етапом вивчення, а саме це етап «відновлення». 

Не можна стверджувати, що розвиток сільських територій, це новий процес, 

який не має коріння та історії, тому, слід зазначити, що під час процесу розвитку 

необхідно відновити втрачене, або те на чому ґрунтується розвиток. 

Під час вивчення потрібно виділити наявність ресурсів, які впливають  на 

відновлення та розвиток сільських територій, якого вони напрямку і характеру. 

Тому слід зазначити, що третім етапом має бути відновлення сільських територій 

з визначенням ресурсів відновлення антропогенного чи природного впливу на 

розвиток і відновлення сільських територій. Отже послідовність етапів 

відновлення і розвитку сільських територій має виглядати так: 

1) підготовчий (початковий) етап; 

2) розрахунково-аналітичний етап; 

3) етап відновлення; 

4) завершальний етап. 

Одним із напрямів вирішення економічних проблем розвитку сільських 

територій є глибока модернізація суспільно - господарського комплексу, 

структурної трансформації реального сектору економіки, широкого використання 

в аграрному виробництві досягнень науково-технічного прогресу. Цей та інший 

комплекс застосованих заходів спроможній забезпечити інтенсивний розвиток 

суспільного виробництва, підвищити його ефективність  і  

конкурентоспроможність.  Однак,  для  реалізації  заходів  у цьому напрямі 

необхідно концентрувати великі фінансові і матеріальні ресурси, а також 

реалізація цих заходів, потребує тривалого часу для реалізації такої політики і 

одержання позитивних результатів. Тому, в сучасних умовах необхідно, 

передусім, використовувати інституційні механізми та організаційно-економічні 

умови і фактори, які здатні забезпечити сталий розвиток сільських територій. 

Насамперед, потребує удосконалення діюча система управління територіями. В 

сучасній практиці поки що використовується такі системи управління: галузева і 

територіальна, а також різні форми їх поєднання. В умовах поглиблення процесу 

інституційної трансформації, управління територіальною соціально – 
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економічною системою здійснюється переважно за галузевим  принципом, при  

тому що  до  компетенції  органів місцевої  влади  і  самоврядування  від «центру» 

передано більшість питань розвитку і забезпечення  функціонування соціальної 

сфери. 

Разом з тим, на практиці комплекс завдань, які вирішуються на 

регіональному і місцевому рівнях набагато ширший. А саме: 

- забезпечення функціонування і сталого розвитку елементів територіальної 

економічної системи, які тут розміщені (функціонування реального сектору 

економіки забезпечує населення даної території засобами існування у вигляді 

заробітної плати та інших доходів, продуктами, товарами та послугами); 

- формування фінансових ресурсів (у вигляді доходів бюджету), необхідних 

для реалізації функцій держави і державних територіальних формувань; 

-розвиток соціальної сфери, необхідної для життєдіяльності населення даної 

території, його відтворення; 

-охорона навколишнього середовища тощо. 

Слід зауважити, що ці та інші завдання взаємопов'язані і не можуть 

 

 

Отже, відновлення сільських територій – це функціональна ознака 

розвитку сільських територій, яка заснована на позитивному соціально- 

економічному досвіді, культурі та традиціях регіону, що в подальшому сприятиме 

сталому розвитку сільських територій і є невід’ємним елементом розвитку 

сільських територій. 

Методологічні засади дослідження сільських територій мають 

міждисциплінарний характер, оскільки розглядаються в розрізі географічних, 

регіональних, економічних та управлінських наук. У даний час стосовно поняття 

«сільська територія» існують кілька десятків визначень, і їх кількість продовжує 

зростати, що свідчить про складність і багатогранність самого поняття. 

Визначення «сільська територія» є базовою цеглинкою розробки концепцій 

розвитку цих територіальних утворень, тому від правильності та чіткості 

категоріально-термінологічного апарату залежать як суть концепцій розвитку, так 

і вдосконалення практичних механізмів їх розвитку. Для  аналізу існуючих 
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визначень і конструювання власного поняття «сільська територія», скористаємося 

методикою конструювання категоріального апарату економічної науки А. 

Старостіної [300] з метою виявлення спільних рис і відмінностей у визначеннях. 

Вважаємо за необхідне проаналізувати погляди вчених і згрупувати визначення за 

схожими системоутворюючими чинниками й характеристиками та виокремити 

підходи науковців до трактування поняття «сільська територія». [224] 

В.Г. Петрушківсьий та В.І Колесніков вважають за необхідне 

проаналізувати погляди вчених, згрупувавши визначення за схожими 

системоутворюючими чинниками й характеристиками та виокремити підходи 

науковців з трактування поняття «сільська територія». Як свідчать результати 

нашого дослідження, щодо суті ми можемо узагальнити наукові погляди вчених 

та виокремити п’ять підходів до поняття «сільська територія». 

Вони розглянули особливості кожного підходу. Прихильники 

територіального  підходу  (В.  Славов,  Л.  Лисенко, В.  Юркевич) пов’язують 

сільські території з територією, географічним утворенням, місцевістю поза 

містами, яка має певні ресурси з відповідними органами управління. Варто 

звернути увагу на точку зору В. Славова, О. Коваленка, Л. Лисенка, які розкрили 

три компоненти сутності сільських територій, тобто зміст, явище і результат, але 

необхідно зазначити, що формулювання є неконкретним і розмитим. Під таке 

визначення можна підвести навіть велике місто (у ньому також є взаємопов’язані 

між собою різні ресурси і наявна відповідна мета). Підкреслимо, що відносно 

змісту поняття «сільська територія» при територіальному підході, міжнародні 

організації вважають, що це території з певною густотою населення. Визнаючи 

вагомий внесок міжнародних організацій у сферу досліджень сільського розвитку, 

дозволимо висловити свою точку зору, що сьогодні складно досягти згоди щодо 

універсального визначення сільської території, яке буде прийнятним для всіх 

країн і яке можна використовувати у будь-якій ситуації, оскільки, наприклад, 

поділ на сільські території та міста може визначатися на політичному чи 

адміністративному рівнях. Інший аспект, із яким важко погодитися, це те, що 

науковці та міжнародні організації зазначають, що сільські території базуються 

лише на традиційних видах діяльності (сільськогосподарському виробництві, 

лісництві, рибальстві, видобувній промисловості). Зауважимо, що вимоги 
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 Сутність поняття «сільські 

території» 

сучасності змінюють підходи до розвитку галузевої структури в сільській 

місцевості, що дістало підтвердження в концепціях розвитку сільських територій 

в Європейському Союзі, оскільки в політиці сільського розвитку на 2013 – 2020 

рр. виокремлено такий пріоритетний напрям як диверсифікація господарської 

діяльності сільськихтериторій.[224]  

 

 

 

 

 

 

 

    

Рис. 1.11. Теоретичні підходи до вивчення поняття «сільських 

територій» 

Джерело: розроблено на матеріалах [224] 

Досить точно у своїх працях зазначає визначення сільських територій І.В. 

Прокопова. Сільські території – це не тільки «просторовий» ресурс, але й 

розташовані на території усі інші ресурси, у тому числі (і насамперед) людські, 

тобто населення зосереджене у поселеннях. [255] 

Про населення згадувалось і в попередніх визначеннях,  тому основний 

акцент необхідно робити на словах «інші ресурси». Мається на увазі 

сільськогосподарські угіддя, ліси, водоймища, тваринницькі ферми, 

сільськогосподарські та несільськогосподарські підприємства будь-якої форми 

власності, соціальна і виробнича інфраструктура, осушувальні, зрошувальні та 

інші споруди. 

Визначаючи сільські території, академік В.В. Юрчишин особливо 

наголошує на багатоаспектності їх функцій та характеристик: «Сільська територія 

у сучасному розумінні представляє собою складну і багатофункціональну 

природну, соціально-економічну й виробничо- господарську  структуру  та  

характеризується   сукупністю   властивих кожній  із  них особливостей». [348] 

Проаналізувавши всі наведені вище визначення, Х.М Семенишин 

обґрунтовано стверджує, що сільські території – це обжита місцевість поза 

Системний підхід Просторовий підхід 

Багатоаспектний підхід 

Територіальний підхід Структурний підхід 
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територією міст із її природними ресурсами, основними засобами, соціально- 

культурно-побутовими умовами та населенням, що здійснює соціальні, виробничі 

та екологічні функції.[283]  

З цього визначення випливає, що сільські території характеризуються 

економічною ефективністю, екологічною безпекою і соціальною 

справедливістю. При цьому саме соціальна сфера села виступає пріоритетним 

критерієм розвитку сільських територій, адже  саме задоволення різноманітних 

потреб людини (селянина) є основною метою такого розвитку. 

Таблиця 1.6. 

Порівняння визначення поняття (дефініції, терміну) сільських територій різними авторами 

Визначення Посилання Автор 
Під поняттям “сільські території” необхідно 

розуміти найважливішу частину народно- 

господарського комплексу країни, що 

включає обжиту місцевість поза територією 

міст  з  її  умовами  та  ресурсами, сільським 

населенням і різноманітними основними 

фондами на цих територіях. 

http://www.confcontact.com/201 

10929/gu_litvin.php 

Ю.О. Литвин 

Сільські території – це обжита місцевість 

поза територією міст з її природними 

ресурсами, основними засобами, соціально- 

культурно-побутовими умовами та 

населенням, що здійснює соціальні, 

виробничі та екологічні функції. 

Х.М Семенишин Визначення 

сільської території, соціально- 

економічний аспект/Х.М. 

Семенишин.//  Науковий 

вісник Національного 

університету ДПС України 

(економіка,     право),       4(59) 

2012 р. с 28- 32 

Х.М Семенишин 

Сільські території – це обжита місцевість 

поза територією міст з її природними 

ресурсами, основними засобами, соціально- 

культурно-побутовими умовами та 

населенням, що здійснює соціальні, 

виробничі та екологічні  функції, 

опираючись  на  свій ментально-традиційний 

досвід. 

- О.А. Дудзяк 

Джерело: розроблено автором 

З цим визначенням можна цілком погодитись, адже в собі воно поєднало 

територіальні, соціально-економічні, екологічні, природні складові. Однак 

визначення потребує незначного уточнення ментальної  та  традиційної 

складової. 

Судячи з вище проведених досліджень, а саме, починаючи з вивчення 

історії розвитку сільських територій, потрібно зауважити, що на становлення і 

розвиток сільських територій також значно впливає ментальність та традиції 

сільських територій.  

http://www.confcontact.com/201
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У дослідженні сільських територій потрібно зазначити, що хоч і українські 

сільські території мають багато спільного на сьогодні, але вони багато чим 

відрізняються. Необхідно зважати, що навіть традиції та способи обробітку ґрунту 

значно відрізняються у різних регіонах України. Гірські райони мають свої 

технології і звичаї, степові – свої, лісостепові – свої. 

Також вплив на ментальність сільського населення мають численні 

історичні фактори, а саме: вплив голодомору на ментальність тієї частини 

населення, де були проведені ці злочинні дії, НЕП, українізація, ІІ світова війна, 

військове протистояння УПА та інше. 

Отже сільські території – це обжита місцевість поза територією міст із її 

природними ресурсами, основними засобами, соціально-культурно- побутовими 

умовами та населенням, що здійснює соціальні, виробничі та екологічні функції 

опираючись на свій ментально-традиційний досвід. 

Проаналізувавши визначення авторів, можна стверджувати, що в своїй 

більшості вони опираються на територіальний підхід визначення та все ж кожен із 

авторів привносить у визначення ще й додатковий зміст та наголос на своє 

особисте бачення у дослідженні. Автори опираються на різні підходи, до 

трактування визначення «сільських територій», кожне з яких має сенс, в свою 

чергу можна тільки його вдосконалювати та частково пристосовувати до тих 

проблем, які хоче вирішити автор у своїй праці. 

Урядом розроблена загальнодержавна програма сталого розвитку сільських 

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

непостійний характер, досить часто вони не орієнтовані на довгострокові, 

стабільні результати та сталий розвиток. Таким чином,  назріла необхідність 

об'єднати зусилля в галузі сталого розвитку сільських територій України. Така 

політика буде сприяти об'єднанню уряду і конкретних державних установ, 

місцевих органів влади та самоврядування і громади села, а також міжнародних 

організацій і фондів сприяння розвитку. Тільки таке загальне системне бачення і 

єдиний підхід дозволить забезпечити дійсно стійкий розвиток сільських 

територій. [311].  
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Також, варто зазначити, що 23 вересня 2015 року була схвалена Концепція 

розвитку сільських території, яка носить практичний характер і передбачає різні 

шляхи розвитку сільських територій включаючи державну підтримку. 

У своїх працях М.П. Талавиря також порівнює підходи різних науковців до 

визначення розвитку сільських територій і зазначає, що на думку    М.Й. Маліка, у 

центрі проблеми виходу села з кризи повинна  стояти 

«людина села» з усіма її проблемами. Сталий розвиток сільських територій 

повинен починатися з розроблення програми розвитку окремого населеного 

пункту та з урахуванням природних особливостей цієї території. Найважливішим 

аспектом залишається підвищення життєвих стандартів, що включають у себе як 

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

пристосування сільського стилю життя до сучасних вимог цивілізації. Такі вчені 

як T. Саблук, В. Юрчишин нерозривно пов'язують планування розвитку сільських 

територій із перспективами розвитку сільського господарства як 

агропродовольчого сектору економіки. Хоча сільське господарство сьогодні 

займає лідируючі позиції щодо виробничих потужностей на селі, але село може 

використовувати й інші ресурси, тому важливо забезпечити умови 

функціонування різнопланових сільських територіальних утворень. Тобто, 

забезпечення ефективного самоуправління кожною з територій є одним із 

головних завдань. Отже, коли ми говоримо про село, добробут сільського 

населення, а також про тенденції сталого розвитку сільських районів, звернемо 

увагу на такі основні компоненти: соціальні умови, підприємницька діяльність і 

розвиток бізнесу в сільській місцевості, а також охорона навколишнього 

середовища за умови міцного фундаменту у вигляді місцевого самоврядування. 

[311]. 

На думку А.В. Лісового поняття «сталий розвиток» ще знаходиться в 

процесі осмислення, тому його необхідно розглядати як категорію, що має 

складний,    багаторівневий,    багатоаспектний    і    суперечливий    зміст.  У 

літературі є різні визначення сталого розвитку. Українські дослідники проблем 

сталого розвитку пропонують наступні визначення. 
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У проекті Стратегії сталого розвитку України пропонується таке 

визначення. Сталим є розвиток, який задовольняє потреби суспільства, не 

ставлячи під загрозу спроможність майбутніх поколінь задовольняти свої 

потреби. Сталий розвиток – це система взаємоузгоджених управлінських, 

економічних, соціальних, природоохоронних заходів, спрямованих на формування 

системи суспільних відносин на засадах довіри, партнерства, солідарності, 

консенсусу, етичних цінностей, безпечного навколишнього середовища, 

національних джерел духовності. В основі сталого розвитку лежать невід'ємні 

права людини на життя та повноцінний розвиток. Пріоритетним напрямом 

сталого розвитку є оптимізація життєдіяльності людства в умовах безпечного 

природного середовища і гармонійних  відносин як усередині суспільства, так і 

між окремими спільнотами. 

Концепція переходу України до сталого розвитку запропонована Партією 

зелених України визначає сталий розвиток – як такий розвиток суспільства, при 

якому задоволення потреб у природних ресурсах теперішніх поколінь не повинно 

ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти в них свої 

потреби, коли будуть узгоджені екологічні, економічні та соціальні складові 

розвитку, коли техногенне навантаження не буде перевищувати можливостей 

природного довкілля до самовідновлення, а суспільство усвідомить перевагу 

екологічних пріоритетів над іншими [332]. Є й більш вужчі визначення сталого 

розвитку, що відображають його окремі важливі економічні аспекти. Серед таких 

визначень можна виділити наступні: розвиток, який не потребує додаткові 

витрати на наступні покоління; розвиток, який мінімізує зовнішні ефекти між 

поколіннями; розвиток, який забезпечує постійне просте або розширене 

відтворення виробничого потенціалу на перспективу; розвиток, при якому 

людству необхідно жити тільки на відсотки з природного капіталу, не зачіпаючи 

його самого (тобто із забезпеченням його, принаймні простого відтворювання, а 

не «проїдати» сам капітал, щось подібне до рахунку в банку, коли будь-яка 

розумна людина прагне зберегти основний капітал і жити тільки на відсотки з 

нього); розвиток як природоохоронні заходи. Таким чином ні в одному 

представленому визначенні сталого розвитку не розглядається сталість у значенні 
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постійного зростання або розвитку в кількісному значенні, а  мається на увазі 

тривалий або якісний розвиток.[179] 

Під «сталим розвитком сільських територій» розуміється такий розвиток 

села, при якому забезпечуються зростання, диверсифікація і підвищення 

ефективності сільської економіки, стабілізація чисельності населення і збільшення 

тривалості життя, повна і продуктивна зайнятість працездатного населення, 

підвищення рівня і якості життя у сільських районах, раціональне використання і 

відтворення їх природно-ресурсного потенціалу. 

Це визначення орієнтовано на збільшення і зростання, але не враховує всіх 

складностей і суперечностей, які суттєво впливають на соціальну і економічну 

реальність сучасності [212]. Досвід радянської економіки виявив, що повна 

зайнятість, як правило, не призводить до ефективної економіки. Підвищення 

якості життя населення, яке пов’язане зі збільшенням витрат на робочу силу, 

також не сприяє зростанню економічної ефективності. 

Стосовно умов життєдіяльності сільського населення, то тут ситуація більш 

однозначна. Враховуючи на сьогоднішній день вкрай низький рівень доходів 

сільського населення, що призводить до концентрації бідності на селі; 

напруженість і погіршення демографічної ситуації; нестача якісної і 

кваліфікованої робочої сили; згортання соціальної інфраструктури і, як наслідок, 

зменшення доступності соціально-культурних закладів; постійна самоліквідація 

сільських поселень, отже, досягнення позитивного тренду, тобто зростання всіх 

показників соціального розвитку села показує, що відбувається сталий розвиток 

сільських територій [325]. 

Дослідження ситуації у соціальній сфері села, яка відображає процеси, що 

забезпечують життєдіяльність людини в суспільстві, та її вплив на сталий 

розвиток територій, можна умовно поділити за такими напрямами: демографічна 

сфера, соціально-виробнича сфера, рівень і якість життя [170]. Демографічна 

ситуація у сільський місцевості характеризується як критична. Результати 

наукових досліджень показали, що довгострокове скорочення чисельності 

населення спричиняє обезлюднення та вимирання сіл, частка сіл з чисельністю до 

100 осіб у Чернігівському регіоні складає 38,7 %. Зниження народжуваності до 
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рівня, який не забезпечує навіть простого відтворення чисельності – 1,6 дитини та 

збільшення смертності, особливо серед чоловіків працездатного віку – 1,5 рази, 

зростання смертності новонароджених та немовлят віком до 1 року посилює 

процес депопуляції сільського населення. Погіршуються якісні характеристики 

сільського населення, зростає захворюваність, скорочується тривалість життя, 

посилюються гендерні диспропорції. Вимирання деградуючих поселень завдасть 

непоправної  шкоди сільськогосподарському сектору, призведе до формування 

зон соціальної незаселеності у сільській місцевості. 

Сталий вплив на кількісний і якісний склад селян здійснює його механічний 

рух. Оскільки основну частину сільських мігрантів становили особи 

працездатного та демографічно активного віку, міграційні втрати сільського 

населення історично підірвані і нині продовжують підривати природну основу 

демовідтворювальних процесів у сільській місцевості. 

У соціально-трудовій сфері проблеми зростання безробіття і зайнятості ще 

більш загострюють складну демографічну ситуацію. У сфері зайнятості дуже 

низький рівень оплати праці, також зберігається заборгованість із заробітньої 

плати, несприятливі умови праці і недотримання техніки безпеки, ненормований 

робочий день, невідповідність робочих місць санітарно- гігієнічним нормам, 

примусові відпустки, відсутність соціальних гарантій. Сільський ринок регіону 

характеризується підвищеною напруженістю,  рівень зареєстрованого безробіття 

складає 10,5%. Простежується стійкий обернений зв'язок між рівнем освіти і 

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

фоні високого рівня безробіття у сільської місцевості існує дефіцит 

кваліфікованих якісних кадрів на різних рівнях соціальної сфери [170]. 

Підвищення рівня і якості життя сільського населення, з однієї сторони, є 

метою, а з іншої – необхідною умовою забезпечення сталого розвитку сільських 

територій. На основі концепції сталого економічного розвитку суспільства 

виділені критерії оцінки рівня і якості життя сільського населення як індикаторів 

сталого сільського розвитку  депресивних територій. Основними серед них є: 

зростання реальних доходів, скорочення відставання від міських показників; 

скорочення масштабів бідності та соціальних відмінностей, формування груп 
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населення із середніми доходами; справедлива оцінка рівня оплати праці, 

відсутність затримання всіх видів виплат; ріст і оптимізація структури споживчих 

витрат сільських домогосподарств; покращення і підйом соціально-

психологічного стану, впевненість селян у своєму майбутньому та своїх дітей; 

підвищення якості і рівня доступних для сільських мешканців соціальних послуг, 

збереження ядра соціальної інфраструктури (заклади освіти, охорони здоров’я і 

культури). 

Таким чином, основними проблемами сільського розвитку залишаються 

нестабільні умови і організація праці, низький рівень  побутових умов, нестійке 

матеріальне забезпечення, неякісні житлові умови, занепад інженерної 

інфраструктури, що створює передумови для росту міграційного потенціалу 

сільських мешканців і нестійкого сільського розвитку. [330] 

Варто відмітити, що часто ми спостерігаємо в літературі такі поняття як «розвиток 

сільських територій» та «сталий розвиток сільських територій». Ці поняття можна 

ототожнити, адже через те, що розвиток сільських територій є циклічним і залежить 

від державної підтримки та політики, ситуації в країні, соціально-економічного 

розвитку держави та інше. Тому вчені та економісти наголошують на тому, що 

розвиток сільських територій має бути сталий, прогресивний та конструктивний 

Висновки до розділу 1. 

