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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

На сучасному етапі розвитку суспільних відно�
син сільські території слід розглядати як складні
природно�господарські територіальні системи, роз�
виток яких визначається, головним чином, ступе�
нем зрілості внутрішньо�системних інтеграційних
зв'язків природної, економічної, соціальної сере�
довищ та органів управління. Для них характерні
прояви таких специфічних якостей: цілісність
(єдність цілей, функцій і структури), автономність
(прагнення до кращої впорядкованості), відносна
стійкість (збереження і розвиток внутрішньої
структури), двомірність управління (виділення за�
гальних регіональних пріоритетів, диференціація
економічних нормативів держави та економічних
інтересів суб'єктів аграрного господарювання,
місцевих ініціатив сільського населення). Не�
обхідність обгрунтування теоретичних засад стало�
го розвитку сільських територій зумовлюють акту�
альність теми, що розглядається.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА
ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ

НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,

КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

В останні роки з боку багатьох вчених посили�
лася увага до наукового забезпечення гармоній�
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ного та сталого розвитку сільських територій.
Проблемам соціально�економічного розвитку
сільських територій присвятили свої праці
Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, М.Й. Малік,
Л.М. Мельник, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Основною метою цієї статті є обгрунтування
завдань, функцій та чинників впливу на функціо�
нування та розвиток сільських територій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сільські території є джерелом багатьох благ: про�
довольства та сільськогосподарської сировини, при�
родних ресурсів, місцем проживання населення, рек�
реаційним об'єктом.

Природний, демографічний, економічний та
історико�культурний потенціал сільських тери�
торій, раціональне та ефективне використання
яких здатне забезпечити стійкий багатогалузевий
розвиток, повну зайнятість, високий рівень та
якість життя сільського населення складають ос�
нову конкурентного потенціалу економіки Украї�
ни.

 Підвищення ролі сільських територій в здійсненні
стратегічних соціально�економічних перетворень ви�
магає застосування комплексного інтегрального
підходу до розвитку села як соціально�територіаль�
ної підсистеми суспільства, що виконує ряд найваж�
ливіших народногосподарських функцій, в тому числі
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виробничу, демографічну, соціально�культурну, еко�
логічну, рекреаційну.

Cталий розвиток сільських територій — це про�
цес якісних змін, спрямованих на стабільне соціаль�
но�економічне зростання сільських територій, підви�
щення ефективності сільської економіки, рівня зай�
нятості та якості життя сільського населення на ос�
нові реалізації комплексу економічних, соціальних і
екологічних заходів державного та місцевого рівня.

Серед ключових чинників сталого розвитку
сільських територій одне із провідних місць займає
гармонізація соціальних, економічних та екологічних
складових відповідно до інституціонального середо�
вища [3, с. 51].

Функції сільських територій різноманітні та по�
лягають у такому:

— виробнича функція — задоволення потреб сус�
пільства в продовольстві та сировині, продукції для
різних галузей та видів господарської діяльності;

— соціально�демографічна функція — від�
творення сільського населення, забезпечення
сільського господарства та інших галузей економіки
трудовими ресурсами, значним людським капіталом;

— культурна та етнічна функція — зберігання
самобутньої національної культури, народних тра�
дицій, звичаїв, обрядів, фольклору, досвіду ведення
сільського господарства та освоєння природних ре�
сурсів, охорона пам'яток природи, історії та культу�
ри, розташованих на сільських територіях;

— екологічна функція — підтримання екологіч�
ної рівноваги в аграрних регіонах та на всій території
країни, утримання заповідників, заказників, націо�
нальних парків та ін.;

— рекреаційна функція — створення умов для
відновлення здоров'я і відпочинку міського та
сільського населення;

— функція соціального контролю над територією
— сприяння сільського населення державним орга�
нам у забезпеченні громадського порядку та безпеки
в поселеннях й територіях. [7, с. 344; 8, с. 86].

Основними чинниками формування та функціону�
вання сільських територій є: регіональні (ресурсні, чин�
ники місця розміщення, умови розвитку; функціональ�
на сумісність різних видів діяльності на певній тери�
торії); управлінські, що включають рішення та обгрун�
тування щодо стратегій розвитку сільських територій;
самоорганізації; невизначеності. При цьому сільські те�
риторії мають певні обмеження (імперативи) ефектив�
ного розвитку та функціонування: недосконале зако�
нодавство, недостатня державна підтримка, у т.ч.
фінансова та інвестиційна; слабке інформаційне забез�
печення та соціальна захищеність селян.

Основними завданнями сталого розвитку сіль�
ських територій є:

— створення на сільських територіях господарсь�
ких систем, що саморозвиваються на підставі форму�
вання економічного обороту місцевих ресурсів в ре�
зультаті розвитку конкурентоспроможного та еколо�
гічно гармонійного сільського господарства, дивер�
сифікації сільськогосподарського виробництва,
підвищення економічної активності населення, від�

родження традиційних та розвиток нових вироб�
ництв, розвиток сучасної виробничої та інформацій�
ної інфраструктури, розвиток місцевої промисловості
з переробки сільськогосподарської сировини, все�
бічний розвиток кооперації у виробничій, збутовій,
фінансовій та інших сферах, зміцнення ринкового
простору та відповідних виробничо�збутових зв'язків;

— розвиток місцевого самоврядування для фор�
мування соціально�організованого та відповідального
громадянського суспільства на селі;

— підвищення привабливості проживання насе�
лення на сільських територіях;

— підвищення конкурентоспроможності
сільських територій. Сталий розвиток будь�якої те�
риторії визначається сукупністю соціально�економі�
чних і природно�екологічних чинників [5, с. 19].