У розділі проведено дослідження теоретичних основ відтворення та 

розвитку сільських територій, особливостей функціонування територіальної 

соціально-економічної системи в умовах інституційної трансформації, дана 

характеристика організаційно-інституційному механізму та методичного 

забезпечення формування ресурсної бази для активізації інвестиційної діяльності, 

проаналізовано закордонний досвід державного забезпечення відтворення та 

розвитку сільських територій. Це дозволило зробити наступні висновки: 

1. Встановлено, що відновлення і розвиток сільської території стає 

об’єктивною необхідністю, котра обумовлена наявністю глобальних, 

національних і місцевих тенденцій в розвитку соціально-економічних систем 

різних рівнів. Сталий розвиток сільських територій сприяє посиленню їх 

конкурентних переваг в ринкових умовах господарювання, що в підсумку вплине 
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на рівень розвитку національної економіки, економки сільської місцевості, і саме 

головне, підвищить рівень якості життя сільського населення. 

2.Узагальнення фахових науково-теоретичних джерел та спеціальної 

літератури дозволило уточнити сутність сільської місцевості та сільської території 

як складної системи соціально-економічного розвитку територій; інституційної 

трансформації органів влади і управління всіх рівнів та їх діяльності щодо 

визначення основної мети та завдань розвитку сільських територій; послідовність 

конкретних дій по розробці стратегічних програм і проектів відновлення і 

розвитку сільських територій на регіональному та місцевому рівнях. 

3. Вирішення проблем відновлення та розвитку сільських територій в 

умовах трансформації соціально -економічної системи реалізується в напрямі 

формування багатофункціонального аграрного сектору, так як саме ефективне     

функціонування     галузей     сільського     господарства  здатне  

забезпечити сталий розвиток і продовольчу безпеку держави. В свою чергу 

розвиток сільського господарства призводить до багатовекторного розвитку 

сільських територій. Сталий розвиток сільських територій передбачає не тільки 

розвиток, власне, галузей аграрного сектору економіки. Для ефективного розвитку 

сільських територій потрібно звернути увагу на розвиток малого та середнього 

бізнес, диверсифікацію сільськогосподарського виробництва тощо, а також на 

створення і забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських 

кооперативів, утворення сільськогосподарських кластерів та інститутів 

громадянського суспільства, які в певній мірі здатні сприяти відновленню та 

розвитку сільських територій. 

4.Стратегія сталого розвитку сільських територій в Україні реалізується в 

межах започаткованої адміністративної реформи та  оптимізації системи органів 

місцевого управління і самоврядування шляхом створення територіальних громад. 

Організаційно-інституційні підходи до вирішення низки соціально-економічних 

проблем в сільській місцевості базуються на практичному досвіді, 

напрацьованому в країнах Європейського Союзу. Зокрема, використаний досвід 

проведення реформ в Польщі. Посилання на досвід саме цієї країни обумовлений 

тим, що саме ця  країна має багато спільного з Україною в історичному минулому 
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та уже успішно провела адміністративно-територіальну реформу. Крім того, 

Польща близька з Україною ментально та культурно, сільські мешканці мають 

спільні традиції в організації сільськогосподарського виробництва тощо. 

5. В історичному плані, на певних етапах свого розвитку, населення 

сільської місцевості мало великий вплив на формування Української нації та 

держави. Історія становлення і розвитку українського селянства була складною, 

але збереглися історичні традиції і уклад життя сільського населення, неповторна 

та самобутня культура, що безпосередньо впливає на розвиток територіальної 

соціально-економічної системи на сучасному етапі.  

6. На теоретичному рівні проаналізовано методологічні підходи щодо 

аналізу і оцінки відновлення і розвитку сільських територій в умовах переходу до 

ринкової форми господарювання. Зокрема,  територіальний підхід передбачає 

комплексний розвиток сільських територій з урахуванням відмінностей їх 

природно-кліматичних, демографічних, соціальних, економічних умов та зміни 

ролі сільського господарства й інших сфер економіки, а також сільських територій 

в економічному розвиткові країни. У його межах проаналізовано практично 

напрацьованих в економічно розвинутих країнах світу концепцій сталого розвитку 

сільських територій: інтегрального, територіального, сільського регіонального 

розвитку та інші. 

7. Соціально-економічна ситуація сільських територій України 

оцінюється як не стабільна. Зростає напруга на ринку праці в сільській місцевості, 

гальмується розвиток інфраструктури в сільських населених пунктах тощо, що 

стимулює внутрішню та зовнішню міграцію сільського населення. Державна 

політика відносно відновлення та розвитку сільських територій є циклічною і не 

носить системного характеру. Для продовження реформи в сільській місцевості 

необхідно покращити інвестиційний клімат. Насамперед, необхідно 

скоординувати діяльність інститутів, які впливають на розвиток інвестиційної 

сфери в сільській місцевості. Для активізації інвестиційної діяльності слід 

використати програмно-цільовий підхід. Розроблені програми повинні 

враховувати специфіку та особливості  розвитку сільських територій, ресурсне 

забезпечення, а також ментальність, культуру, звичаї, інтереси сільського 

населення. Потрібно звертати увагу на ресурсний потенціал сільських територій 
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для яких розробляють програми, а також на рівень розвитку матеріально-технічної 

бази та додаткові можливості, врахувавши всі можливі переваги та загрози, які 

можуть проявитися в процесі реалізації програми відновлення та розвитку 

сільських територій. 

8. Як засвідчує практика, європейських країн, основним гарантованим 

джерелом   формування   фінансової   бази   реалізації   соціально   важливих  

проектів і програм є сільський бюджет. Обов’язковим учасником фінансування 

сільських інвестиційних програм має бути сільська громада. Об’єднані 

територіальні громади повинні безпосередньо брати участь у мобілізації 

залучених і позичкових коштів для активізації інвестиційної діяльності або ж 

цьому сприяти. Основним механізмом, що забезпечує залучення інвестицій 

територіальні громади, є гарантії повернення коштів. Обов'язковою умовою 

надання гарантій зі сторони сільського бюджету повинно бути спільне з 

інвестором фінансування програм і проектів соціально-економічного розвитку 

сільської місцевості. 

9. Для економічного аналізу і оцінки рівня розвитку інвестиційного 

клімату сільських територій використана методика, яка базується на використанні 

факторного аналізу. За допомогою цієї методики визначився вплив окремих 

чинників на обсяги інвестицій, спрямованих на реалізацію програм і проектів 

розвитку, а також комплексно оцінити рівень привабливості інвестиційного 

клімату території та системи стимулювання інвестиційної діяльності в сільській 

місцевості. На теоретичному рівні обґрунтовано модель оцінки впливу 

інвестиційного клімату на соціально- економічний розвиток території із 

застосування макроекономічного підходу, заснованого на системі національних 

рахунків. 

Застосований системний підхід щодо виявлення ресурсів для забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку сільської місцевості та відновлення 

сільських територій дозволив визначити напрями інституційної трансформації, які 

сприятимуть активізації  процесу проведення адміністративно-територіальної 

реформи в країні. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ 

 

2.1. Сучасний стан публічного управління соціально-економічним розвитком в 

Україні 

 

Дис Розв Сил Тер diss 

2.1. Інституційно-організаційна трансформація системи соціально- 

економічних взаємодій та взаємовідносин розвитку сільських територій 

 

Майже до кінця ХХ ст. у наукових дослідженнях щодо ролі та значення 

сільського господарства в економіці країн світу переважав традиційний підхід, 

відповідно до якого вважалося, що ця галузь виконує суто виробничу функцію, а 

сільська територія розглядалася як організована територія для виробництва 

сільськогосподарської продукції, що порівняно з іншими знаходилася у значно 

сприятливіших агрокліматичних та соціально- економічних умовах. Сільським 

територіям відводилася пасивна, допоміжна роль постачальника відносно дешевої 

сировини для промисловості, продовольства та робочої сили. Одночасно 

промисловість розглядалася як "локомотив" усієї економіки. Використовуючи 

такий підхід до сільської економіки, стратегічні завдання економічного розвитку 

зводилися до зростання обсягів промислового виробництва та забезпечення 

посилюючої ролі міст. 

Процеси прискореної глобалізації економіки, що найбільш виразно 

проявилися наприкінці ХХ ст., засвідчили про низку проблем, безпосередньо 

пов’язаних із використанням сільськогосподарських ресурсів, а саме земельних, 

водних, екологічних, продовольчих, культурно-ландшафтних, і змінами клімату, 

що пробудило інтерес науковців, а за ними й політиків провідних країн світу до 

природи та культурної спадщини сільської місцевості, її нових можливостей у 

розвитку сільської економіки, що суттєво відстає від міської. Однак сільський 

розвиток, заснований на підтримці та зміцненні переваг цінностей сільського 
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життя, виявився досить складним процесом як у науковому пізнанні, так і в 

практиці реалізації. 

Аналізуючи світовий досвід формування державної політики розвитку 

сільської території, слід розмежовувати категорії «політика сільського розвитку» і 

«аграрна політика». Не зважаючи на те, що аграрна політика і політика сільського 

розвитку спрямовані на розвиток сільської місцевості і є взаємодоповнюючими та 

взаємозалежними, проте мають суттєві відмінності  і цілі. Відповідно, для їх 

реалізації використовуються різні механізми державного впливу. Звідси, 

пріоритетом національної аграрної політики в контексті поглиблення 

євроінтеграційних процесів в аграрній  сфері являється створення сприятливого 

макросередовища для поступової інтеграції аграрного сектору до ЄС; створення і 

вдосконалення діяльності інститутів аграрного ринку; структурної трансформації 

галузей сільського господарства з метою розширення їх діяльності на тільки на 

внутрішньому але і на зовнішніх ринках сільськогосподарської продукції; 

поступове формування вільного ринку землі, розвиток земельно-орендних 

відносин; формування ефективної інфраструктури аграрного ринку(включаючи 

товарні біржі, оптові ринки, агроторгові доми, постійно діючі ярмарки, 

заготівельні кооперативи, підприємства фірмової торгівлі, аукціони тощо); 

надання сільськогосподарським товаровиробникам свободи у виборі форм 

власності та господарювання, виробництва і реалізації продукції, а також у 

розподілі одержаних доходів; доступ до кредиту та інвестицій у нові технології; 

ефективна і гнучка державна політика підтримки та стимулювання 

сільськогосподарського виробництва. Отже, аграрна політика спрямована на 

запровадження організаційно – інституційних заходів стимулювання, підтримки 

аграрного виробництва, підвищення його ефективності та вирішення проблем 

сільських регіонів саме на основі аграрного виробництва. Разом з тим, сільське 

господарство в світовій практиці державного регулювання розвитку сільських 

територій розглядається лише як одна із галузей сільської економіки. Досвід країн 

– членів ЄС засвідчує, що аграрна політика в цих країнах зводяться до значної 

фінансової допомоги, збереження навколишнього природного середовища, 

соціальної допомоги й надання гарантій, забезпечення науковим і кадровим 

потенціалами, проведення справедливої кредитно-фінансової, податкової та 
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інвестиційної політики,     визначення     доцільності     протекціоністських     

заходів тощо.  

Реалізація цих та інших заходів не виключає практику прямої державної 

підтримки сільськогосподарських формувань у вигляді дотацій при реалізації 

ними окремих видів сільськогосподарської продукції. Наприклад, на теперішній 

час суттєву державну підтримку має розвиток тваринництва, а саме виробництво 

молока субсидіюється на 55%, яловичини - 44% і  свинини 

- 17%[41] 

Політика сільського розвитку в умовах поглиблення трансформаційних 

процесів в національні соціально – економічній системі спрямовується на 

забезпечення інтегрованого розвитку сільської місцевості, забезпечення 

сприятливих умов проживання та якості життя сільського населення, скорочення 

безробіття та підвищення конкурентоспроможності економіки в межах сільських 

територій. Напрацьований практичний досвід в країнах ЄС переконливо доводить 

необхідність розробки і практичного провадження нової політики сільського 

розвитку як базового механізму державного впливу на розвиток сільських 

територій. Оскільки, великі субсидії сільському господарству в країнах ЄС не 

привели до стабільного розвитку сільських територій, гальмування процесу їх 

знелюднення. Необхідність забезпечення сталого розвитку усієї території країни 

привели до зміни підхолів до сільського розвитку. Порівнюючи «стару» і «нову» 

парадигму сільського розвитку в європейських країнах, відмічаємо суттєву її 

трансформацію. Зокрема, об’єктом політики раніше було вирівнювання розвитку, 

доходи та конкурентоспроможність фермерських господарств, тепер - 

конкурентоспроможність сільських територій, розвиток місцевих ініціатив, 

використання ресурсів, які раніше не використовувались. Головними цілями  і 

сектором «старої» політики було власне, саме агровиробництво, в «новій» 

політиці - різні сектори, у тому числі сільський туризм, ІТ, ремесла та 

підприємства. Головним інструментом попередньої політики були субсидії, тепер 

– інвестиції, а інституціями, які забеспечували реалізацію політики були 

національні уряди, на сучасному етапі - всі рівні урядування, місцеві актори –

публічні органи, приватний бізнес, громадські організації, науковці.[199] 



38  

Необхідність запровадження нової парадигми сільського розвитку 

зумовлена трьома основними причинами: сільські території в трансформаційній 

економіці мають суттєві проблемами (в першу чергу інституційного і ринкового 

характеру), які негативно впливають на їх розвиток не тільки в межах країн, але і 

в зовнішньому середовищі; сільські території володіють потужнім економічним 

потенціалом, який в умовах переходу до ринкових відносин не реалізується та 

потребує раціонального його використання в нових умовах господарювання. 

Задіяння наявного потенціалу в суспільне виробництво сприятиме підвищенню 

рівні і якості життя сільського населення і підвищить ефективність 

функціонування національної економіки; в умовах трансформації територіальної 

соціально – економічної системи державна політика, заснована на  секторальному  

підході, як і ринкові сили поки що є не ефективними в вирішені існуючих 

багатогранних (економічних, соціальних, екологічних та інших) проблем та 

потенційних можливостей сільських територій. [41.] 

В світовій практиці широко застосовуються аграрна та 

мультифункціональна модель розвитку сільських територій. 

Зміст аграрної моделі сільського розвитку полягає в тому, що 

результативність її впровадження вимірюється отриманим прибутком і 

підвищенням рівня продуктивності сільськогосподарського виробництва. В 

основу цієї моделі закладена державна підтримка розвитку сільської місцевості та 

впровадження заходів, здатних в перспективі підвищити продуктивність 

сільськогосподарського виробництва. В межах моделі реалізуються організаційно 

– інституційні заходи щодо підтримки сільськогосподарського товаровиробника 

на внутрішньому ринку, скорочення їх трансакційних та операційних витрат 

тощо. Така модель нині частково використовується в Україні. Проте, як засвідчує 

досвід країн Східної   Європи,   такий   підхід   є     неефективний   при   

зменшенні частки аграрного сектору у ВВП та за умов поглиблення процесу 

глобалізації і євроінтеграції [64.]. 

В основу іншої моделі закладена мультиструктурованість сільської 

економіки. Це означає, що окрім виробництва традиційної сільськогосподарської 

продукції, сільські території розвивають сільський та екологічний  туризм,  

народні  промисли  тощо.  Відповідно,  розвиток   такої 
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«допоміжної» діяльності в сільській місцевості впливає на довкілля та, власне, на 

розвиток самої територіальної соціально-економічну системи, що безпосередньо 

позначаються на конкурентоспроможності сільських територій. Такий підхід до 

розвитку сільських територій поширений у європейських країнах. Основними 

елементами мультиструктурної моделі розвитку сільської території є: 

− розвиток і поєднання різних видів діяльності в межах сільської 

території, які виробляють  різноманітну продукцію та послуги; 

− окремі нетоварні види продукції та послуг носять характер суспільних 

товарів, для яких ринки не існують або функціонують неефективно [190]. 

Трансформація політики сільського розвитку (перехід від одно секторної 

до інтегрованої моделі) повинен здійснюватися із врахуванням таких напрямів: 

− розвиток транспортної та інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури; 

− забезпечення виробництва суспільних послуг; 

− підтримка та збереження природного та соціо-культурного потенціалу 

сільських територій; 

− забезпечення ефективного функціонування сільського 

підприємництва (включаючи розвиток і фінансування суб’єктів малого і 

середнього бізнесу) [258] 

У світовій науковій літературі термін «сільський розвиток» (rural 

development), протягом  усього  історичного  періоду наукового пошуку у цій 

сфері наукових знань, розглядався з позицій розвитку, тобто як системи 

позитивних змін, що ініціюються знизу і підтримуються певними політичними 

рішеннями зверху. Еволюція цього поняття завжди концентрувалася на розумінні 

того, що сільський розвиток – це політика держави у сільській місцевості, що 

включає в себе як сільськогосподарський, так і загальноекономічний, людський і 

соціальний розвиток, диверсифікацію виробництва, сприяння розширенню 

підприємництва та раціональне управління навколишнім природним 

середовищем, розвиток сільської інфраструктури, промисловості з переробки 

сільськогосподарської продукції, місцевих ремесел і сфери послуг (у тому числі 

туристичних) тощо.[60] 
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Реальні реформи  у  САП  почали  відбуватися  лише  протягом  1980- х 

років, вони заклали фундамент майбутніх  суттєвих  зрушень,  які  почалися  з  

1992 р. 

Вплив фермерів та їх об’єднань зменшився, що дало змогу здійснювати 

рішучіші зміни у САП. Окрім того, більшого значення набула думка фахівців-

екологів, які неодноразово наголошували на необхідності внесення змін до САП, 

оскільки порушився природній баланс, а сільське господарство через 

перевиробництво стало дорогим та нераціональним. Увесь комплекс проблем 

вплинув на те, що у 1984  р.  були  введені   квоти на  молочну  продукцію  та  

регулювання  ринків зернових  та  вина,  а  у  1988 р. – встановлена межа витрат 

ЄС на підтримку сільгоспвиробників. [365;352] 

У 1985р. Європейська Комісія прийняла документ “Майбутнє Спільної 

Аграрної Політики – Зелена книга ”. У цьому документі відзначалась велика 

соціальна й економічна  роль  сільського  господарства,  у т.ч. щодо забезпечення 

продовольчої безпеки Спільноти, однак наголошувалось на необхідності 

економічного обмеження САП і забезпечення балансу на ринку сільгосппродукції. 

Політика преференцій для власного виробника мала кілька  негативних  

наслідків.    По-перше,    за    рахунок    гарантованої   підтримки наявних обсягів 

сільськогосподарського виробництва найбільші вигоди отримали крупні 

виробники (близько 80%). По-друге, бажання отримати більше прибутків 

спонукало виробників не брати до уваги особливості навколишнього середовища і 

завдавати йому шкоду, оскільки фермери почали запроваджувати такі інтенсивні 

практики землеробства як застосування хімічних пестицидів та руйнування 

захисних лісосмуг. 

За межами ЄС сільськогосподарські виробники у розвинених країнах, що 

розвиваються втрачали комерційні можливості через податки на імпорт з боку ЄС 

та  субсидійований  “демпінг” надлишків  європейської  продукції на світових 

ринках. Це не лише негативно впливало на фінансовий стан ЄС, але й суперечило 

основним  принципам  гуманізму,  які  сповідує Європейська Спільнота та які 

записані у Римському договорі (1957 р.) й підтверджені Лісабонським договором 

(2007 р.),  де  чітко  вказується,  що ЄС має керуватися принципами демократії, 

верховенства права, всезагальності і неподільності прав людини  й  засадничих  
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свобод, шанування людської гідності, рівності й солідарності, а також дотримання 

принципів Статуту ООН і міжнародного права. [187] 

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 значну 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 у межах 3–4% загальної кількості 

працюючих. Політика розвитку сільських територій у європейських країнах 

здійснюється в рамках Спільної аграрної політики (САП) ЄС [366.].  

Протягом своєї еволюції САП ЄС поступово відходила від принципів, що 

базувались на територіальному поділі, переорієнтовуючись на підходи, пов'язані з 

територіальною координацією та компромісними рішеннями. Пріоритетами 

політики розвитку сільських територій ЄС на 2007–2013 рр. стали 

конкурентоспроможність, середовище й управління земельними ресурсами, 

багатофункціональне село та якість життя. 

Спільна аграрна політика ЄС поєднує елементи регуляторно- ринкової, 

цінової, зовнішньоторговельної й структурної політики. Оскільки в аграрній 

економіці галузевий і територіальний фактори інтегровані в одне ціле, поступово 

цілі САП ЄС змістилися з вирішення проблем сільського господарства до завдань 

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

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

регіональної, насамперед структурної, політики. CАП ЄС у широкому розумінні – 

це напрям загальної політики ЄС, спрямований на: 

- покращення правового регулювання відносин в аграрній сфері; 

- вдосконалення адміністративних відносин між відповідними 

інститутами та суб'єктами господарювання у сільському господарстві; 

- прийняття економічно доцільних та ефективних регуляторних актів, які 

посприяють підвищенню конкурентоспроможності сільського господарства ЄС і 
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розвитку сільської місцевості; 

- сприяння подальшій лібералізації сільського господарства ЄС згідно з 

вимогами СОТ. 

Європейський досвід регулювання розвитку сільського господарства 

засвідчує високу якість регуляторної політики, яка виявляється не лише у 

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

диверсифікованій системі дотування, субсидування та відшкодування витрат на 

страхування сільськогосподарської діяльності. 

Розвинуті країни світу активно субсидують аграрний сектор також і з 

міркувань продовольчої безпеки й мінімізації загрози надлишкової міграції 

сільського населення у міста і за кордон тощо. Величина таких субсидій у 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. [136] 

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 варто 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 із розвитку сільський територій і популяризацію якісної агропродукції, 

стимулювання споживання здорових продуктів на території ЄС і за її межами. 
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Аграрна політика ЄС постійно змінювалася і вдосконалювалася на користь 

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

не має природних переваг . Сільське господарство України характеризується 

значним природноресурсним потенціалом і має можливості для поступового 

наближення до вимог САП ЄС. При цьому не йдеться про необхідність прямого 

копіювання аграрної політики ЄС. Але з огляду на чинники, завдяки яким 

державам Заходу вдалося забезпечити своє населення достатньою кількістю 

продуктів харчування за доступними цінами, а також зробити галузь сільського 

господарства технічно- оснащеною й високопродуктивною, Україна може за 

допомогою відповідного законодавства та цілеспрямованої політики з 

використанням європейського досвіду, створивши умови для розвитку 

ефективних виробничих, збутових, переробних і розподільних структур. 

Державне регулювання є основним напрямом забезпечення сталого 

розвитку українського села та засобом забезпечення рівноваги економіки України. 

Методи, форми й масштаби державного регулювання визначаються 

характером і гостротою економічних, соціальних, екологічних та інших проблем у 

конкретних умовах місця і часу. 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. [305] 

Основними критеріями стійкого сільського розвитку є підвищення 

ефективності сільського господарства, диверсифікація сільської економіки в 

цілому, продовольча безпека країни, природний приріст  сільського населення, 

підвищення рівня та якості життя на селі, дотримання соціального контролю над 

історично освоєними територіями, поліпшення родючості ґрунту й екологічної 

ситуацію в сільських районах. 

Перелічені критерії забезпечуються різними заходами, раціональне 

поєднання яких і становить сутність політики стійкого сільського розвитку. 

Можна виділити 5 основних напрямів цієї політики, які є наскрізними з аграрною, 

соціально-демографічною, екологічною та їх інституційним забезпеченням. 
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Знов необхідно підкреслити, що розвиток сільських територій часто 

ототожнюють із розвитком сільського господарства, адже складаються хибні 

стереотипи пов’язані з тим, що розвиток на селі залежить тільки від 

агровиробництва, у той час як розвинуті країни характеризуються інтегрованим 

сільським розвитком, що відбиває комплексні зв’язки й взаємодії сільських 

економік. Також слід відмітити, що загальні тенденції в світі зменшують 

важливість аграрного сектора, нині не залишається жодних сумнівів у тому, що 

концепція сільського розвитку сільських територій є набагато ширшою порівняно 

з концепцією аграрного розвитку. 

Ю. Губені стверджує, що вітчизняна політика розвитку сільських територій 

повинна будуватися, опираючись на наукову базу, яка, у свою чергу, повинна бути 

зорієнтована на дотримання певних норм і вимог, що вже сформовані у більшості 

європейських країн. Розвиток сільських територій як і спільна аграрна політика 

Європейського Союзу має здійснюватися відповідно до визначених стратегічних 

напрямів, у яких визначено низку пріоритетних цілей ЄС щодо розвитку 

сільського господарства та сільських територій, а саме формування динамічної, 

конкурентної і сучасної економіки, досягнення найвищого рівня 

працевлаштування, модернізація систем соціального забезпечення і соціальних 

гарантій та ін.[63] 

Все частіше вітчизняні дослідники розвитку сільських територій звертають 

свою увагу на закордонний досвід, поєднуючи з науковими розробками, які 

відповідають структурі розвитку українського села, розробляють спільні стратегії 

та програми розвитку. У цих розробках часто охоплюють всі сфери розвитку села, 

починаючи з дошкільної освіти, медицини, комунальним господарством, 

закінчуючи  альтернативними видами енергетики та інноваційними технологіями 

на селі. 

На думку І. Прокопової, інтерес до проблематики розвитку сільських 

територій зумовлено низкою обставин “необхідністю повнішого використання 

соціальних і просторових факторів конкурентоспроможності АПК і водночас – 

запобігання зростанню соціальної напруженості в умовах скорочення  чисельності  

зайнятих  у  сільському  господарстві;  майбутньою переорієнтацією державної 
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підтримки аграрного сектора економіки з “жовтого кошика” на “зелений”; 

наростанням занепокоєності занепадом сіл”. [255] 

Якщо зосередити увагу на політиці розвитку сільських територій в 

Європейському союзі та Польщі зокрема, то слід відмітити, що дуже часто увага 

приділяється розвитку передусім сільському лідерству, ініціативі селян із 

врахуванням місцевих ресурсів. Виділяють фактори місцевої економіки, на яких 

засновано формування стратегій подальшого розвитку – це наявність природних 

ресурсів, матеріальних засобів виробництва (формування інфраструктури), 

фінансових ресурсів, людського потенціалу, суспільного капіталу – “обличчя цілої 

громади”, взаємозв’язків влади й селян, місця й значення урядових і неурядових 

організацій у формуванні інституціональної владної системи на селі, а також 

багатофункціональність розвитку сільської місцевості. [175] 

Л. Лисенко зазначає у своїх дослідженнях, що на сільські території 

покладено виконання низки функцій, які визначаються передусім у можливості 

формування малого підприємництва на селі (економічна функція), вирішення 

суспільних і соціальних проблем, можливість одержати додаткові економічні 

вигоди від туристичної діяльності і створення рекреаційних зон, необхідність 

забезпечення захисту довкілля, а також створення сприятливих умов для 

покращання демографічної ситуації на селі. Є варіант зростання чисельності 

населення у сільських територіях, і це відповідно призводить до розгляду 

проблеми розвитку сільських територій і поза межами сільськогосподарських 

підприємств. Важливого значення набуває офіційне і приховане безробіття; 

низький рівень освіти селян; забезпеченість робочими місцями в 

несільськогосподарській діяльності; недостатній рівень розвитку будь-якої 

інфраструктури; слабка активність населення і держави щодо формування 

середнього класу на селі. 

Після вступу Польщі до ЄС змінився підхід до села й сільських територій, 

інтегрований, цілісний підхід. При визначені політики – необхідно визначити 

проблеми та цілісно підходити до їх вирішення. Основою стабільного розвитку 

села є інтегрований підхід.[175] 

При нагоді потрібно зазначити, що розвитком сільських територій у повній 

мірі повинні займатись ті міністерства і відомства, які чітко уявляють собі план та 
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стратегію розвитку сільського населеного пункту, усвідомлюють всі проблеми 

пов’язані з сільським господарством, екологією, розвитком підприємницької 

діяльності, розвитку соціальної інфраструктури, проблемами молоді та інше. 

Головними принципами, на яких повинна бути побудована державна 

політика сприяння розвитку аграрного сектора, є гарантування мінімального рівня 

рентабельності через мінімальні закупівельні ціни йобов’язковий протекціонізм 

власної економіки. Що стосується України, то вже на початок 2006 р. на території 

в 10,3 тис. сільських рад нараховувалося 28,6 тис. сільських населених пунктів, у 

яких проживало 15,3 млн. осіб, або 33 % усього населення. У середньому на одну 

сільську раду припадає три населених пункти, 4698 га господарської території, 

1485 осіб постійного населення. У середньому на одне сільське поселення 

відводиться 534 особи. [262] 

У 2004 р. середня виробнича площа в сільському господарстві склала 8,4 

га, з них сільськогосподарських угідь 7,5 га. Станом на 2004 р. у сільському 

господарстві Польщі нараховувалось 1852 тис. суб’єктів господарювання. 

Фермери, що використовують площу від 1 до 5 га, становлять 58,27 % від 

загальної чисельності сільськогосподарських товаровиробників. Найбільші 

господарства, що мають площу понад 50 га, займають лише 1 % від загальної 

чисельності сільськогосподарських товаровиробників, у той час як згідно з 

європейськими нормами, розрахунково-оптимальним розміром 

землекористування є 300 га. Законом Польщі “Про земельний податок” за 

господарство (ферму) вважається територія з площею одного фізичного гектару 

або обрахункового гектару. Таким чином, структура сільськогосподарських  

товаровиробників розподілилися так: близько 17 % землевласників нічого не 

роблять на своїй землі, 10,6 – вирощують продукцію тільки для власних потреб, 

25,5 – для себе і на продаж, 46,8 % – тільки товарні. Велика чисельність 

дрібнотоварних сільськогосподарських товаровиробників у Польщі пояснюється 

передусім історичними традиціями ведення хутірського господарства, а також 

податковою політикою уряду. За Польським законодавством, територія у межах 

до 1 га обкладається податком, як з нерухомості у розмірі 4 євро з 1  м², що 

спонукає багатьох селян тримати біля своїх дворів сільськогосподарські угіддя не 

менше 1 га, бо податок на сільськогосподарську землю (на 1 га) окреслюється 
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згідно з вартістю 2,5 ц жита (приблизно 20 євро) за середньостатистичною ціною, 

оренда сільськогосподарських земель розраховується у вартості 2-3 ц пшениці за 1 

га, при базовій субсидії 125 євро на 1 га сільськогосподарських земель. Важливого 

значення набуває державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників у 

напрямку збуту продукції. Окрім можливості самостійно продавати власно 

вирощену продукцію на ринку для фермерів існує інтервенційна закупівля 

агентствами окремих видів продукції (зерно пшениці, ячменю, кукурудзи). 

Середня інтервенційна ціна сягає 101,31 євро за тону, в той час як на ринку – у 

межах 150 євро. Мінімальна партія постачання 80 т. За умови величезної кількості 

дрібних фермерів процвітає кооперація різних напрямків, наприклад, у збуті 

продукції. “Сільські господарства, з метою зміцнення своїх позицій на ринку, 

повинні об’єднуватись у виробничі групи, щоб, будучи великими 

постачальниками певних партій продуктів, могли розраховувати на укладання 

багаторічних угод та контрактів із тими об’єктами, які скуповують або 

переробляють продукцію. У майбутньому виробничі групи могли б мати шанс на 

безпосередню участь у сільськогосподарських біржах” [232] 

Більшість суб’єктів сільського господарства у Польщі відносяться до 

індивідуальних домогосподарств, також і до них належить найбільша частка 

сільськогосподарських  угідь.  Зокрема,  у  2010  році  саме  індивідуальним 

сільським господарствам Польщі належало 80,5% сільськогосподарських угідь, 

що становить 15319 тис. га. Ця риса є характерною для східних країн Євросоюзу 

таких як Польща, Угорщина, Чехія чи Словаччина, де активність малих та 

середніх форм господарювання є особливо великою, внаслідок чого вирішуються 

не лише проблеми з розвитком регіональної економіки, але й проблеми з 

працевлаштуванням. 

Достатньо високою є ефективність використання сільськогосподарських 

угідь. Якщо загалом у Європейському Союзі з одного гектара посівних площ 

збирається 46,4 ц врожаю зернових, то у Польщі цей показник 32,5 ц. Водночас 

найвищим цей показник є у Бельгії (78,9 ц) та Ірландії (71,9 ц).[76] 

Основний принцип державної політики, який діє у Польщі нині: частина 

коштів, що отримують сільгоспвиробники, спрямовується на розвиток сільських 

територій. А це і розвиток сільської інфраструктури (дороги, комунікації, 
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спортивні споруди, школи, дитсадки і т.д.), екологічні технології утилізації 

відходів, відновлення природних ресурсів, збереження культурної спадщини та 

національних традицій. 

У Польщі створено кілька державних інституцій, які адмініструють розвиток 

аграрного сектору й сільських територій (чого поки що немає в Україні). Зокрема, 

Агенція реструктуризації й модернізації сільського господарства, що існує з 1994 

року, відповідає за ефективне використання коштів на задані цілі. Наприклад, у 

2007-2013 роках вона адмініструє такі програми як «Поліпшення 

конкурентоздатності сільського господарства і лісівництва», «Поліпшення 

навколишнього середовища і сільських територій», «Поліпшення якості життя 

сільських територій». 

У рамках цих програм, зокрема, надається стартовий капітал для фермерів 

під низькі банківські відсотки на оплату дорадницьких послуг, кредити на 

закупівлю нової сільгосптехніки, створення обслуговуючих кооперативів, 

заліснення земель, що постраждали від катастроф,  достроковий вихід на пенсію 

тощо. Україна уже не один рік у надзвичайному очікуванні - скасування 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, адже може 

втратити останнє що ще має. [284] 

У Польщі земля давно є товаром. Вироблена чітка державна концепція 

продажу, немає зловживань, а відтак і небезпеки, що землю скуплять 

скоробагатьки чи іноземці. Тож вельми цікавий досвід Агенції аграрної 

нерухомості Польщі (ААН), що діє з 1991 року. Земля, що належала радгоспам, 

перейшла у відання ААН. Її продають після колективного рішення конкурсної 

комісії але не більше, ніж 300 га в одні руки. Середня ціна гектара землі – 14900 

злотих (ціна немала). Поляки для таких придбань беруть кредити на тривалий 

термін, але під символічні проценти. Продаж землі нині є домінуючою, а оренда – 

занепадаючою формою роботи ААН. 

В Україні трохи інша ситуація з приватизацією землі. Але науковці- 

економісти давно пропонують, щоб держава викупила у селян розпайовану 

землю, а далі можна скористатися досвідом наших східних сусідів. 

Урядова підтримка кооперативного руху в сільському господарстві 

Франції полягає у звільненні кооперативів від сплати податків, оскільки фермери 
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заплатили вже податки у власних господарствах. Тому кооператив як 

безприбуткова організація, розподіляє надлишок виробництва між членами 

кооперативу пропорційно кількості зданої продукції. [135] 

Важливим напрямом діяльності урядів розвинутих країн стосовно розвитку 

сільської місцевості є залучення молоді до розвитку сільського господарства на 

селі за допомогою спеціально розроблених програм. У Франції молоді люди, які 

представили проект розвитку господарства, можуть отримати дотацію на 

поселення, розмір якої залежить від зони поселення, спеціальні довгострокові 

займи зі знижкою; підвищують кваліфікацію за рахунок спеціальних фондів. 

У Франції найбільша участь сільського населення спостерігається в системі 

його соціального захисту, яка об’єднує всі верстви сільських мешканців і 

складається з сільськогосподарського режиму для аграріїв (фермерів     та     

працівників     сільського     господарства,    кооперативних підприємств) і не 

аграріїв (комерсантів та ремісників із сільської місцевості) і управляється єдиним 

органом – Аграрною соціальною взаємодопомогою (Mutualité Sociale Agricole). 

(Рис.2.1) 

 

Рис. 2.1. Види страхування Аграрної соціальної взаємодопомоги 

Джерело: [142] 

У Канаді з метою регулювання розвитку села активно функціонує міжвідомче 

управління економічного розвитку сільської місцевості (REDI – Rural Economic 

Development Intergovernmental), діяльність якого спрямована на допомогу 

сільським мешканцям у підвищенні економічного потенціалу їх територій шляхом 

надання технічних і фінансових ресурсів. 
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Підвищення кваліфікації молоді з сільської місцевості здійснюється у 

Канаді в межах програми "Досягнення сільської молоді" шляхом організації 

теоретичних і прикладних тренінгів, у ході яких прищеплюються навички 

ініціювання економічного розвитку сільської місцевості. [142] 

Потрібно зазначити, що помірна та стала політика відносно розвитку 

сільських територій передбачила в собі певне реформування та стабілізацію 

становлення та організацію сільської громади або територіальної громади. 

Найближчими за ментальною та соціальною побудовою є до нас суспільство 

Республіки Польща, яка часто ділиться досвідом своєї, досить, успішної 

адміністративної реформи. 

Адміністративно-територіальна реформа у Польщі, в першу чергу, була    

спрямована    на    перебудову    територіального    устрою,    який  був 

передбачений законом територіальної організації держави з метою оптимального 

вирішення державою завдань та функцій суспільства. Це здійснювалось за 

допомогою поділу територій держави на частини, тобто територіальні одиниці, які 

й стали основою для утворення і діяльності відповідних органів політичної чи 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Що стосується таких держав як Республіка Польща, що є найближчим 

нашим сусідом й близька нам ментально та у нас безліч спільних  культурних, 

історичних особливостей, то тут все зрозуміло. Однак що стосується інших наших 

досить активних партнерів, а це держава Ізраїль, де можна значно почерпнути з 

формування їх досвіду розвитку сільських територій та є доволі специфічними, як 

на наш погляд у своєму формуванні та розвитку. 

Незалежність Ізраїлю проголошено 14 травня 1948 року, тому варто 

зазначити, що країна є досить молодою, але досить незвичною для нас за формою 

територіального поділу та організацією сільських територій, розвитку сільського 

господарства. 

Історично склалось так, що значна частина жителів сучасного Ізраїлю 

- євреї репатріанти з Польщі, України, Росії, Латвії, Естонії, Чехії, Словаччини та 

інших країн переважно Східної Європи, значна частина – це переселенці з 

африканських країн у більшості Марокко, також є частина, яка значний час 

мешкала на Ізраїльських землях, що належали до Османської імперії, згодом до 
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Британського мандату. 

За прийнятою в Ізраїлі 1983 року класифікацією, якщо населений пункт 

нараховує понад 2 тис. осіб, він  вважається містом,  в  іншому  випадку – 

поселенням. За такою класифікацією міщани становлять 90 % населення      країни      

(в Єрусалимському окрузі      95 %, Північному      – 78 %, Хайфському   –   94 %,   

Центральному   90 %, Тель-Авівському    –  99,9 %, Південному – 80 %, а 

поселенці (селяни) – 10 %. [135].  

Розвивати сільське господарство Ізраїлю доводилося в складних умовах: 

більше половини її території знаходиться в зоні пустель і напівпустель за 

кількістю опадів до 200 мм на рік, що випадають на той же час, тільки взимку. 

Особливо важкі обставини з продовольством у країні склалася в кінці сорокових-

початку п'ятдесятих років двадцятого століття, коли Ізраїль перебував в 

економічній блокаді і вів війну за незалежність. У 1949 році в країні була введена 

відома кожному репатріантові, який народився до війни, т.зв. карткова система 

забезпечення населення продуктами харчування, яка вже до кінця 1959 року була 

скасована. 

Нині Ізраїль часто ототожнюють одним із аграрних гігантів світу, адже 

Ізраїль експортує сільськогосподарську продукцію на суму близько півтора 

мільярда доларів. Якщо врахувати, що всередині країни  споживається продукції 

на суму 4,5 млрд. дол., то виходить, що загальний обсяг виробництва 

сільськогосподарської продукції становить близько 6 млрд. дол., тобто в 

середньому більше 850 доларів на одного жителя країни. 

Вся ця продукція виробляється всього лише на площі 437 тис. га. в 

середньому на 1 жителя країни (всього жителів в країні 7,3 млн. чол.) припадає 

лише по 6 соток посівних площ. У Росії, наприклад, на 1 жителя приходиться 0,54 

га, тобто в десять разів більше. 

Ізраїль займає перше місце у світі з надою молока на 1 корову (до 12,5 тис. 

літрів при жирності 3,5%). Жодне господарство країни не тримає у себе корову, 

яка дає менше 8000 літрів. Для порівняння скажу, що у Росії цей показник складає 

3-4 тисячі літрів; перше місце у світі зврожайності бавовни (330 ц з 1 га; США- 

тільки 160); третє місце у світі за кількістю яєць на душу населення (після 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8


52  

Нідерландів і Угорщини); третє місце у світі з виробництва цитрусових (після 

США і Іспанії). 

Урожайність коренеплодів становить більше 400 ц. з 1 га (у Росії тільки 46 

ц); врожайність огірків на відкритому ґрунті становить 1000-1400  ц, помідорів  

600-800 ц. Хотілося б звернути увагу на те, що в Ізраїлі врожайність  визначається 

не за кількістю вирощеної продукції, включаючи гниль і прилиплу землю, як у 

колишньому СРСР, а за кількістю кондиційної, товарної, що пішла на ринок та 

прийнятої споживачем продукції. [346] 

Основні види сільськогосподарської продукції такі як: томати мають 

урожайність 400-500 т/г у закритому ґрунті, у відкритому ґрунті 80-120 т/г, огірки 

–250 -350 т/г у закритому ґрунті 60-80 т/г, перець – 120-150 т/г у відкритому 

ґрунті, 60-70 т/г у закритому ґрунті, полуниця – 100-140 т/га, у відкритому ґрунті 

– 35-40 т/г. Один урожай за 11 місяці 1 вегетація, збір селективний 3-4 рази в 

тиждень, це дає можливість відразу реалізувати й не зберігати – томати та 

швидкопсуючі овочі та фрукти. Експорт продукції залежить від зовнішнього і 

внутрішнього ринку, який постійно вивчається. 

Цікавим фактом є те, що на відміну від європейських  країн, наприклад 

Республіки Польща, земля в Ізраїлі є державною, а саме 95 % земельного фонду і 

це є принциповою політикою в країні. Адже при виникненні земельного питання в 

Ізраїлі велика частина земель знаходилась у занедбаному стані, століттями не 

оброблялась, була не придатна для сільського господарства і знаходилась у 

власності арабів, що проживали в Лівані, Сірії, Йорданії. Для вирішення даної 

проблеми був створений Єврейський національний фонд (Керен Кайемет Ле-

Исраэль), що в  свою чергу залучав кошти євреїв всього світу для викупу цих 

земель, одним із них був навіть барон Эдмонд Ротшильд. По всіх синагогах  світу  

продавали марки блакитного кольору, на виручені кошти від яких також купували 

землю. 

Сучасний аграрний сектор Ізраїлю заснований на різних формах 

сільськогосподарських підприємств: 

- кібуців (їх більше 260); 

- мошавів двох типів: мошавом овдім (робоче поселення - їх понад 15 тисяч) і 

мошавів шітуфім (колективне поселення - їх  трохи  більше 300);  
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- індивідуальних фермерських господарств (біля 4 тисяч приватних 

єврейських і біля 6 тисяч арабських сімейних ферм). 

Кібуц - це слово походить від івритського слова "квуца", що означає 

"Громада". Перший кібуц "Дганія" (алеф) був створений на південному  березі 

озера Кінерет (Галілейське море) групою молодих прихильників соціалістичних 

ідей, сіоністів і романтиків із міста Ромни Сумської області. 

Варто зазначити, що основою розвитку сільського господарства, його 

фундаментом є кібуци. Кібуцький рух в Ізраїлі в 2009 році відзначив своє 100-

річчя. 

Особливістю є те, що кібуци інтенсивніше стали створюватися в середині 

двадцятого століття, після того як європейські євреї втікали від фашистської 

Німеччини з приходом до влади Гітлера і з заснуванням  держави Ізраїль. У 1950 

р їх кількість склала 214. У кібуцах проживає біля 120 тис.чол. або 400 жителів на 

одно господарство. Питома вага жителів кібуців становить приблизно 22% від 

півмільйонного сільського населення Ізраїлю або тільки 1,9% від загального 

населення країни. Однак ця мізерна кількість населення виробляє більше 

половини молока й м'яса в країні, 80% бавовни, 67% картоплі та 98% риби. 

Також потрібно врахувати, що члени кібуц успішно диверсифікують 

сільське господарство, найбільша частина будинків відпочинку, ресторанів, 

готелів, водних атракцій агротуристичних готелів є у власності кібуців. 

Варто зауважити, що майже всі реформи та перетворення як у сільському 

господарстві так у державі в цілому проводились не тільки завдяки вдалій 

державній політиці, а завдяки ентузіазму громадян, активній громадській позиції 

селян, лідерству сільських жителів. Дуже часто активна громадянська позиція 

селян – є важливою рушійною силою реформ у сільських територіях різних країн, 

що забезпечує їх активний розвиток, адже саме лідерство та активність на селі 

забезпечує успішну реалізації реформ на місцях.  