Основою визначення цих чинників є методологія
системного аналізу, що дозволяє їх розкрити та вия�
вити всі взаємозв'язки між ними. Тільки після цього,
представляється можливою розробка стратегії вирі�
шення проблем сталого розвитку будь�якої конкрет�
ної сільської території.

У загальному розумінні всі чинники, що визнача�
ють умови та потенційні можливості розвитку
сільських територій, можна розділити на чотири на�
ступних групи:

— чинники виробничо�економічного розвитку,
пов'язані з рівнем розвитку сільськогосподарського
виробництва та його станом в умовах ринку, розвит�
ком інших видів виробництва та сфери послуг, особ�
ливо постачання виробництва та торгівлі виробленою
продукцією (регіональний маркетинг) та ін.;

— чинники соціально�економічного розвитку,
пов'язані з сільським населенням, його культурою та
способом розселення, рівнем зайнятості сільських
жителів та їх доходів, їх соціальним забезпеченням,
забезпеченням умов проживання та інфраструктур�
ною сферою;

— чинники збереження природного, культурної
та духовної спадщини, пов'язані з об'єктами природи
(земельними, водними та іншими природними ресур�
сами), багато в чому визначають можливості та еко�
номічну цінність території, а також усім іншим, що
становить історію країни та представляють інтерес,
як для сьогодення, так і наступних поколінь;

— чинники інституційних перетворень, пов'язані
з відносинами володіння, розпорядження та корис�
тування земельними, водними ресурсами, об'єктами
виробництва, інфраструктури та іншими, які беруть
участь у системі багатофункціонального розвитку
сільських територій, пов'язані з організацією влади і
управління на місцях, в регіонах та країні в цілому.

Забезпечення сталого розвитку сільських тери�
торій є комплексною проблемою та можливе за умо�
ви: макроекономічної стабільності та збільшення ва�
лового внутрішнього продукту; забезпечення еконо�
мічного зростання в сільському господарстві; розвит�
ку несільськогосподарської зайнятості в сільській
місцевості; досягнення на селі соціально рівних з
містом умов отримання доходів та громадських благ;
поліпшення доступу для господарюючих суб'єктів, які



62
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2017

ведуть підприємницьку діяльність на селі, до ринків
матеріально�технічних, кредитних, інформаційних,
інших ресурсів; формування на селі інститутів грома�
дянського суспільства, що забезпечують захист еко�
номічних та соціальних інтересів різних груп сільсько�
го населення; реалізація програм щодо покращення
екологічної ситуації на сільських територіях.

Аналіз досвіду реалізованих проектів сталого роз�
витку сільських територій в розвинутих європейських
країнах дозволяє в них виділити основні акценти:

— комплексність — у проектах розвитку розгля�
нуті всі можливі види господарської діяльності, за�
няття якими може підвищити доходи сільського на�
селення. Кожна пропозиція зі збільшення зайнятості
та доходів, всебічно обгрунтовано з правової, еконо�
мічної та соціальної точок зору. Вирішення пробле�
ми зайнятості та підвищення доходів узгоджено з ви�
рішенням інших регіональних проблем та розвитком
сільської території в цілому;

— відкритість — при розробці заходів проектів
використовують методи інтерактивного (з участю
населення) планування; досягнуті результати та про�
блеми всебічно висвітлюються в місцевих засобах ма�
сової інформації, обговорюються на сільських збо�
рах, зустрічах з населенням; за підсумками цих обго�
ворень в проектах необхідно вносити відповідні ко�
ригування;

— широка участь населення — у процесі розроб�
ки і реалізації проектів в максимальній мірі викорис�
товуються знання, досвід та уявлення населення про
найбільш ефективні шляхи забезпечення зайнятості
та доходів, враховуються особливості економічної й
соціальної поведінки різних соціальних груп населен�
ня, забезпечується узгодження їх інтересів та намірів,
спільні зусилля консолідуються шляхом кооперації,
розвитку місцевого самоврядування та діяльності гро�
мадських організацій;

— опора на місцеві ресурси — досягнення цілей
сталого розвитку сільських територій забезпе�
чується, насамперед, за рахунок мобілізації місце�
вих фінансових, матеріально�технічних, соціаль�
них та природних ресурсів, що і має першорядне
значення для створення стійких механізмів забез�
печення зайнятості та доходів. Але це не виклю�
чає використання зовнішніх джерел ресурсного
забезпечення розвитку сіл.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Сталий розвиток сільських територій, вирішення

соціальних проблем сільського населення є одним з
основних умов безконфліктного, демократичного
розвитку суспільства, його економічного та соціаль�
ного благополуччя й тому має стати пріоритетним
напрямом розвитку держави.
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