Розглянувши досвід розвитку та політику розвитку  поселень  у державі 

Ізраїль, можна зробити висновок, що розвиток сільських територій кардинально 

відрізняється від розвитку в Україні. Не дивлячись на те, що дуже часто 

реформування проводилось громадянами держави Ізраїль, які були репатріантами 

з України і часто свій досвід у сільському господарстві, кулінарії, побуті, 
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перевозили з нашого краю, маючи свою культуру, релігію, традиції, які вони 

зберігали століттями на теренах України. 

Якщо ж розглянути досвід державної політики та розвитку держави, що є 

близька нам за культурою, ментальністю, релігією, історією, то це звичайно ж 

Республіка Польща. Також Польща як і Україна була під  впливом Радянського 

Союзу, хоча і не так жорстко. Поляки також пережили репресії та командно-

аміністративну форму впливу на ринкову економіку, занепад економіки та її 

розвиток на сьогодні. 

Буде доречним скористатися зарубіжним досвідом,  передусім Польщі, де 

є умови для підвищення ролі територіальних громад у державному будівництві. 

Першим кроком до цього було чітке розмежування предметів відання у вирішенні 

місцевих справ між територіальними  органами політичної влади і органами 

місцевого самоврядування Польщі. Але для цього вона мала провести 

адміністративно-територіальну реформу і розмежувати самоврядні одиниці на 

трьох рівнях - воєводства, повіту та громади нижнього рівня (ґміни). Лише після 

реформи польське законодавство надало органам самоврядування як 

представникам територіальних колективів самостійність у використанні засобів 

матеріального й фінансового характеру задля надання послуг місцевим 

мешканцям. [345] 

Зараз, під час проведення в Україні адміністративно-територіальної 

реформи, дуже часто використовують саме таку політичну формулу як в Польщі. 

Наталя Шпортюк вважає, що адміністративно-територіальні реформи в Польщі 

та в Україні спрямовані на перебудову територіального устрою як передбаченої 

законами територіальної організації держави з метою забезпечення найбільш 

оптимального вирішення завдань та виконання функцій суспільства й держави. 

Здійснюються вони шляхом поділу  державної території на частини - територіальні 

одиниці, які є просторовою основою для утворення й діяльності відповідних 

органів політичної (державної) влади та органів місцевого самоврядування. У 

конституційному праві під територіальним устроєм (або територіальною 

організацією) розуміють систему взаємовідносин між державою в цілому, тобто її 

центральною владою, і територіальними складовими частинами, точніше, діючими 

там органами публічної влади і населенням, репрезентованим органами 
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самоврядування. Нині розрізняють два основних види територіального устрою. 

Якщо йдеться про держави з федеративним  устроєм, де частини території мають 

певну самостійність у справах своєї життєдіяльності, там має місце політико-

територіальний устрій. В іншому випадку йдеться про адміністративно-

територіальний устрій, який є поділом території держави на частини лише з 

адміністративною самостійністю, що характерно для України та Польщі. [345] 

Судячи з того, що під час реалізації польської адміністративно- територіальної 

реформи особи, які відповідали за неї, дотримувалися устави, за якою кожна 

одиниця поділу мала стати ще й одиницею місцевого самоврядування з 

відповідним для неї обсягом повноважень. Конституція Польщі, що є така ж 

унітарна державою як і Україна містить принципи солідарності, децентралізації 

субсидіарності та надання правосуб’єктності місцевим громадам. Ще у червні 

1998 р. Сейм Польщі ухвалив три закони стосовно принципів організації 

територіальної адміністрації: 1) про самоврядування повіту; 2) про 

самоврядування воєводства; 3) про урядову адміністрацію у воєводстві.[370] 

Проаналізувавши нормативно правові акти Наталя Шпортюк вважає, що 

місцеве самоврядування після реформи включає регіональні, повітові й  ґмінні 

спільноти, які відповідають трьом рівням основного територіального поділу 

держави. Новий територіальний розподіл Третьої Речі Посполитої встановлено 

законом від 24 липня 1998 р. З 1 січня 1999 р. уведено триланковий 

територіальний поділ, відповідно до якого Польща ділиться на 

16 воєводств, 308 сільських повітів, 65 міських повітів (міста на правах повітів) і 2 

489 ґмін. У всіх одиницях територіального розподілу діють представницькі органи 

самоврядування, ради, обрані на загальних виборах строком на чотири роки. 

Процеси реформування системи місцевого самоврядування і всієї  системи 

публічної влади у Польщі, стартові умови яких подібні до українських, пройшли 

послідовно й успішно. Концепція служіння громадянам дуже розвинена у Польщі 

й реалізується у практичних справах, результатом яких стала висока ефективність 

ґмінного самоврядування. Не можна не відзначити, що позитивні результати 

польської адміністративно- територіальної реформи були отримані завдяки 

послідовній і розумній підтримці з боку держави. Ця підтримка виражається у 

різних формах. Головними з них є забезпечення розподілу публічних доходів 
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відповідно до обсягу завдань і повноважень ґмін і наявність розроблених 

державних соціальних стандартів, відповідно до яких на потреби жителів країни 

за основними соціальними напрямами (утримання соціально незабезпечених 

верств населення, охорона здоров’я, пенсійне забезпечення) виділяються певні 

кошти. [345] 

Наталя Шпортюк також зауважила, що реформа 1998 р. була підготовлена 

швидко. Програмні пропозиції уряду були сформульовані на початку 1998 р., 

вибори ж до повіту та місцевих рад відбулися вже у жовтні, а сучасні рівні органів 

місцевого самоврядування вже запрацювали 1 січня 1999 р. Велика кількість 

нормативно-законодавчих актів, які стосувалися адміністративної реформи було 

затверджено дуже швидко. Наприклад, акт про доходи територіального 

самоуправління, що був запропонований та висунутий на голосування після 

виборів у жовтні 1998 р., до того ж уряд та парламент   погодились,   що   після   

кількох   років   роботи   нової  системи місцевого самоврядування буде її 

суттєвий перегляд. І навіть конкретні положення що стосувались розподілу 

компетенції між рівнями уряду,  а також між місцевим самоуправлінням і 

державною адміністрацією були затверджені парламентом після виборів. 

Необхідно зазначити, що акт про доходи територіального самоврядування був 

обговорений влітку 2001 р. [80] 

Правоцентристський уряд впровадив «чотири великі реформи», у тому числі 

реформу адміністративного устрою Польщі. Цей уряд прийняв рішення про 

повернення трирівневої системи устрою з великими регіонами та проміжною 

ланкою - повітом [196]. Юридичні акти адміністративно- територіальної реформи 

слід аналізувати й оцінювати лише після встановлення того чи відповідає вона 

положенням державного устрою, закріпленого Конституцією Речі Посполитої. А 

там закріплено правило унітарності польської держави (ст. 3), до чого додали 

принципи розподілу і взаємного врівноваження влади (ст. 10). [359] 

Нарешті, корпораційна клаузула (ст. 16, абзац 1) разом із правилом 

децентралізації публічної влади (ст. 15, абзац 1) закріплює принцип державної 

філософії, яка опирається на фундамент допомоги й солідарності [359]. Польські 

конституціоналісти вважають, що територіальна децентралізація не може бути 

привілеєм регіональних і місцевих громад, а лише головним правилом устрою 
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Речі Посполитої, де «сукупність мешканців основного територіального розподілу 

становить, згідно з правом, об’єднання самоврядування».При цьому територіальна 

децентралізація стосується не лише правового й адміністративного порядку, а 

належить до місцевих і регіональних «об’єднань самоврядування» і викликає 

розподіл відповідальності за вирішення місцевих справ між урядом і громадою. 

Тому одиниці самоуправління виконують покладені на них публічні завдання «від 

власного імені і на власну відповідальність», а цей принцип повністю тотожний 

принципу, покладеному в основу Конституції України. 

З правової позиції адміністративно-територіальна система сучасної Польщі 

закріпила такі реалії, які підкреслюють, яким чином здійснюється керівництво 

заходами з вирішення місцевих справ: 

Нині основною адміністративною одиницею у Польщі є громада. Ці місцеві 

органи існують як у сільських районах, де вони називаються ґмінами, так і у 

містах. У певних випадках ґміни та міста утворили об’єднані одиниці місцевого 

самоврядування, чия юрисдикція поширюється як на міську, так і на сільську 

місцевість. Громадами керують ради, обрані місцевим населенням. Кількість 

членів ради залежить від кількості населення, хоча жодна рада не може мати 

більше ніж сто членів. Виконавчим органом ради є колегія, що складається з мера, 

заступника мера і не більше як п’яти інших членів, обраних радою. 

Органи місцевої влади беруть участь у функціонуванні шістнадцяти 

воєводств, які є місцем зосередження центральної і місцевої влад у межах певної 

території. Воєводства не є частиною структури місцевого самоврядування, однак 

відіграють провідну роль у відносинах між центральною та місцевою владою. 

Вони мають законодавчі збори та адміністрацію, яка здійснює делеговані 

повноваження, визначені місцевими органами і центральною владою. 

Крім воєводств існує також нижчий рівень державної адміністрації, відомий 

як райони. Закон про діяльність воєводств проголошує, що всі функції і сфери 

компетенції, які не передані в прямій формі органам місцевого самоврядування, 

повинні вважатися відповідальністю воєводств і районів. На практиці у Польщі 

дві третини самоврядних функцій передані органам місцевого самоврядування, а 

решта - районам.[345] 
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Проведення реформ адміністративно-територіального поділу Польщі, 

допомогло закріпити в конституційному праві Польщі трьох видів поділу країни 

на відповідні частини, що допомагають вирішувати проблеми місцевих товариств 

та організацій засобами прямої і представницької демократії – це  базовий, 

допоміжний і спеціальний поділи. 

Базовий територіальний поділ дозволяє функціонувати загальній урядовій  

адміністрації  на  чолі  з  воєводами.  Слід  зазначити,  що  одиниці базового 

поділу є визначними елементами просторової структури держави, де діють 

головні органи публічної влади. Допоміжні одиниці організовані з метою надання 

допомоги державним органам, створеним в одиницях базового поділу. 

Допоміжний поділ та допоміжні одиниці самоврядування після реформи 1998 

р. виявляють себе лише на рівні ґміни. До того ж, у спеціальних цілях, таких як 

виконання рекомендацій та наказів урядової адміністрації спеціальної 

компетенції, організовується територіальний поділ, який за різних причин не 

завжди збігається із базовим поділом. У свою чергу це є своєрідним загальним 

перенесенням на територію Польщі досвіду організації спеціальних районів, 

звичайних, наприклад, для США, де є округи освітньої чи пожежної адміністрації, 

які часто не співпадають з одиницями територіального поділу, створеного в цілях 

розвитку місцевого самоврядування. 

Польська адміністративно-територіальна реформа виглядає як система 

місцевого самоврядування, яка не могла існувати в соціалістичній Польщі. Ця 

система поділяється на три рівні: дміна, повіт, вуєвудство та має такий вигляд: 

- територіальна громада (сільська чи міська дміна); 

- повіт; 

- воєводство та їх союзи. 

Ватро звернути увагу на те, що не дивлячись на загальноєвропейські 

тенденції децентралізації, законодавство Польщі, у першу чергу є основним 

суб’єктом та носієм повноважень місцевого самоврядування, що здатний 

виконувати його основні функції й визнає дміну. 

До того ж, з огляду на тенденції розвитку і запровадження реформ 

децентралізації державного управління, що притаманні Європі, розмір території 

такої територіальної одиниці як дміна і кількість її населення є одним із чинників, 
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що визначає широке коло повноважень цієї одиниці. Часто польські науковці, які 

підтримують урядові реформи самоврядування, роблять висновки, що є певні 

послуги, такі як видалення твердих відходів наприклад, краще передати місцевим 

урядам повітів, аніж дмінам. 

Коли запроваджувалася реформа місцевого самоуправління 1998- 

99 рр. центральним урядом було прийняте рішення, щоб заручитись підтримкою 

урядів та асоціацій дмін, віддати всі повноваження дмінам, жодне джерело їх 

доходів не має бути передане урядам повітів. Нині власні повноваження уряду 

дміни передбачає саме те, що зазвичай для повноважень територіальних органів 

організації та управління нижнього рівня є в об’єднаній Європі, а саме: утримання 

та будівництво вулиць та доріг місцевого призначення; фізичне планування, 

дозволи на будівництво; забезпечення водопостачання та водовідведення; 

прибирання та освітлення вулиць; централізоване опалення; міський громадський 

транспорт; газопостачання; житлово-комунальні послуги; житлові питання; збір 

та видалення твердих відходів; забезпечення освітніх послуг, включаючи 

початкові школи; культура; соціальне забезпечення громадян похилого віку, 

інвалідів та безпритульних. 

Отже, можна зробити висновок, що загальна демократизація на рівні дміни 

в Польщі є найбільш важливим доказом існування в цій державі 

децентралізованої системи самоврядування. Саме тому, на цьому рівні має бути 

зосереджена основна інфраструктура, що призначена для забезпечення 

першочергових потреб населення [153]. 

Базовий територіальний поділ Польщі, як основа місцевого самоврядування, 

нині закріплений законами, у яких виділені такі установчі органи місцевих 

спільнот: дмінні ради (міські), ради повіту і воєводський сеймик. Термін 

існування відповідних складів установчих органів один для всіх структур - чотири 

роки. Проте життя вимагає, щоб установчі органи відповідали нормам локальної 

демократії ЄЄ, тобто працювали лише колегіально [364]. 

Простий за організацією характер територіального поділу Польщі, який є  

певним  орієнтиром  для  України,  сприяв  прийняттю  закону  про  те,  що жителі 

дміни мають утворити самоврядне співтовариство. дміна виконує суспільні 

завдання від свого імені й під власну відповідальність. Вона є юридичною 
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особою. Устрій дміни визначається її уставом. При створенні, об’єднанні, 

розподілі, скасуванні дмін і визначенні їх кордонів прагнуть, щоб дміна 

охоплювала однорідну за поселенським складом і просторовою структурою, а 

також соціальними й економічними відносинами територію. дміна може 

створювати допоміжні адміністративні одиниці: села із сільським старостою, 

райони, селища, місто, розташоване на її території. Допоміжні одиниці 

створюються за рішенням дмінної ради після консультації з жителями або з їх 

ініціативи [361]. 

Отже, у новому територіальному розподілі Польщі діє територіальне 

самоврядування трьох видів: дміни, повіти й воєводства. На рівні дміни й повіту 

немає сполученої урядової адміністрації. На рівні воєводства діє самоврядування 

воєводства сполучена, а також несполучена урядова адміністрація [5]. Шляхом 

децентралізації частину функцій держави було передано регіональним органам 

влади, що зменшило вплив уряду на  щоденну діяльність у всіх сферах 

регіонального управління. Повітове та воєводське самоврядування позбавлене 

контрольних функцій щодо ґмін, які  є юридично організованими 

територіальними спільнотами. Вони беруть участь у здійсненні публічної влади і 

виконують публічні завдання від власного імені та під власну відповідальність, 

мають завдання локального характеру, невизначені законом для інших суб’єктів 

права. Таким чином, фундаментальною зміною стало відновлення дмінного 

самоврядування як першого кроку до побудови громадянського суспільства. 

Дуже часто можна спостерігати позитивне ставлення вчених Польщі до 

адміністративної реформи [371]. Але є велика проблема, що торкається ситуації з 

розподілом публічних коштів. Вирішення цієї задачі залишається важливим 

елементом, тому органи місцевого самоврядування отримують фінансування 

прямими трансфертами з державного бюджету через цільові дотації та субвенції, 

що часто обмежує незалежність територіальних громад  

у вирішенні місцевих важливих проблем, яку їм обіцяє Конституція. Більша 

частина майна, переданого державою у комунальну власність, належить дміні, а 

повіти та воєводства є залежними від коштів центрального бюджету. Ще одним 

негативним наслідком польської територіальної реформи, який має враховувати 

наша держава, є велика різниця між сільськими та міськими дмінами й повітами в 



61  

обсязі ресурсів, якими можуть розпоряджатися ці самоврядні одиниці. Проте 

польський досвід показує, що зробити державне управління ефективним без 

децентралізації не є реальним у сучасній Європі. Тому принципи 

адміністративних реформ країн ЄС схожі, але наша держава не повинна 

механістично послуговуватися польським досвідом. [345] 
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Розв сил тер 80 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Питання підвищення ефективності формування та використання відтворювального потенціалу сільських територій 

знаходиться в полі зору як вітчизняних вчених-економістів, так і органів влади і управління. Однак суттєвого поступу 

в його вирішенні немає. Натомість сформувалося ряд 

проблем і негативних тенденцій в соціально-економічному розвитку сільських територій як наслідок – знижується 

рівень якості життя селян. До головних причин, що спричинили такий стан речей, перш за все можна віднести: 

продовження кризових явищ в сільській економіці, звуженні ресурсної бази, нестача висококваліфікованих кадрів; 

концентрація господарської діяльності в приміських територіях і, як наслідок, зменшення можливостей розвитку 

периферії; високий рівень диференціації в соціально-економічному розвитку сільських територій; нерозвиненість 

соціальної та інженерної інфраструктури на селі. Отож підсумком цього є посилення деструктивних 

демографічних процесів, руйнування сформованої системи розселення, деградація земель. Досліджуючи проблеми 

та перспективи розвитку сільських територій в умовах децентралізації, в першу чергу слід зазначити, що розвиток 

сільських територій - це спосіб господарювання на сільських територіях,  який задовольняє соціальні, економічні 

та екологічні потреби сільського населення, про що вже наголошувалося. Зокрема акцентувалася увага на тому, 

суть розвитку сільських територій «… полягає в обов'язковій узгодженості економічного, екологічного та 

людського розвитку, щоб від покоління до покоління не знижувався рівень якості та безпеки життя людей, які не 

погіршувався стан довкілля, і відбувався соціальний прогрес, який задовольняє потреби кожної людини» [5]. 

Перспективи розвитку сільських територій є. Перш за все у децентралізації публічної влади, що створить 

нові можливості для місцевого самоврядування; сприятиме удосконаленню регіональної політики, здатності 

регіональних органів державної влади, органів місцевого самоврядування розширенню спектрів застосовуваних 

методів управління соціально-економічного процесами, активізації місцевого населення в пошуку шляхів 

залучення позабюджетних (альтернативних) коштів для забезпечення розвитку сільських територій. Розвиток 

місцевого самоврядування, децентралізація влади та передача ресурсів, повноважень на місця в рамках проведення 

реформи сприятиме насамперед підвищенню фінансової спроможності, інвестиційної привабливості сільських 

територій та створенню умов для якісного й комфортного проживання сільського населення. Відмінною рисою 

реформи є спільне бачення майбутніх перспектив людей що проживають на цих територіях. 

Проведені дослідження підтверджують визначальну роль децентралізації управління в процесах соціально-

економічного розвитку сільських територій. Одними із головних завдань децентралізації системи управління є 

подолання економічної роз’єднаності, дезінтеграційних процесів, асиметрій та диспропорцій розвитку сільських 

територій, під впливом яких опинилась їх значна частина, оскільки взаємовідносини між державними органами 

влади та сільськими громадами залишаються незбалансованими та неврегульованими. В результаті цього більшість 

ініціатив громади з підвищення ефективності управління сільськими територіями зіштовхнулися з серйозними 

проблемами. Передусім, це стосується спроб підвищити конкурентоспроможність сільських територій шляхом 

відродження кооперативного руху, реалізації проектів соціально-економічного розвитку сільській місцевості, 

заходів стимулювання соціальних ініціатив, спрямованих на розвиток інфраструктури сільських територій тощо. 

Про це зазначалося і в Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні: «збереження диспропорційності адміністративно-територіального устрою як основи існування 

нераціональної територіальної організації влади (відсутність цілісної території адміністративно-територіальної 

одиниці базового рівня, перебування територіальної громади села, селища, міста у складі іншої територіальної 

громади або на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, територіальної громади району в місті) 

призводить до конфлікту компетенції як між органами місцевого самоврядування, так і між органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» [6]. 

Доречною є думка Россохи В. та Плотнікової М., які акцентують увагу на тому, що «…у межах існуючої 

системи й технологій державного управління «зверху–вниз» стало практично  неможливим  забезпечення належних 

умов праці й проживання людей у сільських поселеннях. Система державного  і  громадського управління повинна 

була формуватися на засадах децентралізації, розширення повноважень самоврядування, відпрацювання 

організаційно-економічного механізму макроекономічного попиту, територіально-самоврядного й галузевого 

управління комплексним розвитком регіону» [7, с.43]. 

Слід зазначити що процес децентралізації влади є складним процесом із значною кількістю суперечностей, 

пов’язаних із пошуком найкращої форми організації місцевого самоврядування. Існуюча думка про 

децентралізацію як процес, який забезпечує формування самостійних одиниць місцевого самоврядування (громад) 

є не зовсім коректною та потребує аналізу його змісту. 

Дефініція «децентралізація» є багатоаспектною та розглядається по різному. Зокрема, Романенко О. 

зазначається, що « …децентралізація (від латинського «de» – протиставлення, «centralis» – центральний) 
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Демократизація та лібералізація суспільства. 

Децентралізація економіки. 

Інституційний розвиток економіки. 

Поінформованість сільських жителів 

СУСПІЛЬНІ 

Трансформації в зовнішньому середовищі. 

Глобальний трансфер капіталу 

Розвиток логістичної системи. 

Диверсифікація сільської економіки. 

ГЛОБАЛЬНІ 

трактується як знищення, ослаблення або скасування централізації» [8,  с. 249]. Виходячи із вище зазначеного під 

децентралізацією слід розуміти складну багатоаспектну систему розподілу функцій і повноважень між рівнями 

управління (державним і місцевими із розширенням прав останніх). 

Відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні децентралізація передбачає «…створення належних матеріальних, 

фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого 

самоврядування власних і делегованих повноважень….Органам місцевого 

самоврядування базового рівня надаються повноваження відповідно до їх 

кадрового, фінансового, інфраструктурного потенціалу та ресурсів на новій 

територіальній основі» [6] (рис. 1.). 

У Концепції також зазначено, що: «…для оптимального розподілу повноважень між органами  

місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-

територіального устрою необхідно забезпечити: 

• удосконалення системи залучення громадськості до розроблення управлінських рішень і 

контролю за їх реалізацією; 

• визначення достатньої податкової бази, що дасть змогу забезпечити виконання органами 

місцевого самоврядування власних повноважень з урахуванням об’єктивних критеріїв фінансування 

державою делегованих повноважень; 

• утворення на кожному адміністративно-територіальному рівні представницьких органів 

місцевого самоврядування з власними виконавчими органами; 

ефективний державний контроль за дотриманням органами місцевого самоврядування вимог Конституції та законів 

України» [6]. 

 

Рис 1. Повноваження органів місцевого самоврядування відповідно до 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні 

 

Децентралізації влади передбачає розширення повноважень сільських громад, а це у свою чергу 

сприятиме: 

• розвитку самоуправління, самоврядності; 

• посиленню відповідальності за результати соціально-економічної та екологічної діяльності; 

• прозорості, відкритості при розробці та прийнятті рішень; 

• залученню ресурсів громади для реалізації проектів соціально-економічного розвитку 

сільської території. Для забезпечення стійкого розвитку сільських територій в умовах децентралізації 

влади необхідним є активне залучення до процесу здійснюваних реформ усіх суб’єктів незалежно від їх  

наявного  потенціалу. Зняття адміністративних бар’єрів в середині сільської територіальної громади 

стимулює місцевий бізнес поширювати, відкриваючи там невеликі крамниці, швейні цехи чи невелику 

переробку сільськогосподарської продукції. Такі громади, здійснюючи стратегічне планування свого 

розвитку, однією із стратегічних цілей визначають розвиток сільських територій. 

У контексті децентралізації управління територіальними громадами та визначення напрямів розвитку 

 

сільських територій важливим є врахування детермінантів впливу на поведінку жителів сільських територій. 

Детермінанти впливу на поведінку сільських територій подано на рис. 2. 
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Рис. 2. Детермінанти впливу на поведінку сільських громад 
*Джерело: складено автором 

 

З метою прискорення проведення адміністративно-територіальної реформи та створення сприятливого 

нормативно-правового середовища для здійснення процесу децентралізації системи управління було прийнято 

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [9]. У Законі визначено: « механізм рядку 

об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та надання державної підтримки  об’єднаним  територіальним 

громадам» [9]. Прийнятий Закон слугував базисом для розробки «Методики формування спроможних 

територіальних громад», у якій викладені практичні положення, що деталізують  процес об’єднання 

територіальних громад [10]. 

В процесі децентралізації сільські громади отримали право розпоряджатися ресурсами в межах своєї 

території, об’єднувати їх для виконання спільних програм в межах співробітництва  між  сільськими територіями. 

Децентралізаційні зміни сприяють активізації самоврядування територіальних громад для задоволення 

власних потреб та забезпечення стійкого розвитку сільських територій. Однак слід зазначити, що процес 

децентралізації управління містить не лише нові можливості для сільських територій, але й створює певні ризики 

та загрози: 

1. Виникнення конфліктів: 

1. через те, що процес об’єднання сільських громад не завжди відбувається за принципом 

добровільності ( інколи використовується технологія «вказівок зверху», що викликає незадоволення з боку 

сільських мешканців ); 

2. через розбіжність думок і намірів щодо бачення стратегії розвитку сільської території. 

2. Неузгодженість дій обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування знижують 

можливості розвитку сільської території. 

3. Мінімальний або нульовий ефект від об’єднання сільських громад, якщо об’єднуються економічно 

слабкі чи малолюдні території з недостатнім потенціалом для розвитку. 

4. Переважання власних інтересів й відсутність інтересу до економічного і соціального розвитку сільської 

території у представників місцевого бізнесу та членів територіальних громад. 

5. Формальний характер процесу децентралізації. 
Вище зазначені ризики та загрози можуть спричинити виникнення перешкод і пасток які призведуть до 

уповільнення соціально-економічного розвитку сільських територій. 

Як зазначає Заяць Т., що: «головними причинами виникнення таких «пасток» є: незрілість політичних 

інститутів, неузгодженість формальних і неформальних інститутів, недосконалість економічних інститутів» [11, с. 

54]. Отож задля забезпечення стійкого розвитку сільських територій необхідно мінімізувати ризики стримування 

розвитку, що має здійснюватися на основі тісної взаємодії інтересів різних суб’єктів децентралізації. 

Додатковим стимулом до активізації здійснюваних реформ та забезпечення соціально-економічного 

 

розвитку сільських територій є удосконалення відповідного законодавства, що сприятиме отриманню додаткових 

ресурсів, у т. ч. від донорів як вітчизняних так й іноземних (здійсненню фандрайзингової діяльності). Для 
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зростання доходів бюджету сільської громади доцільним є налагодження співробітництва з представниками малого 

й середнього бізнесу та профспілками. 

Необхідно зазначити, що в умовах обмеженості фінансових ресурсів, дієвими інструменти їх залучення є 

стратегія розвитку сільської території та план реалізації з набором конкретних дій та кроків. Тобто вони є 

інструкцією з розвитку сільської території. Такі дії також сприятимуть ефективнішому використання трудових 

ресурсів, запобіганню зростання безробіття й забезпеченню соціального захисту населення громади. Задля 

збереження й створення на сільській території нових робочих місць з належними умовами праці та заробітною 

платою дії та зусилля необхідно спрямовувати за напрямами: 

• розширення сфери застосування праці та стимулювання роботодавців у створенні нових робочих 

місць; 

• сприяння   зростанню   конкурентоспроможності   економічно   активного   сільського   населення за 

допомогою навчання, стажування, підвищення кваліфікації шляхом залучення до цих процесів експертів; 

• підвищення мобільності робочої сили,  регулювання трудової міграції; 

• удосконалення інклюзивного навчання та забезпечення рівного доступу до якісної освіти сільської 

молоді з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких людей; 

• сприяння розвитку інклюзивного ринку праці, зайнятості громадян, які потребують соціального захисту 

та нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. 

Розв’язання проблем у сфері зайнятості сільського населення дасть можливість сформувати взаємозв’язок 

між політикою зайнятості сільського населення та сільською  економікою;  активізувати взаємодію сторін 

соціального діалогу – місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців (малий 

та середній бізнес) (рис. 3). 

Враховуючи вище зазначене, доцільно акцентувати увагу на тому що важливим аспектом для забезпечення 

соціально-економічного розвитку сільських територій є соціальна, трудова й політична активність сільського 

населення. Однак у більшості випадків вона знаходиться на пасивно-очікуваному рівні. Россоха В.  та Пронько Л. 

наголошують, що таке ставлення сільського населення що пояснюється рядом причин: «суттєвим розмежуванням в 

країні соціально-економічних і політичних процесів, ціннісних орієнтацій людей і соціальних очікувань; 

недостатньою інформованістю частини населення про причини кризового стану, сутність ринкових відносин, 

конкретних шляхів прояву власної ініціативи в цих умовах; низьким рівнем політичної й моральної довіри до 

колишніх і нині сформованих інститутів влади, партій і рухів; нестачею реального досвіду, переконливих і 

успішних дій в умовах ринкових відносин; страхом перед безробіттям, вадами соціальної інфраструктури, сфери 

культури і дозвілля, нормального побуту, соціальної захищеності тощо. [12, с. 124–135]. 

 

Рис. 3. Очікувані результати від розв’язання проблем у сфері зайнятості 
сільського населення 

*Джерело: складено автором 

 

Слід зазначити, що процеси децентралізації створюють нові можливості для сільських територіальних 

громад. Проте ступінь використання можливостей залежить від активності сільських жителів, від їх продуктивної 

взаємодії з державними органами управління, представниками сільського агробізнесу, місцевим самоврядуванням 

та пошуку компромісних рішень. 

збільшення кількості та 

покращення якості 

робочих місць з гідними 

умовами праці на селі 

зменшення масштабів тіньової 

економіки 

неформальної 

та обсягів 

зайнятості 
сільського населення 

збільшення кількості 

жителів сільської 

громади, зайнятих 

економічною діяльністю 

Очікувані результати підвищення якості 

надання послуг у сфері 

зайнятості 

зниження рівня безробіття, 

зокрема серед сільської молоді 
удосконалення регулювання 

підвищення професійного рівня та 

внутрішніх і зовнішніх міграційних 

переміщень сільського населення 

конкурентоспроможності 

сільської території 

людського капіталу 



66  

Висновки та перспективи. Підсумовуючи результати досліджень можна стверджувати, що в умовах 

процесу децентралізації з’являються нові можливості розвитку сільських територій. Проте слід акцентувати увагу 

на тому, що для підвищення ефективності політики децентралізації необхідним є формування цілісного бачення 

відповідних заходів, чітких критеріїв оцінювання та прогнозування їх впливу на соціально- економічний розвиток 

сільських територій задля, насамперед, забезпечення спроможності. Але однією з головних проблем у розвитку 

сільських територій є тенденція до його забезпечення лише за рахунок  бюджетних коштів. Проте громадам не 

вистачає як бюджетів коштів, так і власних ресурсів для реалізації проектів розвитку. Така тенденція пов’язана із 

існування упродовж тривалого часу дотаційного характеру діяльності більшості сільських рад. Вирішення цієї 

проблеми полягає у залученні додаткових небюджетних джерел. А індикатором розвитку сільських територій має 

бути усунення асиметрій та диспропорцій, подолання соціально-економічної депресивності та підвищення якості 

життя сільського населення. 

Отже Україна - територія великих сільськогосподарських можливостей, а українська децентралізація, що 

відбувається має за мету створення додаткових можливостей для сільського розвитку та формування спроможних 

сільських територіальних громад, що стануть суб’єктами нової європейської парадигми сільського розвитку. 
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Розв Сил Тер diss 

3.1. Стан та аналіз впливу адміністративно-територіальної 
реформи в Україні на відновлення та розвиток сільських 
територій 

Одним із основних важелів впливу на відновлення і розвиток сільських територій має сучасне 

реформування, а саме адміністративна реформа, яка нині успішно запроваджується на території України. 

Адміністративно-територіальна реформа стала поштовхом для відновлення свідомості громадян 

сільської місцевості, посилення ініціативи та виявлення сільських лідерів. 

Варто відмітити, що успішність проведення адміністративно- територіальної реформи прямо залежить 

від державної політики й  підтримки, адже саме держава має стимулювати проведення реформи в державі. 

У відповідності до затвердженої розпорядженням КМУ від 01.04.2014 р., 

«Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», 2 етап 

реалізації Концепції (2015-2017 роки) реформи цього року мав би завершитись та власне вся реформа в цілому. 

Наразі успіх реформи найбільше залежить від прийняття законопроекту про адміністративно- територіальний 

устрій, в якому пропонується залишити три рівні розподілу територій: область, район, громада. 

Попередня версія законопроекту була відкликана з Парламенту в зв’язку із завершенням попередньої 

каденції 7 скликання, проте МінРегіон розробив та направив на погодження до ЦОВВ оновлену версію тексту. 

Запропонована схема цілком відповідає європейській системі територіального устрою згідно номенклатури 

територіальних одиниць статистики (Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes, NUTS), а саме: NUTC-1 

(область), NUTC-2 (район), NUTC-3 (громада). Українські регіони відповідають європейським, тому не потрібно їх 

змінювати в розмірах та кількості населення. З іншої сторони повноваження району суттєво зменшаться, у зв’язку з 

передачею на рівень громади певних управлінських функцій таких як освіта, охорона здоров'я, управління 

земельними ресурсами, екологічна безпека та благоустрій територій,  і 

т.д. Водночас на рівні району має залишитись функція контролю за територію і реалізовувати її має районна 

префектура (державна адміністрація). 

Власне тому, немає необхідності в негайній зміні Конституції України щодо адміністративно-

територіального устрою. Згодом варто буде змінити статус Криму – з автономної республіки на область та 

ліквідувати Верховну Раду АРК, оскільки ми вже стали свідками їхніх зловживань статусом. При цьому, звісно має 

бути гарантовані повноваження та права для кримськотатарського народу щодо самовизначення в національно-

культурних та релігійних питаннях чи інших аспектах життєдіяльності органів місцевого самоврядування Криму, 

водночас із забезпеченням рівних прав та обов’язків усіх громадян України, які живуть та будуть жити в АР Крим. 

З метою вирішення цього питання діюча Конституційна комісія вже прийняла рішення про створення робочої 

групи з напрацювання пропозицій змін та доповнень до Конституції України стосовно Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополь, засідання якої пройшло 11 травня, під час якого було розглянуто декілька питань, 

зокрема, про поточний стан та подальші напрямки роботи комісії, а також щодо порядку опрацювання питань 

внесення змін до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим. 

Завершення реформи місцевого самоврядування в найкоротші строки потрібно для приведення повноваження і 

відповідальності громад до спільного знаменника, бо на даний момент вони можуть бути абсолютно різними, навіть у 

двох сусідніх населених пунктах – там, де є об’єднана громада й там, де немає такої. Вирішити цю та подібні 

проблеми життєдіяльності  громад  можливо шляхом ухвалення проекту Закону України «Про засади 

адміністративно- територіального устрою України», проте із додаванням до вже оприлюднених МінРегіоном текстів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48586
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Zakon-Ukrayini---Pro-zasadi-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-Ukrayini---vid-1.03.2016.pdf
https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2225749-konstitucijna-komisia-sformuvala-krimsku-grupu-perse-zasidanna-22-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2225749-konstitucijna-komisia-sformuvala-krimsku-grupu-perse-zasidanna-22-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2225749-konstitucijna-komisia-sformuvala-krimsku-grupu-perse-zasidanna-22-travna.html
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ще одного дуже важливого пункту, власне щодо встановлення оновлених меж громад та районів. Це дозволить всім 

громадам визначити їхню територію відповідно до узгоджених та прийнятих сесіями обласних рад і затверджених 

Кабінетом Міністрів України Перспективних планів. Межі однієї громади будуть дотичні до меж інших громад, тож 

уся земля матиме зрозумілу юрисдикцію і відповідального за неї. У свою чергу це створить основу для економічного 

та інфраструктурного розвитку громад на користь їх жителів. [50] 

 

Дуже часто можна спостерігати, що втілюючи задуми адміністративно- територіальної реформи виконавці 

користуються досвідом Європейських країн, які вже успішно пройшли шлях реформування у сільських 

територіях. Тому нерідко новостворені об’єднанні територіальні громади або території, що знаходяться в тракті 

об’єднання беруть участь у проєктах чи виграють європейські гранти, які сприяють розвитку територій. 

В таблиці 3.19 відображені основні проєкти Європейського союзу та участь у них об’єднаних 

територіальних громад України. Дуже часто саме завдяки цим проектам, сільським громадам вдається реалізувати 

всі свої плани та задуми. Члени громад мають змогу пройти навчання за кордоном, перейняти досвід у своїх колег 

із інших країн, які залюбки діляться, оскільки вже мають позитивний результат, проводячи адміністративно-

територіальну реформу. 

Також варто згадати, що втілюючи адміністративно-територіальну реформу в життя у співпраці 

об’єднуються різні галузі народного господарства країни з метою реалізації різних проєктів та програм, обміну 

досвідом між собою, а також задля використання досвіду країн, які також проводили у себе адміністративно- 

територіальні реформи. 

Завдяки досвіду міжнародних компаній та партнерів, на прикладі формувань адміністративно-

територіальних одиниць європейських країн, можна чітко сформувати план розвитку сільської місцевості на фоні 

розвитку об’єднаних територіальних громад України. 

Завдяки міжнародним програмам та грандам, членам ОТГ надається можливість особисто порівняти якість 

проведення адміністративно- територіальної реформи в Україні та країн Європи та внести свої пропозиції 

Таблиця 3.19 

Проєкти Європейського союзу та участь у них об’єднаних територіальних 

громад України 

 

Назва проекту/програми Сума допомоги Дата проекту Дата завершення 

Проект DESPRO 9,3 млн. CHF 24.12.2007 24.06.2020 

Зміцнення місцевої 

фінансової ініціативи в 

Україні (ЗМФІ-ІІ) 

впровадження 

 
4,7 млн. USD 

 
01.10.2011 

 
31.12.2017 

Гендерне бюджетування в 
Україні 

46,6 млн. SEK 12.11.2013 31.12.2018 

Проект ПРООН/ЄС 

«Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» 

 

23,8 млн. EUR 
 

01.01.2014 
 

30.12.2017 

Шведсько-український 

проект "Підтримка 

децентралізації в Україні" 

 

31,8 млн. SEK 
 

08.09.2014 
 

31.12.2018 

Місцеве самоврядування та 
верховенство права в Україні 

28,3 млн. SEK 01.10.2014 31.12.2017 

Експертна підтримка 

врядування та економічного 
розвитку (EDGE) 

 

18,8 млн. CAD 
 

10.11.2014 
 

31.07.2019 

https://donors.decentralization.gov.ua/project/despro
https://donors.decentralization.gov.ua/project/zmfi
https://donors.decentralization.gov.ua/project/zmfi
https://donors.decentralization.gov.ua/project/zmfi
https://donors.decentralization.gov.ua/project/zmfi
https://donors.decentralization.gov.ua/project/gbu
https://donors.decentralization.gov.ua/project/gbu
https://donors.decentralization.gov.ua/project/cba
https://donors.decentralization.gov.ua/project/cba
https://donors.decentralization.gov.ua/project/cba
https://donors.decentralization.gov.ua/project/sweden
https://donors.decentralization.gov.ua/project/sweden
https://donors.decentralization.gov.ua/project/sweden
https://donors.decentralization.gov.ua/project/msvpu
https://donors.decentralization.gov.ua/project/msvpu
https://donors.decentralization.gov.ua/project/edge
https://donors.decentralization.gov.ua/project/edge
https://donors.decentralization.gov.ua/project/edge
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Відновлення врядування та 

примирення на територіях 

України, що постраждали від 

кризи 

 
3 млн. USD 

 
01.01.2015 

 
31.12.2017 

Партнерство для розвитку 
міст (ПРОМІС / PLEDDG) 

19,5 млн. CAD 27.03.2015 30.06.2021 

Електронне врядування задля 

підзвітності влади та участі 
громади (EGAP) 

 

4,3 млн. CHF 
 

01.05.2015 
 

31.03.2019 

Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в 

Україні (ПУЛЬС) 

 

8,2 млн. USD 
 

14.12.2015 
 

13.12.2020 

Програма U-LEAD 102 млн. EUR 01.01.2016 30.06.2020 

Cпільна програма ПРООН та 
ООН Жінки 

10 млн. EUR 01.05.2016 30.11.2017 

Програма DOBRE 50 млн. USD 08.06.2016 07.06.2021 

Джерело: [72] 

 

Запропоновані в роботі анкети (Додаток Е) допоможуть голові ОТГ проаналізувати свою роботу, провести 

самоконтроль, спрямувати свої зусилля на благо ОТГ і чітко усвідомити реальні потреби жителів ОТГ. Також завдяки 

оцінці даної методики можна звернути увагу на помилки й недоліки у своїй роботі та вчасно їх ліквідувати 

Дякуючи запропонованим програмам європейськими інституціями, було зорганізовано численні курси 

підвищення кваліфікації, навчання для представників, сільської спільноти та лідерів села. На цих заняттях вони 

мали 

 змогу переконатися особисто в успішності проведення адміністративно- 

територіальної реформи. 

Одна із найновіших реформ, яка відбулася у Польщі, можна було побачити конкретні результати як дміни і 

солецтва впорались з організацією фінансування своїх адміністративно - територіальних одиниць у період 

проходження реформи. 

На сьогоднішній день адміністративно-територіальна реформа в Польщі успішно завершена, що дає змогу 

плідно працювати адміністративним (дмінам)  та громадським (солецтвам) інституціям злагоджено та ефективно 

на благо своїм громадянам. 

Аналізуючи те, як відбувається адміністративно-територіальна реформа в Україні можна зробити певні 

висновки, що найбільшою перешкодою у формуванні об’єднаних територіальних громад в Україні, є тотальна 

нестача інформації для населення про децентралізацію. На перший погляд про цей  процес можна почути у будь-

якому з джерел масової інформації, але все ж інформація подається загально. 

Щоб донести свою думку до пересічного мешканця сільського населеного пункту, потрібно конкретно 

розробити план із включенням у нього всіх переваг та недоліків проведення об'єднання населених пунктів в 

об’єднані територіальні громади. На прикладі інфраструктурної, ресурсної, соціально-економічної бази потрібно 

сформувати візію та показати мету об’єднання, вказавши на всі переваги та недоліки об’єднаної територіальної 

громади, яку можна створити конкретно саме на їх території проживання. 

Станом на 1 січня 2017 року кількість адміністративно-територіальних одиниць України проаналізовано в наступній 

таблиці. 

 

Таблиця 3.21 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць України за регіонами на 1 січня 2017 року (одиниць) 

   Міста    

https://donors.decentralization.gov.ua/project/rgrcacu
https://donors.decentralization.gov.ua/project/rgrcacu
https://donors.decentralization.gov.ua/project/rgrcacu
https://donors.decentralization.gov.ua/project/rgrcacu
https://donors.decentralization.gov.ua/project/pleddg
https://donors.decentralization.gov.ua/project/pleddg
https://donors.decentralization.gov.ua/project/egap
https://donors.decentralization.gov.ua/project/egap
https://donors.decentralization.gov.ua/project/egap
https://donors.decentralization.gov.ua/project/pulse
https://donors.decentralization.gov.ua/project/pulse
https://donors.decentralization.gov.ua/project/pulse
https://donors.decentralization.gov.ua/project/u-lead
https://donors.decentralization.gov.ua/project/unwomen
https://donors.decentralization.gov.ua/project/unwomen
https://donors.decentralization.gov.ua/project/dobre
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Області 

 

 

 

Райони 

 

 

 

ОТГ 

 

 

 

 
всього 

у тому 

числі 

спеціаль- 

ного 

статусу, 

рес- 

публікан- 

ського та 

обласного 
значення 

 

 

 
Райони 

в містах 

 

 

Селища 

міського 

типу 

 

 

Сільські 

населені 

пункти 

УКРАЇНА 490 216 460 189 111 885 28 377 

АРК 14 - 16 11 3 56 947 

області 

Вінницька 27 3 18 6 - 29 1 457 

Волинська 16 7 11 4 - 22 1 054 

Дніпропетровська 22 34 20 13 18 46 1 435 

Донецька 18 3 52 28 21 131 1 115 

Житомирська 23 10 12 5 2 43 1 613 

Закарпатська 13 2 11 5 - 19 578 

Запорізька 20 7 14 5 7 22 914 

Івано-Франківська 14 4 15 6 - 24 765 

Київська 25 2 26 13 - 30 1 126 

Кіровоградська 21 5 12 4 2 27 991 

Луганська 18 2 37 14 4 109 780 

Львівська 20 15 44 9 6 34 1 850 

Миколаївська 19 1 9 5 4 17 885 

Одеська 26 8 19 9 4 33 1 124 

Полтавська 25 12 15 6 5 21 1 805 

Рівненська 16 14 11 4 - 16 999 

Сумська 18 15 15 7 2 20 1 455 

Тернопільська 17 26 18 4 - 17 1 023 

Харківська 27 2 17 7 9 61 1 673 

Херсонська 18 1 9 4 3 31 658 

Хмельницька 20 22 13 6 - 24 1 414 

Черкаська 20 6 16 6 2 15 824 

Чернівецька 11 10 11 2 3 8 398 

Чернігівська 22 5 16 4 2 29 1 465 

міста        

Київ - - 1 1 10 - - 

Севастополь - - 2 1 4 1 29 

Джерело: За даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України. [72] 

Як видно з таблиці структура адміністративно-територіальних одиниць поповнилась показником об’єднано 

територіальних громад. У кожній із областей адміністративно-територіальна реформа відбувається по-різному. Якщо 

на Дніпропетровщині найвищий показник утворення ОТГ – 34 одиниць, на Тернопільщині – 26 одиниць та 

Хмельниччині – 22 одиниці, то в таких областях 

як Херсонська – 1 одиниця, Миколаївська – 1 одиниця, Харківська – 2 одиниці, Закарпатська – 2 одиниці. 

Причини такої диспропорції різні, наприклад нестача інформації та роз’яснювальної роботи в областях, 

байдужість населення, безініціативність, дуже часто стають перепоною в суперечках між жителями сіл, що 

призводить до сповільнення реформи. 

Із даних таблиці можна зазначити, що динаміка успішності проведення адміністративно-територіальної 

реформи загалом позитивна, у кожній з областей реформа проходить з різною інтенсивністю і як вже раніше було 

зазначено причини різні у кожній області. Зрозуміло, що у тих областях, де проходить АТО чи ті області, що є 

проблемними в політичному напрямку, де ситуація є нестабільною. Також варто зазначити, що реформа протікає 

повільно, де спостерігається пасивність населення та адміністрації. 

Друга хвиля утворення об’єднаних територіальних громад прийшла на період 2017 року, вона визначена вже 

прикладом і результатами попередників, її можна назвати як «результативну». Тож на кінець 2017 року було 
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утворено вже 299, на період 2018 року для об’єднання вже подано 45 об’єднаних територіальних громад, що 

знаходяться у процесі реформування. Також подано досить значну кількість заяв на об’єднання та формування 

об’єднаних територіальних громад, тож за період 2018 року має бути вже утворено на території України 710 ОТГ. 

Саме від лідера часто і залежить стан реформування та інтенсивність проведення децентралізації на селі. У 

тих селах, де лідери показують приклад та проявляють ініціативу. Наявність лідера в сільській місцевості свідчить 

про формування інституту старост, адже старости це ті лідери в селі, на яких орієнтується громадськість, думка 

старости є вагома у вирішенні значних  проблем села. 

На мапі України формування інституту старост виглядає так, що найбільш інтенсивніший його розвиток припадає на 

області, які позначені зеленим кольором, а саме відсоток обраних старост зростає і це є важливим показником, 

адже саме в тій місцевості дійсно формується інститут старост, де люди усвідомлюють та схвалюють роботу, 

значення старости. Обирають старосту із лідера своєї громади. 

Таблиця 3.24 

Динаміка формування інституту старост об’єднаних територіальних громад України за період 

децентралізації 

Кількість 

старост 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

всього 

Відношення 

2015 до 

2017 р.р.(+) 

Загальна 

кількість старост 

по Україні 

 

645 

 

734 

 

1078 

 

2460 

 

433 

Обрано 

старост 
256 188 115 610 -141 

% до загальної 

кількості 

 

39,7 

 

25,3 

 

10,7 

 

10,7 

 

- 

Джерело: розраховано автором на матеріалах [72] 

 

Отже, це не тільки кількісний, а й якісний показник, що безпосередньо впливає на формування інституту 

старост в об’єднаній територіальні громаді. 

Проаналізувавши таблицю наступну таблицю, можна стверджувати, що ті старости, яких було обрано в 2015 році вже 

здобули підтримку у майже 40% населення тих сільських територій, де вони були призначені,  адже  такий  відсоток 

було переобрано на наступний термін староства. Звичайно, ті старости яких обрано пізніше, знаходяться у процесі 

формування свого іміджу, шляхом аналізу суспільством його дій та вмінь. На рисунку наочно зображено в розрізі по 

областях України формування інституту старост. 

Якщо проаналізувати стан соціально-економічного розвитку ОТГ, розподіл надходжень до місцевих 

бюджетів вже утворених ОТГ, проаналізувати результати фінансової децентралізації, то також можна зробити 

тільки позитивні висновки про ті результати, які постали веред суспільством після перших кроків  проведення 

децентралізації в Україні. 

Скориставшись даними сайту «децентралізації», можна зробити  висновки, що з кожним роком частка 

власних доходів місцевих бюджетів (загального  фонду) збільшується у валовому внутрішньому продукті, а це, 

якщо взяти в кількісному вимірі, збільшення на 31 % за три роки реформування, що свідчить про досить вагомий 

результат для розвитку сільських територій та ОТГ. 

За прогнозами передбачено, що за 2018 рік цей показник зросте по відношенню до попереднього року на 20%, то ж 

результати успішності проведення децентралізації очевидні. 
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Рис. 3.10 Результати фінансової децентралізації, зростання місцевих бюджетів 2014-2018 роки 

 

Також про успіх проведення реформування свідчать показники частки місцевих бюджетів у зведеному 

бюджеті України, а саме можна стверджувати з даних сайту «Децентралізація», що ця частка істотно збільшується 

щороку. 

Якщо у 2015 році частка місцевих бюджетів складала 45,6%, то на 2017 рік вона склала 51,2% у зведеному 

бюджеті України. Також позитивну динаміку можна помітити і % відношенні частки місцевих податків у власних 

доходах місцевих бюджетів, коли у 2014 році вона склала 0,7%, а в 2017 році вже 27,3%, а головне слід наголосити, 

що основна маса цих надходжень залишиться в ОТГ. Коли набуде розвиток місцеве самофінансування без 

посередників, буде більше можливостей заповнити і вирівняти соціально економічні пустоти, які виникають у 

процесі проведення адміністративно-територіальної реформи, а саме відтік молоді (міграція), створення опорних 

шкіл на базі загальноосвітніх, а також відновлення аграрної освіти, відновлення соціальної інфраструктури у 

сільських територіях та інше. Також про успіх проведення реформування свідчать показники частки місцевих 

бюджетів у зведеному бюджеті України, а саме можна стверджувати з даних сайту «Децентралізація», що ця 

частка істотно збільшується щороку. 

Якщо у 2015 році частка місцевих бюджетів складала 45,6%, то на 2017 рік вона склала 51,2% у зведеному бюджеті 

України. Також позитивну динаміку можна помітити і % відношенні частки місцевих податків у власних доходах 

місцевих бюджетів, коли у 2014 році вона склала 0,7%, а в 2017 році вже 27,3%, а головне слід наголосити, що 

основна маса цих надходжень залишиться в ОТГ. Коли набуде розвиток місцеве самофінансування без посередників, 

буде більше можливостей заповнити і вирівняти соціально економічні пустоти, які виникають у процесі проведення 

адміністративно-територіальної реформи, а саме відтік молоді (міграція), створення опорних шкіл на базі 

загальноосвітніх, а також відновлення аграрної освіти, відновлення соціальної інфраструктури у сільських територіях 

та інше. 
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Рис. 3.11 Зростання частки місцевих бюджетів, податків та зборів місцевих бюджетів за 2014-2018 роки 

За результатами аналізу зростання місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України його частка помітно зростає: з 

45,6% у 2015 році до 51,2% у 2017, на  2018 рік заплановано 51,5%. Частка місцевих податків та зборів у власних  

доходах місцевих бюджетів загального фонду зріс з 0,7% до 27,3%, в 2018 році прогнозовано 30,0%, а це значне 

зростання. Слід зазначити, що в результаті проведених адміністративно-територіальних реформ, більшість податків, 

які сплачують місцеві підприємства та організації, залишаються в ОТГ і можуть бути використані в цілях розвитку 

ОТГ на розвиток місцевої соціальної інфраструктури, організації ЦНАПу, ремонту та побудови доріг, лікарень, шкіл, 

дитячих садків, облаштування дитячих майданчиків, стадіонів та спортивних залів та інше. Ці заходи сприятимуть 

розвитку сільської громади та служитимуть мотиваційним заходом до повернення молоді в село. 

 

 

Рис.3.12 Зростання доходів загального фонду місцевих бюджетів у розрахунку на 1 мешканця за січень 2016 – 

2018 роки, %., грн.. 
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Якщо порівняти зростання доходів загального фонду місцевих бюджетів у розрахунку на 1 мешканця на 

перше січня 2016-2018 років, то чітко можна визначити динаміку зростання як власних доходів, так податку з 

доходів фізичних осіб, так і місцевих податків. Ці всі надходження в більшості залишаються в бюджеті ОТГ і 

забезпечують того мешканця громади – сільського жителя, який проживає в конкретній ОТГ. 

Загальний висновок, який можна зробити після аналізу проведення адміністративно-територіальної реформи 

в Україні, це загальна успішна динаміка її проведення, що позитивно впливає на сільські території у тих селах, які 

вже об’єднались і утворили ОТГ. 

Якщо проаналізувати детально надходження власних доходів ОТГ, порівнявши два періоди надходження в наступній 

таблиці, то також можна побачити позитивну тенденцію до збільшення. 

 

Таблиця 3.25 

Аналіз надходження власних доходів за січень 2018 року порівняно з січнем 

2017 року 

 

 
Платежі 

до  

бюджету 

 
665 ОТГ всього: 

З них: 

366 ОТГ, які об’єдналися в 

2015 та 2016 роках 

299 ОТГ, які об’єдналися в 

2017 році 

Надходження Відхилення Надходження Відхилення Надходження Відхилення 

2017 2018 +/- % 2017 2018 +/- % 2017 2018 +/- % 

Всього, із 
них 

901,8 1438,4 536,6 159,5 621,5 788,8 167,3 126,9 280,3 649,5 369,2 231,8 

Податок на 

доходи 

фізичних 

осіб 

 

541,1 

 

729,1 

 

188,1 

 

134,8 

 

299,1 

 

404,8 

 

105,7 

 

135,3 

 

- 

 

324,3 

 

- 

 

- 

Акцизний 

податок* 
131,3 28,3 -103,0 21,6 68,8 14,5 -54,3 21,1 62,5 13,8 -48,7 22,1 

Плата за 
землю 

146,6 178,8 32,1 121,9 78,3 95,9 17,5 122,4 68,3 82,9 14,6 121,4 

Єдиний 
податок 

282,3 423,3 141,1 150,0 150,1 229,4 79,3 152,8 132,2 194,0 61,8 146,7 

Податок на 

нерухоме 

майно 

21,1 44,6 23,5 211,3 11,4 24,2 12,9 213,5 9,7 20,3 10,6 208,7 

Джерело: [72] 

Після того, як своїй більшій частині власні надходження залишаються в розпорядженні громади, в 

населення стало більш вмотивоване для легалізації свого бізнесу та сплачення податків. У тих громадах, де 

з’явилися додаткові надходження успішно реалізуються соціальні проєкти, розбудова соціальних об’єктів, 

будівництво, яких було призупинено. 

Також варто зазначити, що і держава не стоїть осторонь успішних перетворень, які дозволяють 

розвиватись сільським територіям. Якщо взяти до уваги державну фінансову підтримку та стан субвенцій на 

соціально-економічний розвиток окремих територій, то можна зробити висновки, що відображені в таблиці 3.26. 

Отже, за результатами наведеними в таблиці 3.26 можна стверджувати, що найбільшу частку від 

державних субвенцій отримала Дніпропетровська область. 

Згідно рейтингу областей України щодо проведення адміністративно- територіальної реформи Дніпропетровська 

область знаходиться в першій трійці, також область активно бере участь у міжнародних проєктах. 
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2.3.    

Дисер Стал Розв Тер 

1,3, Інноваційні фактори сталого розвитку 

 

Після аналізу українських систем оцінки та підходів до стратегій сталого 

розвитку необхідно визначити основи планування сталого розвитку та відповісти 

на низку фундаментальних запитань, зокрема, про те, наскільки збалансованим  

повинен  бути   сталий  розвиток   регіону,   а   також   яке місце повинна посідати 

стратегія сталого розвитку в пакеті стратегій соціально- економічного розвитку 

країни залежно від її лідерства. Саме тому в цьому розділі визначимо ключові 

стратегії лідерства країн у технологічному прогресі, досліджено перехідні стани 

між технологічними укладами, а також стратегії технологічного лідерства для тих 

країн, які не є лідерами регіону. 

Припустимо, країна обрала сталий розвиток своїм беззаперечним пріоритетом, 

відкинувши всі інші інтереси. У цьому випадку виробництво продукції з 

вторинних матеріалів стане ключовим. Це добре ілюструє порівняння з тим, якби 

ми хотіли ще раз переробити вже одного разу перероблений папір, з якого 

виготовлено паперовий рушник для кухні. А що ж нам робити потім, якщо ми 

будемо все так повторно переробляти? Адже в ситуації, коли вторинна сировина 

стане ключовою в економіці, ми станемо свідками суттєвого скорочення видобутку 

первинних ресурсів, зокрема сировинних матеріалів, а отже, знову порушиться 

еколого-економічна система поки що у невідомий нам бік. Чи саме цього хоче 

досягти людство, прагнучи сталого розвитку? Яку кількість диких лісів та не 

порушених втручанням степів хотілося б зберегти й відновити під час руху в 

напрямі сталого розвитку? Людина внаслідок еволюції господарської діяльності, 

що добре ілюструє концепція економічних укладів, незворотним чином змінює 

середовище, і тому воно вже не буде точно таким, як, наприклад, 200 років тому. У 

цьому разі доцільно знову спитати себе, що саме з нашого середовища потрібно 

зберегти в цьому компромісному виборі? Чи в цьому виборі повинен бути акцент, 

тобто вибір чітко у бік чогось та, відповідно, нехтування чимось іншим, а також 
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досягнення розумного  компромісу? Чи взагалі йшлося би про новий підхід, тобто 

еволюційний прорив, коли компроміси не потрібні? 

Ці запитання покликані підвести до думки, що ключовою рисою стратегії 

сталого розвитку є її збалансованість. Адже вона повинна перебувати в тісному 

зв’язку з іншими планами розвитку території (які, і це природно, не завжди 

повинні бути збалансованими) і виконуватися спільно з ними. Збалансованість 

виключає концентрацію зусиль, а сама така концентрація, як ми припускаємо, і є 

ключовим фактором успіху для стратегії розвитку країни в регіоні та світі. 

Як уже зазначено вище, зміна екосистеми та методів господарювання добре 

окреслена концепцією технологічних укладів [19]. Теорію технологічних укладів у 

їхньому зв’язку  з  інноваційним  розвитком  досліджував,  зокрема,  Й. Шумпетер, 

запропонувавши теорію технологічного розвитку. Якщо припустити, що 

технологічні уклади в нашому випадку мають зв’язок з теорією укладів, то 

стратегія сталого розвитку території має зв’язок з технологічними укладами. Для 

подальшого розгляду питання доцільно розглядати залежності формування 

технологічних укладів від лідерської позиції країн у світі, й оперувати поняттями 

країна-лідер та країна-нелідер (сателіт). 

Країну-лідера в регіоні або й світі можна порівняти зі взводом десантників, 

які, виконуючи бойове завдання, кидають усі сили на те, щоб у найкоротший час   

унаслідок   ―прориву‖   зайняти   контрольну   (панівну)   висоту,   і   потім 

закріплюються на ній, чекаючи підкріплення. У нашому випадку висота – це 

технологічний уклад, а підкріплення – це його здобутки у формі сталого розвитку. 

Щоб розвинути цю думку глибше, можна припустити, що реальна стратегія 

економічного розвитку, компонентом якої є сталий розвиток, – це така стратегія, де 

розвиток буде справді сталим упродовж принаймні одного покоління,  отже,  така  

стратегія  має  ―проривний‖  характер.  Вона  пов’язана  з інвестуванням у найліпші 

здобутки технологічного укладу. Коли країна-лідер поточного укладу (скажімо, 

Японія) заробляє на інших країнах на фазі розвитку цього укладу, то на його піку 

вона, будучи в цьому укладі серед лідерів, вкладає   суттєві   інвестиції у фіксацію 

суттєвих   здобутків   саме   цього поточного укладу. Адже керівництво цієї країни 

знає: ці інвестиції виведуть галузь чи цілий підсектор економіки (наприклад, 
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електроенергетику) у фазу стабільності (тут також підходить порівняння із 

зайняттям панівної висоти), і тоді цілі покоління жителів Японії зможуть 

користуватися цією інвестицією ще 30 років. У період радянського ―застою‖ саме 

така стратегія була обрана на піку технологій  тієї  епохи,  і  тому  ―застій  

супроводжувався  потужним  інвестуванням в інфраструктуру, якою більшість 

людей користуються ще й досі. Тоді, маючи таке вкладення, а отже, здійснивши 

інвестицію в здобутки попереднього укладу та передбачаючи розвиток наступного 

укладу, країна-лідер вкладає все, що  може,  у ривок для  переходу  до  іншого,  

наступного  укладу.  Такий  ривок припадає  на  ік укладу,  що  існує,  але  це пік  

для більшості інших країн, не лідерів. Для лідера ж ця фаза укладу вже є 

пройденим етапом розвитку і слугує свого роду брамою в майбутнє. 

Здається, що для країн-лідерів тільки окреслена вище стратегія є правильною. 

Інші країни (сателіти) насправді не є лідерами. Вони – підхоплювачі й 

тиражувальники технологій. У той час, коли, скажімо, Японія фіксує здобутки 

пікових технологій поточного укладу, така країна, як, наприклад, Тайвань нічого 

не вкладає в майбутній уклад, а лише в поті чола заробляє на те, щоб, можливо, 

трохи пізніше – проте вже пізно – вкластися все-таки в технології теперішнього 

укладу. Вони у потенційному та довготерміновому програші, бо постійно біжать за 

лідером, не розуміючи його поведінки, і не можуть наздогнати його. Отже, вони 

постійно отримують  значно меншу, порівняно з лідером, частку доданої вартості. 

Єдиний момент короткочасної переваги нелідерів настає наприкінці поточного 

укладу і на самому початку попереднього – завдяки екстремальному зниженню 

собівартості копійованої ними технології, що дає змогу їм усе ж трохи 

нагромадити перед змінами. 

Проілюструємо цю тезу графіком відставання в рамках укладів на прикладі 

Японії та Тайваню. Тут простежуються аналогії з відомими циклами Кондратьєва 

[38]. Також заслуговує на детальніше вивчення аналогія між ривком у наступний 

уклад та контрольованим біржовим обвалом. 

Лідери у своєму прагненні досягти великої мети інвестують, керуючись 

принципом доцільної раціональності. Наприклад, японці обійшлися б вокзалом, де 

в оздобленні використано металеві плити і пластик, а також пісковик замість 
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граніту чи дорогих видів декоративного каменю, мармуру та іншого, без чого 

можна обійтися. А японська залізниця буде лише настільки комфортною, 

наскільки держава це може собі дозволити. А от країни-нелідери зазвичай  добре 

усвідомлюють свою підлеглу позицію, тому в них яскраво виявляється корупція та 

пристосувальницькі стилі управління. Часто вони створюють в інвестиціях багато 

непотрібних, зайвих надбудов, адже керівництво усвідомлює, що вони відстають і 

що акумульованого багатства, найімовірніше, не вистачить для фіксації здобутків, 

тож залишки треба витратити, щоб хоча пожити по-людськи деякий час. 

Тому нелідери приречені залишатися з застарілими системами, реформувати 

які вони не можуть. Іноді для них відкривається стратегічний варіант, коли в один 

момент дешевше і простіше все старе розламати, проте ціною руйнування 

економіки все ж перейти на один уклад вище. Для нелідерів це сміливий і 

жорстокий крок, але малим та слабким країнам він усе ж дає змогу ривка,  бо  на  це  

коштів  вистачить,  а  на  здобутки  поточного  укладу   точно ні. Особливо така 

стратегія ефективна на етапі завершення поточного укладу, перед початком 

―технологічної революції‖ для переходу до наступного укладу. Однак це повинна 

бути обов’язково творча руйнація, проілюстрована фразою Й. Шумпетера:  Старі  

продукти і   попередні   форми   організації витісняються,   провокуючи   процес   

―творчого   руйнуванн [39],   а   також ширше пояснюється наведеним нижче 

дискурсом про технологічні бази та надбудови на них. 

Щоб вивести економіку країни на високий рівень, потрібен внесок декількох 

поколінь, причому одне з них обов’язково має будувати платформи, ―бази‖,  тобто  

основи  економіки  та  господарства.  Наприклад,  лідери  першого покоління 

ухвалюють рішення про початок складання в країні ліцензованих комбайнів для 

збирання зернових (а в країни, припустимо, таких комбайнів немає). Зазначимо: 

важливе саме це стратегічне рішення (назвемо його Рішення про базу,   тому   що   

потрібно   побачити,   як  її можна розвивати   в майбутньому, яким буде світ через 

20–40 років і що країні там потрібно. І треба знати, що перше покоління насправді 

було свідоме того, що ця база зовсім не є достатньою, проте мінімально 

необхідною, і що наступні покоління мали б її розвивати.  Тепер  розглянемо  друге  

покоління  червоні директори,  керівники главків,  адміністратори  високих  

рангів.  Воно  нарощує  логічну,  природну, очікувану надбудову на базі, яку 
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заклало перше покоління. Наприклад, така надбудова – це технічні 

вдосконалення та виробництво вже власного комбайна, що перейняв найліпше від 

іноземного зразка, однак де на іноземну технологію накладено умови країни-

виробника, наш інтелектуальний потенціал та наші виробничі потужності й місцеві 

матеріали, хоча принципи  й  технології незмінні, якщо порівнювати з початковим 

ліцензійним зразком. 

Наступним  кроком,  тобто  третім  завданням  буде  розростання  вшир  

тавихід з цією технологією на великі обсяги виробництва. Це завдання вже 

третього покоління: вони займатимуться виробничими питаннями, контролем 

якості, виробничим змаганням, боротьбою за собівартість та ін. Третє покоління  –  

типові  ―виробничники.  Однак  і  їм  потрібно  пам’ятати,  що  вони просто 

виконують на цьому етапі свою функцію ―розсування технології вшир до певного 

кордону і повинні якось передати нащадкам, що, наприклад, маркетинг, хоч і не 

потрібний нині, точно знадобиться років через десять. І потім хтось – очевидно, не 

третє покоління, а, ймовірно, друге – повинен вчасно, трохи не доходячи до піка 

технології, прийняти стратегічне Рішення 2, яке, напевно, трохи складніше, аніж 

Рішення 1, про те, що треба згортати поточні напрями і технології та розвивати на 

наявній базі щось нове. Тобто використати здобутки матеріальної бази, 

інтелектуальний і технічний потенціал проте не для подальшого вдосконалення 

технології комбайнів, які вже й так масово виробляють, а щоб піти вглиб і вгору 

– винайти, наприклад, інший підхід до процесу збирання й обробки зернових, 

може (і в цьому, власне, складність Рішення 2),  передбачити   та   побачити   

кластеризацію таких-от розширених баз різних підсекторів економіки та 

можливості їхнього синтезу в нових рішеннях, товарах і послугах або, навіть, у 

стратегіях. Без цього рішення ніяк не обійтися, інакше почнеться відставання  як у 

1960-х це  сталося з СРСР у порівнянні з країнами Заходу. 

Це завдання молодого, четвертого покоління. Четверте покоління мусить 

мати доступ до рішень про інновації, ухвалених другим поколінням, і з санкції 

другого покоління творити інновації, руйнуючи або скорочуючи наявну 

технологію, але не руйнуючи бази, а може навіть нарощуючи її необхідні 

компоненти й виходячи у господарство з інноваційними та, напевно, 

комплексними, тобто кластерними рішеннями. Мабуть, саме так відбувається 
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перехід до фази початку наступного технологічного укладу. Якщо країна серйозна 

і сильна, то вона чинитиме саме так, тому що інакше можна залишитися за бортом 

світових процесів. 

Для подібного успішного поступу необхідно вилучити три деструктивні 

процеси. Перший процес: третє покоління (виробничників) не повинно надто 

пишатися  своїми  виробничими  досягненнями  і  ―затискати  шлях‖  молодим, 

тобто четвертому поколінню. Другий процес: друге покоління має змінюватися 

достатньо динамічно, тобто йому не треба занадто засиджуватися, щоб не бути 

застарим   для   інноваційних   стратегічних   рішень.   Третій   процес: четверте 

покоління повинне підтримувати третє і друге покоління, щоб мати змогу творити 

інновації. Окрім того, друге покоління повинне передати їм дух змін і патріотизм, 

тобто здорові людські цінності, у тому числі цінності вищого порядку (моральні). 

Друге і четверте покоління мають нести моральні цінності. Адже друге покоління 

розвиває, а третє покоління підтримує функціональні системи. 

У ході розвитку покоління чергуються через раз. Одна пара будує (створює 

бази та нарощує потужності), друга творчо руйнує (удосконалює бази та виводить 

їх на новий рівень технологій). Друга не може без першої, але й перша не може без 

другої. Будівельники люблять будувати. Інноваційники люблять руйнувати старі 

конструкти і створювати нове, однак їм потрібні надбудови, щоб їх переробляти. 

Завдання розвитку  у гармонійному поєднанні цих двох різноспрямованих течій. І 

новий уклад – це завдання обох пар поколінь. Тому мислити в процесі руху до 

наступного укладу треба принаймні категоріями трьох поколінь, тобто 

характеристиками і мотиваціями працездатних у конкретний час дідів, батьків та 

дітей. 

Наведений вище дискурс дає розуміння простої стратегії: на етапі творчого 

(як варіант – вимушеної) руйнування розумно керована нелідерська країна  може в 

крайньому випадку розібрати на складові й продати всю свою стару технологічну 

базу як сировину (наприклад, завод продати на брухт), проте вона повинна 

нагромадити ці кошти та інші ресурси для здійснення ривка одразу в наступний 

уклад. Переважно для цього вистачить і бази людського капіталу, що залишився 

від попереднього укладу. 
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У цьому процесі така нелідерська країна може навіть тимчасово отримати 

перевагу в часі й випередити країни-лідери, зайняті завершенням фіксації 

здобутків та плавним розгортанням наступного укладу. І ця перевага  може стати 

тривалою, якщо таке лідерство одразу супроводжується масивними інвестиціями в 

людський капітал. Повернемося до прикладу Японії, яка на другій третині укладу, 

активно вкладаючи кошти в його здобутки (бо саме час запуску стратегії сталого 

розвитку), одразу ж починає розробляти та вкладати  ресурси в підготовку людей 

до наступного укладу, тобто інвестує в людський капітал. 

Україна не в змозі досягти економічного зростання розвинутих країн з 

ринковою економікою. Це неможливо тому, що ці країни 40–50 років після 

завершення  Другої  світової  війни  створювали базу,  платформу  економіки,  і на 

ній надбудували найліпші технології минулого покоління. Ці країни  як у фортеці: 

потужні, але з великими щоденними витратами на численний гарнізон. Якщо хтось 

чи щось протримає їх в економічній облозі один–два сезони, вони не витримають. 

У цьому слабкість таких економічних форм організації. Відповідно, Україна нині 

має одну перевагу: вона не переобтяжена технологічним вантажем і навичками, що 

склалися з поточних укладів, оскільки майже все зруйнувала. Для виходу в 

наступний уклад Україні потрібно запроваджувати найновішу, однак випробувану 

технологію для нового ривка. Це технологія, яку більш потужні держави не 

впровадять через деяку повільність  та  інертність  своїх  систем,  що  

використовують  зафіксовані  на піку здобутки, у тому числі технології 

попереднього укладу. 

Наша  держава  могла  б  використати  залишки  своєї  колишньої бази,  що 

залишилася  від  СРСР,  для  нагромадження  ресурсів  та  ривка в  наступний уклад. 

Однак у такій стратегії, здається, стався збій: усю попередню базу в Україні 

зруйнували і продали, хоча треба було паралельно, по-перше, відкладати ресурси 

для наступного ривка, і, по-друге, інвестувати в соціальні трансформації й активно 

накачувати людський капітал до такого ривка. Отже, у країни недостатньо коштів 

та інших ресурсів для ривка в наступний уклад. Однак  якщо  зважити  на  те,  що  

справжній  прорив  у  технологіях  для  ривка станеться через три–п’ять років, то 

Україна все ще має час і може активно вкладати в людський ресурс. Тоді перехід 

України в наступний  уклад можливий, якщо буде знайдено і використано джерело 
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недорогих ресурсів для значних інвестицій у матеріальний розвиток цього 

наступного укладу. Наприклад, як це роблять країни-сусіди, активно 

використовуючи ресурси великого інтеграційного об’єднання. 
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РОЗДІЛ 3  

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ 

 

Дис Стал Розв Diss c 265-272 

 

Насамперед, піддано аналізу вплив адміністративно – територіальної 

реформи (яка проводиться в Україні) на формування ринкового бізнес – 

середовища в сільській місцевості, створення сприятливого інвестиційного 

клімату не тільки для національних, але і іноземних інвесторів. Така економічна 

оцінка сільської території здійснена в порівнянні із оприлюдненими відповідними 

міжнародними інтегральними індексами (Додаток А, Таблиці 37 – 38). Також 

визначені основні чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, які 

безпосередньо впливають на інвестиційний клімат і інвестиційну привабливість 

сільських територій, в першу чергу, для іноземних інвесторів. Оскільки, 

інституційна і економічна трансформація національної економіки спрямована на 

побудову відкритого ринкового типу системи. 

За результатами проведеного дослідження виявлені чинники внутрішнього і 

зовнішнього середовища, які визначають інвестиційну привабливість та 

інвестиційний потенціал і можливості формування сприятливого клімату. Комплекс 

чинників об’єднаний в 5 груп, визначені їх якісні і кількісні характеристики 

(Додаток А, Таблиця 38), а саме: 1) група чинників соціального розвитку; 2) група 

чинників суспільно-політичного та інституційного розвитку; 3) група чинників 

економічного розвитку; 4) група чинників науково-технічного та інформаційно- 

комунікаційного розвитку; 5) група чинників ринково-географічного положення, 

природно-ресурсного  забезпечення та екологічного розвитку. 

В умовах поглиблення трансформаційних процесів в сільському соціально- 

економічному просторі важливим залишається формування ефективного механізму 

регулювання, прогнозування і фінансування інвестиційної діяльності. На вирішення 

цих та інших завдань і спрямована адміністративно-територіальна реформа, яка 

проводиться в країні. Крім того, що успішне проведення реформи покликане 

забезпечити формування фінансової бази інституцій місцевого самоврядування і 

управління територіями, в процесі реформування повинен бути створений 
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ефективний механізм управління інвестиційною діяльністю в сільській місцевості. 

Отже, на нашу думку, індикатори успішного проведення адміністративно- 

територіальної реформи має стати покращення бізнес-середовища в регіоні та 

поліпшення інвестиційного клімату території і її інвестиційної привабливості. В 

іншому випадку, результативність такої реформи буде незадовільною, що 

безпосередньо, негативно вплине на рівень соціально-економічного розвитку 

території і рівень та якість життя сільського населення. Фактично, без вирішення 

питанні фінансового забезпечення діяльності місцевих органів управління, 

адміністративно-територіальна реформа не відповідатиме основним засадам 

розвитку ринкових відносин в сільській місцевості. Ринковий механізм організації і 

управління  інвестиційним  процесом  в  сільській  місцевості  за  умов  переходу  до 

ринкової моделі господарювання має свої особливості, Тому він повинен будуватися 

на основі наступних головних принципів: системності (інституційна модель 

інвестиційної політики являє собою систему взаємодій і взаємовідносин всіх її 

елементів); узгодженості (реалізації інвестиційної політики повинна бути 

погодженою із програмами соціального, економічного та екологічного розвитку 

території); принцип послідовності (інвестиційної політики – створення 

сприятливого інвестиційного клімату – формування інвестиційної привабливості 

території – формуванні інвестиційного потенціалу – нівелювання асиметрії 

розвитку територій - сталий економічний розвиток); принцип спільної взаємодії 

(узгоджена діяльність всі суб’єктів інвестиційного процесу, включаючи органи 

влади – державного, регіонального та місцевих рівнів; принцип збалансованості 

ресурсного забезпечення (реалізується шляхом активізації державно-приватного 

партнерства в інвестиційному процесі із системою стимулювання і гарантій в 

сфері інвестиційної діяльності); принцип гнучкості (інвестиційна політика, 

програми і проекти повинні корегуватися відповідно до зміни внутрішнього і 

зовнішнього середовища). 

Для обґрунтування системи показників, за якою визначається рівень 

сприятливості інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості сільської 

місцевості використані спеціальні методичні прийоми (система балів), які 

дозволили забезпечити їх співмірність і порівняння. До системи основних 

показників віднесено: обсяг валового внутрішнього і регіонального продукту, 
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доходи і заощадження сільського населення, обсяг виробництва основних 

сільськогосподарських видів продукції, інвестиції в основний капітал сільської 

місцевості і прямі іноземні інвестиції (зокрема, в розрахунку на одну особу) та 

інші. 

Методологічний і методичний підхід до аналізу і оцінки інвестиційного клімату 

сільської території здійснюється за послідовними взаємопов’язаними етапами: 

визначення системи чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, які 

безпосередньо впливають на інвестиційний; кореляційно-регресійний аналіз 

статистичних    показників;    стандартизація    значень    розрахованих    і інтегральних 

показників, що впливають на розвиток структурних елементів і підсистем 

інвестиційної сфери; розрахунок спеціальних показників; розрахунок інтегральних 

показників для оцінки інвестиційного клімату сільської місцевості; порівняння 

інтегральних показників з міжнародними і європейськими показниками. 

На наш погляд, обсяги інвестицій в розвиток сільської місцевості 

виступають в якості головного чинника, який визначає ефективність та стійкість 

функціонування територіальної соціально-економічної системи. Рівень 

сприятливості інвестиційного клімату безпосередньо впливає на основні 

показники соціально-економічного розвитку території та якості життя населення. 

Формування сприятливого інвестиційного клімату дозволить вирішити складні 

соціальні проблеми території, забезпечити високу зайнятість населення, 

накопичити ресурси для оновлення сільськогосподарського  виробництва, 

провести модернізацію і оновити основні засоби агропідприємств, впроваджувати 

новітні технології тощо. 

Загалом же, перехідна економіка України володіє значним потенціалом для 

забезпечення сталого розвитку. Вона займає стратегічно вигідне економіко- 

географічне положення ( знаходиться на шляху активного руху сировини на захід 

і технологій на схід) , володіє значним потенціалом природні ресурси та трудових 

ресурсів з високим рівнем кваліфікації та освіти, формує привабливість 

інвестиційного середовища. Разом з тим, в умовах поглиблення  

трансформаційних процесів ще не вдалося сформувати відповідного власного 

інвестиційного потенціалу для забезпечення сталого розвитку її територій. 
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Трансформаційні процеси та процес реформування адміністративно- 

територіального устрою, що відбуваються в країні, мають безпосередній вплив на всі 

сфери економічного й соціального життя країни, зокрема і на територіальний розподіл 

інвестиційних ресурсів та інвестиційну активність в сільській місцевості. 

Трансформаційний процес обумовив посилення міжрегіональної диференціації 

інвестиційної діяльності та асиметрію рівня привабливості інвестиційного клімату в 

територіальному розрізі. Високий рівень інвестиційної привабливості як для 

внутрішніх так і зовнішніх інвесторів, відмічається (впродовж тривалого часу) в м. 

Києві, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях. Вказані 

регіони мають також найвищі показники обсягів інвестицій на одну особу, а також 

поглинають левову частку і прямих іноземних інвестицій. 

Інституційний вплив на розвиток інвестиційної діяльності у сільській 

місцевості, формування сприятливого інвестиційного клімату пов’язано з низкою 

проблем, обумовлених поглибленням трансформаційних процесів територіальної 

соціально-економічної системи. Крім того, в умовах переходу до ринкових форм 

господарювання, ще не відпрацьовані ефективні механізми державного регулювання  

і стимулювання інвестиційної сфери на рівні регіонів і сільських територій. Також, 

відсутня досконала системи діагностики і оцінки інституційного впливу  на 

суспільно - господарське середовище території, При проведені економічних реформ 

відмічається дезорганізація системи організаційно-управлінських структур, 

міжгалузевих і міжрегіональних соціально-економічних взаємодій і взаємовідносин 

тощо. Названі та інші процеси і явища обумовили значні соціальні і економічні 

диспропорції в рівні розвитку територій та економічної активності суб’єктів 

господарювання призвели до занепаду соціальної сфери в сільській місцевості. 

Отже, на рівень формування сприятливого інвестиційного клімату сільських 

територій впливає комплекс чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, 

серед яких наявні економічні ресурси (природний, фізичний і людський капітал), 

трансформоване інституційне середовище, нормативно-правові рішення органів 

влади в інвестиційній сфері та інвестиційна активність місцевого бізнесу, 

глобальні тенденції в процесу трансформації економічної системи (зміни 

технологічних укладів) та міжнародного поділу праці тощо. Виявлені чинники 

зовнішнього і внутрішнього середовища постійно змінюються, що обумовлює 
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різні тенденції соціально-економічного розвитку сільської місцевості в  

перехідний період, де значну роль відіграє інституційна трансформація. 

На сучасному етапі розвитку територіальної соціально-економічної системи 

регіональної економіки активізація інвестиційної активності та створення 

сприятливого інвестиційного клімату в сільській місцевості є проблематичним без 

скоординованої  взаємодії  органів  державної  влади,  місцевих  органів  виконавчої 

влади і органів місцевого самоврядування щодо регулювання інвестиційних 

процесів. Така взаємодія, в умовах трансформації соціально-економічної системи, 

повинна реалізовуватися на всіх рівнях. Важливим, в цьому плані, залишається 

розвиток системи захисту інвестиційного капіталів як внутрішніх так і іноземних 

інвесторів. Крім того, збільшення обсягу інвестицій, формування сприятливого 

інвестиційного клімату, в першу чергу, залежить від покращення національного 

макроекономічної середовища загалом, а також від розробки державою 

ефективного механізму забезпечення інвестиційної діяльності. 

Ключовими завданнями оптимізації відносин між державою і регіонами в 

підвищенні сприятливого інвестиційного клімату є узгодження інтересів та 

гармонізація підходів обох сторін до головних напрямів і механізмів побудови цих 

відносин в контексті реалізації інвестиційної політики та стратегії. Це завдання 

покликана вирішити адміністративно-територіальна реформа на рівні сільських 

територій. Основний акцент у територіальній інвестиційній стратегії необхідно 

зробити на розвитку тих галузей господарства, які сприятимуть економічному 

зростанню, створюючи привабливий інвестиційний клімат території. Необхідно 

застосувати нові комплексні підходи до створення умов для забезпечення зростання 

інвестиційного іміджу сільських територій, які будуть відповідати сучасним 

інвестиційним пріоритетним інтересам держави та спрямовані на усунення 

територіальних диспропорцій у рівні розвитку і орієнтованих на інтеграцію 

Європейським Союзом. 
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Розв СТЕР 2Gogol 

Багатофункціональний розвиток сільських територій – стратегічна 

мета державної регіональної політики 

 

 

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 багатофункціо- 

нальності села. Це властиві зворотні дії, оскільки 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. Натомість у країнах із нижчим рівнем економічного 

розвитку і слабшим сільським господарством ці самі дії сприятимуть розвитку 

сільськогосподарського сектору за допомогою створення для селян можливості 

додаткових заробітків, відповідно, й тим самим відмови від еміграції, що також 

запобігатиме зменшенню населення на сільськогосподарських територіях і приведе 

до зміцнення сільського    господарства    в    основному    шляхом    його    

механізації модернізації і впровадження нових технологій. 

Позасільськогосподарська функція села на сьогодні є умовою його соціального 

розвитку. На користь такої форми розвитку свідчать не лише економічні, соціальні 

та культурні погляди, а також, можливо, й перш за все, екологічні, тобто 

необхідність правильного управління засобами землі, води і повітря та гарантія 

безпеки виробництва продовольства і продовольчої безпеки. 

З огляду на зазначене та важливість неаграрної зайнятості доцільно і в 

суспільному мисленні, і в концептуальних підходах до державного регулювання 

цієї сфери чітко розділити політику підтримки сільського господарства як виду 

підприємницької діяльності, та регіональну політику розвитку сільських територій. 

Зазначимо, що остання має багатофункціональну природу, складну соціально- 

економічну й виробничо-господарську структуру, характеризується сукупністю 

внутрішньо притаманних їй особливостей. 
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Нечувані темпи руху капіталу приводять до високої динамічності робочої 

сили, для якої обмеження на кордонах надалі не відіграватимуть суттєвої ролі. Ці 

два чинники визначатимуть існування щонайменше і двох кардинальних проблем: 

занепаду регіонів з традиційною (недиверсифікованою) структурою виробництва 

та сільських територій, що в обставинах переходу до неоліберальної моделі 

розвитку і посилення глобальної конкуренції, передусім з боку “нових лідерів” 

(Індія, Китай), у галузях металургії, хімічної, легкої та харчової промисловості 

можуть виявити неготовність до відстоювання тих соціальних пріоритетів, які ще у 

80-х рр. XX ст. вважалися досягнутими. 

Тенденція до скорочення зайнятості в аграрному виробництві характерна для 

всіх   країн   світу.   Звідси   вектор   аграрної   політики   переноситься   на   

багато функціональність сільського господарства і сталий розвиток сільських 

територій. За даними Європейської комісії, понад 91% площі ЄС належить до 

сільських територій, на яких проживає 51% населення цього об’єднання країн. У 

розвинутих країнах ці території є привабливими і самодостатніми для проживання 

за своєю специфікою, неповторними ландшафтами, а тому підтримуються як 

життєзабезпечуюча сфера європейської спільноти, що сприяє підвищенню 

престижності сільського способу життя та поверненню міських жителів у сільську 

місцевість. Тому основними напрямами аграрної політики Європейського Союзу є: 

підвищення конкуренто- спроможності сільського господарства, охорона 

навколишнього середовища, благоустрій сільських територій та підвищення рівня 

життя селян, розвиток альтернативних видів діяльності на сільських територіях. 

За висловлюванням Надзвичайного і Повноважного Посла України 

О.О.Чалого, “Європейську інтеграцію не можна зводити до членства в ЄС. 

Європейська інтеграція – це ключова модернізаційна чи  трансформаційна ідея  

українського суспільства”  [1, с. 61]. Нинішній вектор ЄС для України 

привабливий тим, що в ньому є чітко виокремлені сегменти і майданчики для 

реалізації пріоритетів розвитку держави. На період 2007-2013 рр. стратегії та 

програми розвитку для сільськогосподарських територій Європейського Союзу 

базувалися на чотирьох пріоритетах: 

• Конкурентоспроможність секторів: АПК i лісництва з акцентом на 

реструкту- ризацію і модернізацію, поширення знань, інноваційність і якість у 
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продовольчому ланцюгу. 

• Охорона навколишнього середовища, господарювання на землях з акцентом 

на біорізнорідність, охорону води і зміну клімату. 

• Створення місць праці, диверсифікація сільської економіки та покращення 

якості життя на сільських територіях. 

• Покращення управління і локального розвитку із врахуванням ініціатив 

“знизу”. 

Європейський Союз визначає лише рамкові, стратегічні цілі розвитку 

сільського господарства і сільських територій та залишає державам-членам 

можливість вирішувати (в рамках загальної схеми) структуру поділу фінансових 

коштів на окремі цілі, що забезпечує використання регіональних особливостей. 

Держави і регіони стають один для одного позитивними зразками стратегій і 

диференційованих дій. 

Як зазначається в аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних 

досліджень, характер українського безробіття нетиповий для країн з ринковою 

економікою. Після трансформаційної кризи особливу гостроту отримала проблема 

безробіття в економічно найменш розвинених частинах країни, де можливості 

забезпечення зайнятості були обмежені. Нарешті, ситуація на ринку праці помітно 

ускладнювалася територіальною ізольованістю низки регіонів. Відповідно, у 

відносно кращому становищі перебували регіони, багаті на природні ресурси, з 

диверсифі- кованою структурою виробництва і сприятливими умовами для 

розвитку третинного сектору (торгівлі, фінансових послуг тощо) [9, с. 14]. 

Сучасні тенденції розвитку сільських територій України відбуваються у 

напрямі звуження сфери прикладання праці та невідповідності професійно-

кваліфікованої якості робітників потребам роботодавців, зростання безробіття. 

Проблема диверсифі- кації сфер зайнятості сільських мешканців особливо 

актуальна в регіонах України з високою часткою селян. Зокрема, на території трьох 

областей Карпатського регіону (Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській) 

частки сільського населення є найвищими по Україні (62,8%, 58,1% і 56,8% 

відповідно). Враховуючи високу  частку сільських мешканців у структурі населення 

Карпатського регіону і вищу середньої по Україні частку зайнятого населення у 
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сільському господарстві, частка населення, зайнятого у сільському господарстві, 

змінюється у Карпатському регіоні в межах 40- 46% [6, с. 342]. 

Усе це дає підстави віднести питання структурних змін на ринку праці як 

сьогодні, так і в прогнозному періоді до гострих складних і невідкладних завдань 

для всіх без винятку органів державної влади на макроекономічному та 

регіональному рівнях. 

Ми виявляємо стурбованість з приводу того стану, в якому опинилися 

сільські території під час системної трансформації, ураховуємо їх масштаб та 

роль в україн- ському суспільстві, його цивілізаційну специфіку, необхідність 

відродження всіх сфер життєдіяльності села, і передусім аграрного сектору 

економіки, а головне – селянства. За останні десять років чисельність сільських 

жителів скоротилась на 1,5 млн осіб,  або на 9,6%, і це відбувається головним 

чином за рахунок депопуляції населення, яка щороку зростає. Близько 3745 тис. 

сільських жителів працездатного віку, або більше третини, є незайнятими, тобто 

не працюють як наймані особи, не мають  власної справи та не виробляють 

товарної продукції в особистих селянських господарствах. Сукупні ресурси 

сільських домогосподарств більше ніж на 20% формуються за рахунок грошових 

та натуральних надходжень від особистих селянських господарств, на оплату 

праці припадає лише близько третини цих ресурсів – 32,5% (у містах – біль- ше 

половини). Рівень оплати праці в сільському господарстві у 2009 р. був у 1,6 раза 

менший, ніж у середньому по економіці, та майже в 1,8 раза менший, ніж у 

промисловості [10, с. 360, 365, 375]. 

За час ринкових трансформацій кількість найманих працівників сільського 

господарства, мисливства, лісового господарства скоротилась у середньому з 

4344,4 до 893,2 тис. осіб. Відповідно, чисельність самозайнятих в ОГН зросла з 

681 тис. осіб у 1990 р. до 2454 тис. осіб у 2009 р., або в 3,6 раза. Зазначені процеси 

призвели до дисбалансу фундаментальних чинників сільського ринку праці (див. 

таблицю). 

 

Основні показники сільського ринку праці 

 

 Роки 2009 р. 
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Показ

ники 
1990 2000 2005 2007 2009 

до 1990 
(2000) р., 

% 

Кількість зайнятого населення у 

сільському господарстві, 

мисливстві, лісовому 

господарстві, тис. осіб 

 

… 
 

4334,1 
 

3986,3 
 

3468,1 
 

3131,0 
 

72,2 

Кількість найманих працівників 

сільського господарства, 

мисливства, лісового 

господарства, тис. осіб 

 

4344,4 
 

2752,8 
 

1418,1 
 

1104,2 
 

893,2 
 

20,5 

% до загальної кількості зайнятих 17,1 13,6 6,9 5,3 4,4 х 
Зайняті в ОГН, тис. осіб 681 2233 2785 2706 2454 360,3 
Кількість безробітних, тис. осіб … 2655,8 1600,8 1417,6 1958,8 73,7 

Кількість осіб, які мали статус 
безробітних, тис. 

... 1155,2 881,5 642,3 531,6 46,0 

 

Головна проблема, на наш погляд, полягає в тому, що фінансове становище 

сільських жителів в умовах нестабільності розвитку усіх сфер економіки країни 

більш складне, ніж у міського населення. Про низький рівень життя сільських 

мешканців України  свідчить  передусім  частка  населення  із  середньодушовими  

загальними 

доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму: якщо загалом по Україні у 

2009 р. вона становила 16,2%, то у сільській місцевості – 21,2%. Розміри 

середньодушових загальних доходів сільського населення у 2009 р. розподілились 

наступним чином: 35,8% сімей мають доходи до  840 грн на місяць,  36% – 840-

1200  грн, 28,2% –  понад 

1200 грн [10, с. 410]. 

Узагальнення результатів обстежень економічної активності сільського 

населення за останні роки минулого століття (проведених Державним комітетом 

статистики України) дає змогу зробити висновок, що сільська місцевість України 

має досить обмежені можливості щодо забезпечення власного населення  

додатковою, крім сільськогосподарського виробництва, та й то з певними 

обмеженнями, роботою. Незважаючи на те, що в сільській місцевості серед 

зайнятого економічною діяльністю населення, частка осіб, які мали додаткову 

роботу, у 12 разів перевищує аналогічний показник по місту, основним джерелом 

додаткової роботи для сільських жителів виступає самозайнятість, переважно в 

особистому підсобному сільському господарстві майже 97%. Водночас у місті 

понад 50% населення, яке має додаткову роботу, знаходить її в оптовій та 
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роздрібній торгівлі, будівництві, освіті та охороні здоров’я. Пов’язано це головним 

чином з активністю платоспроможного попиту, який у містах виявляється значно 

вищим, ніж у сільській місцевості. Саме цей чинник виступає визначальним при 

визначенні вектора руху сфери прикладання праці. 

В умовах фінансово-економічної кризи спостерігалось упровадження тимча- 

сових механізмів, які мали на меті пристосування вітчизняних підприємств до 

господарювання в умовах кризи. Кроки з боку держави можна назвати політично 

виправданими, проте не далекоглядними. Як і в 90-х рр. механізми державного 

регулювання зводяться до “захисної реструктуризації”, що має вияв у вигляді 

неповного робочого часу, примусових адміністративних відпусток, вторинної 

зайня- тості. Вчені Національного інституту стратегічних досліджень приходять до 

висновку, що існуюча модель ринку праці дає змогу забезпечити більшу соціально- 

політичну стабільність і залишається ефективним буфером зростання соціальної 

напруги, проте призводить до погіршення людського капіталу та консервації 

неефективних робочих місць, уповільнюючи тим самим модернізацію економіки 

на стадії виходу з кризи [9, с. 46]. 

Формування і розвиток різноманітних форм зайнятості та самозайнятості 

визначили нові вимоги до якості та мобільності, що як сприяло адаптації певної 

частини працівників до ринкових умов, так і через нерозвиненість нових форм 

зайнятості та низький інвестиційний рівень сфери прикладання праці призвело до 

недовикористання трудового потенціалу. Такі суттєві зміни в структурі та якості 

трудового потенціалу зумовлюють об’єктивну необхідність визначення напрямів 

його розвитку і створення механізму регулювання цього процесу. 

Аналіз трансформації сільського ринку праці в умовах реформування 

аграрного сектору дозволяє окреслити коло головних проблем, які потребують 

вирішення: 

встановлення статусу села як рівноправного нарівні з містом суб’єкта 

держав- ної політики зайнятості, розширення кола суб’єктів та інфраструктурне 

забезпечення її реалізації; 
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опрацювання механізмів забезпечення зайнятості сільських жителів, які 

вивільнятимуться з аграрного сектору в процесі реформ, у багатогалузевій вироб- 

ничій і соціальній сфері села; 

формування потужного контингенту приватних виробників у сфері малого 

підприємництва;  

оптимальне поєднання інтересів дрібного, середнього і великого виробництв; 

формування політики доходів, спрямованої на створення необхідних умов для 

відтворення робочої сили та реального зростання платоспроможного попиту. 

Узагальнення характеристик соціально-економічного стану села, основних 

процесів, що відбуваються в сільськогосподарському виробництві, а також на 

сільських територіях, у цілому дає змогу стверджувати, що для диверсифікації 

сільської економіки в регіональному розрізі існують необхідні умови, а також 

вагомі причини, головними з яких є низький рівень зайнятості та матеріального 

добробуту сільських жителів. У цьому контексті диверсифікацію зайнятості 

доцільно розглядати через три стратегічних напрями (див. рисунок). 

Учені усвідомлюють існування низки факторів, які справляють вплив на 

протікання процесу диверсифікації. Це фактори зовнішньоекономічного  

характеру, які з макроекономічної позиції реалізуються через загальноекономічну 

ситуацію в країні, цінову політику на товари та послуги. Мікроекономічні фактори 

виражаються станом локального ринку праці, ринками збуту продукції, 

доступністю капіталу, системою транспорту та комунікацій. Водночас, зважаючи 

на те, що процес диверсифікації є результатом певних підприємницьких здібностей 

та зусиль, досить вагомими є фактори внутрішнього характеру, що визначаються 

рівнем освіти, віком, соціальними зв’язками, життєвими поглядами та 

переконаннями людини, яка його ініціює, шукає додаткових джерел доходу та 

розвитку свого бізнесу [11, с. 263]. 

Результати проведених досліджень вказують на те, що механізм розширення 

зайнятості населення в сільській місцевості доцільно розглядати з виділенням 

таких блоків, як збереження неповної та інтервенційної зайнятості з урахуванням 

часткової державної компенсації; перекваліфікація та працевлаштування на нові 

робочі місця; працевлаштування через державну службу зайнятості на вільні, 
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новостворені робочі місця і сезонні роботи; участь у громадських роботах; 

ефективне використання вакантних робочих місць на селі в плані їх потенційної 

привабливості та здатності у найближчій перспективі забезпечити продуктивну 

зайнятість безробітного населення. Багатофункціональний характер сільських 

територій ряд вчених-економістів визначають концепцією формування стратегії 

розвитку села, зокрема підтримки несільськогосподарської діяльності його 

мешканців [3-5]. Основу багатофункціональ- ного розвитку становить місцеве 

підприємництво, яке спрямоване на різні форми залучення капіталу, з одного боку, 

розширення аграрної діяльності та розвиток інших чи нових 

сільськогосподарських напрямів виробництва, а з другого – становлення бізнесу, 

не пов’язаного з аграрним сектором місцевої економіки [3, с. 65-66]. Кінцева мета 

будь-якої стратегії розвитку регіону – це підвищення якості життя населення. 

Аналізуючи потребу в раціональній оптимальній організації проживання 

територіаль- ної громади, ми отримуємо можливість говорити про ступінь 

досягнення запланова- ного результату. Розробляючи відповідну стратегію, 

місцева влада повинна подбати про створення або надання конкурентних переваг 

для тих чи інших сфер суспільного життя, необхідних для реалізації стратегії. Так, 

Т.О.Козир зазначає, що стратегічною метою розвитку сільської території є 

забезпечення можливості громадян задоволь- нити свої запити та потреби на 

території своєї громади, не виїжджаючи за її межі, або виїжджаючи на короткий 

час, тобто без зміни місця постійного проживання [2]. 
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Рис. 3.1. Стратегічні напрями багатофункціонального розвитку сільських 

територій 

 

виконання регіональних стратегій розвитку. Проте існуючі важелі державного 

управління регіональним розвитком поки що не здатні подолати протиріччя між 

необхідністю фінансувати поточні витрати та витрати на досягнення стратегічних 

цілей. 

Традиційно прийнято вважати, що стримування розвитку на селі розгалуженої 

сфери прикладання праці відбувається передусім через відсутність достатніх 

фінансових ресурсів для створення того чи іншого виробництва на якійсь 

конкретній території. Певною мірою можна погодитись з таким висновком. Однак 

при такому підході зовсім не враховуються інші чинники, передусім такі як 

платоспроможний попит в тому чи іншому регіоні і, як наслідок, активність того 

чи іншого сегмента продовольчого ринку, які на сьогодні є визначальними при 

прийнятті рішення щодо доцільності створення на території того чи іншого 

виробничого або торговельного об’єкта. 
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Науковці ННЦ “Інститут аграрної економіки” вихід з депресивного стану 

аграр- ної економіки вбачають через комплексне вирішення проблеми розвитку 

сільських територій. Тому стратегічною метою економічної і соціальної політики 

на селі має стати забезпечення комплексного, багатофункціонального розвитку 

сільських територій, за якого зросла б їх роль як просторової бази не лише 

сільськогоспо- дарського виробництва, а й несільськогосподарських видів 

діяльності, а також сприятливого середовища проживання. У зв’язку з цим 

надзвичайно важливо розробити програму відродження селянства як господаря 

землі, носія моралі та національної культури. Всебічне консолідоване поєднання 

багатофункціональної структури сільських територій із забезпеченням системного 

розвитку розглядається  як одна із найважливіших основ її ефективного 

функціонування [4, с. 158]. 

Загальна стратегія державної політики регулювання зайнятості сільського 

населення виходячи з цього має здійснюватися у двох напрямах. Перший – через 

реалізацію державної політики, спрямованої на активізацію  платоспроможного 

попиту (реформування політики доходів та системи їх оподаткування). Доцільність 

першого напряму обґрунтована тим, що бідність нині виступає головним 

чинником, який стримує можливості розширення ємності споживчого ринку, а 

відтак і сфери прикладання праці. Падіння реальних доходів населення адекватно 

призводить до скорочення обсягів споживання населення, а відтак до звуження 

ємності аграрного ринку. Це підтверджує нагальну необхідність реформування 

системи заробітної плати загалом та на селі зокрема, а також вдосконалення схеми 

оподаткування доходів громадян України. Підвищення рівня платоспроможності 

населення слід розглядати як гарантію зростання ліквідності сільськогосподарської 

продукції, а відтак – розширення попиту аграрного сектору на робочу силу. 

Другий – шляхом впливу економічних важелів на активізацію ресурсного 

потен- ціалу суб’єктів сільської економіки (інвестиційна, податкова та кредитна 

політика). Проведені дослідження показують, що, враховуючи обмеженість 

фінансових ресурсів в Україні, головна увага в процесі реалізації державної 

політики зайнятості повинна приділятися економічним методам регулювання 

ділової поведінки населення. В основі цього процесу має бути положення, згідно з 

яким врегулювання співвідно- шення між пропозицією робочої сили та структурою 
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попиту на неї і повинно визначатися характером зміни економічного середовища, 

яке формує вихідні пара- метри платоспроможного рівня населення як основної 

умови забезпечення достатньої для підтримання на необхідному рівні ділової 

активності ємності споживчого ринку. Отже,  відновлення  довіри  до  банківської  

системи  та  розблокування кредитування підприємств реального сектору 

економіки, недопущення масових банкрутств, вирішення структурних соціальних 

проблем, підтримка найвразливіших верств насе- лення, збереження власного 

потенціалу розвитку – це ті пріоритети, на які сьогодні спрямовуються 

першочергові антикризові дії. 

Перспективи розширення сфери зайнятості на селі пов’язані з розвитком двох,  

на перший погляд суперечливих, а насправді взаємопов’язаних процесів. Перший – 

відродження сільськогосподарського виробництва, зокрема його трудомістких 

галузей. Другий процес – деаграризація сільської економіки – зменшення в її 

структурі частки аграрного виробництва. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. В Україні на перехідному етапі 

зміни в структурі та якості робочої сили зумовлені низкою факторів. Дія цих 

факторів взаємопов’язана і виявляється через структурні зрушення в економіці, які, 

з одного боку, зумовили процес перерозподілу робочої сили між сферами 

виробництва і  видами економічної діяльності, сформували нові вимоги до 

професійно-кваліфікацій- ного складу робочої сили, а з другого – в умовах спаду 

виробництва призвели до зву- ження сфер прикладання праці, зростання 

безробіття, появи феномену прихованого безробіття. 

Для формування та реалізації інноваційних підходів, спрямованих на розвиток 

ринку праці й ефективної зайнятості в сільській місцевості, необхідно розв’язати 

низку першочергових завдань, а саме: 

6. Розробити та прийняти Державну програму зайнятості населення на 2011-2020 

рр. 

7. Багатофункціональний розвиток села необхідно здійснювати з 

урахуванням комплексного підходу до розв’язання проблем агропромислового 

комплексу, села, сільських територій загалом через поєднання інтересів жителів 

сільської місцевості, сільських громад, місцевого самоврядування та держави, 
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застосовуючи соціальні й економічні важелі регулювання відповідних відносин у 

поєднанні з організаційними і правовими. 

8. Розробити механізм вдосконалення розмежування повноважень у сфері 

регулювання ринку праці між державними та регіональними органами влади, 

органами місцевого самоврядування. Все це принесе позитивні результати на 

шляху до Європи. 

У зв’язку з цим вихідні положення сучасної політики зайнятості сільського 

населення мають базуватись, передусім, на оцінці поточних та перспективних 

зрушень на продовольчому ринку країни, який виступає головним барометром 

ділової активності у сфері виробництва та збуту сільськогосподарської продукції. 

Визна- чивши, що собою являє на сьогодні продовольчий ринок України, за 

рахунок яких джерел він формується та наскільки він активний з точки зору 

реалізації потенціалу того чи іншого його сегмента під впливом зрушень у 

платоспроможному попиті – можна визначити потенційні можливості аграрного 

сектору щодо параметрів акумулювання в ньому та в обслуговуючих його галузях 

сільських жителів, а також опрацювати ефективні напрями спрямування 

обмежених фінансових ресурсів на потреби регулювання конкретних сегментів 

сільського ринку праці. 
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ВИСНОВКИ 

У дипломній роботі на основі вивчення і концептуалізації новітніх підходів 

запропоновано нове бачення та шляхи вирішення актуальних проблем – 

формування теоретичних і методологічних засад відновлення і розвитку сільських 

територій України, а також обґрунтовано необхідність реалізації комплексу 

заходів у межах розроблених концептуальних положень. Результати наукового 

дослідження дали можливість сформулювати низку висновків методологічного, 

організаційного та практичного характеру: 

1. Узагальнивши та систематизувавши розуміння поняття розвитку 

сільських територій з їх попереднім відновленням, визначено основні етапи 

аналітичного дослідження сталого розвитку сільських територій з врахуванням 

необхідності відновлення та обґрунтовано логарифм цього аналітичного процесу  

із прийняттям до уваги впливу низки чинників (історії, традицій, менталітету 

сільських територій України), а також кращої зарубіжної практики. 

2. Виокремлено та систематизовано особливості розвитку сільських 

територій, як умови подальшого ефективного розвитку України, а саме: 

диверсифікація сільського господарства шляхом активізації туристичної галузі, 

відновлення екологічного балансу та посилення його значення для села,  

створення екологічних програм конкретних населених пунктів та забезпечення їх 

взаємозв’язку з регіональними і державними програмами та концепціями  

розвитку сільських територій. 

3. Надано обґрунтовану характеристику ролі трансформаційних процесів 

для розвитку сільських територій та формування їх соціально-економічних 

напрямків функціонування, виявлено їх вплив на покращення життя населення на 

основі заходів адміністративно-територіальної реформи, створення об’єднаних 

територіальних громад, обміну досвідом між новоствореними та існуючими 

об’єднаними     територіальними     громадами;     також     у     роботі     визначено 
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концептуальні напрями подальшого розвитку села на основі трансформаційних 

процесів та організаційних перетворень. 

4. Розроблено методологічні підходи формування та реалізації загальної 

стратегії і стратегічної програми відновлення та розвитку сільських територій, 

обґрунтовано інструментарій підготовки та розроблено  стандартизовану 

структуру програм розвитку сільських територій, що орієнтовані на потенційного 

інвестора, запропоновано алгоритм створення та послідовність виконання і 

контролю програми відновлення сільських територій. 

5. На основі вивчення досвіду функціонування інформаційно- 

консультативних служб у зарубіжних країнах (Польща, США, Ізраїль та ін.) 

запропоновано порядок створення інформаційно-консультаційних служб в  

Україні (дорадництва) та ефективну модель надання ними послуг, доведено 

позитивний вплив інформаційно-консультативних служб на відновлення та 

розвиток сільських територій, формування сільського лідера і можливість 

запровадження передового досвіду на основі якісного інформаційного 

забезпечення села, умотивовано доцільність співпраці інформаційно- 

консультаційних служб з аграрними закладами освіти України. 

6. Висвітлені аспекти розвитку аграрної освіти та її популяризації на 

сільських територіях, вплив на формування та виховання потужного сільського 

лідера, актуалізовано можливості впливу аграрної освіти на мотивацію сільської 

молоді щодо проживання в сільській місцевості за підтримки держави та 

приватних організацій; визначено форми, джерела та механізми мотивації 

повернення сільської молоді на сільські території, заохочення до руху сільського 

лідерства. 

7. Розроблено концептуальні засади відновлення та розвитку сільських 

територій опираючись на зарубіжний досвід з рахуванням українського 

сьогодення і ментальних особливостей регіону. Доведено доцільність 

імплементації цього досвіду та практичного запровадження на основі стратегій та 

програм розвитку і відновлення сільських територій у тих місцевостях, які  

зазнали занепаду і стали чинником утворення соціально-економічних пустот на 
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теренах України в наслідок зникнення виробництва, техногенних катастроф 

та інших негативних впливів, значної уваги заслуговує вивчення досвіду 

реалізації численних міжнародних програм, які нині запроваджуються в 

Україні. 

8. Синергія застосованих наукових підходів, соціологічних та 

емпіричних досліджень доводить ефективність проходження 

адміністративно-територіальної реформи в Україні. Автором проведено 

оцінку формування інституту старост в Україні, визначено механізм впливу 

руху сільского лідерства на прийняття рішень місцевими мешканцями та на 

процес відновлення і розвиток сільских територій України загалом. 

9. Особливості функціонування соціально-економічної системи 

сільських територій полягають в тому, що вони піддані впливу не тільки 

факторам внутрішнього середовища, але і відмічається суттєвий вплив 

зовнішніх економічних і соціальних факторів. Звідси, такий простір 

розглядається як сукупність суб’єктів економічної і соціальної підсистем 

об’єднаних з сформованими і такими що знаходяться на етапі формування 

інститутами і інституціями, та розвиненими механізмами взаємодії і 

взаємовідносин між підсистемами і елементами системи. Під впливом 

зовнішніх і внутрішніх економічних, соціальних, інституційних та інших 

чинників (як правило, їх вплив негативний), в сільські території 

формуються «соціально-економічні простори», де с тих чи інших причин 

відмічається спад економічної активності або припиняється господарська 

діяльність, що обумовлює занепад і соціальної підсистеми. 
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