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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД 

 
Україна є однією із найбільш багатих на ресурси країн світу, яка має 

сприятливі географічні та кліматичні умови, для стрімкого економічного 
розвитку. При цьому найбільш проблемною сферою залишається розвиток 
сільських територій в Україні. Незважаючи на те, що в сільській місцевості 
проживає 31 % українців (станом на 01.01.2018 р.), тут досі зберігається 
тенденція до скорочення ресурсного потенціалу сільського господарства, не 
завершено процес формування економічно-активних суб'єктів сільського 
бізнесу, невпинно зростає рівень безробіття на селі, погіршується демографічна 
та екологічна ситуація, продовжується руйнування соціальної інфраструктури. 
Тому актуальним є розроблення конкретних заходів держави, спрямованих на 
покращення соціально-економічного розвитку таких територій. 
З початком активної фази євроінтеграції України, яка розпочалась в 2014 

році,відбулося формування механізму децентралізації влади, що дало більше 
повноважень та можливостей для місцевих органів влади, зокрема і сільських 
територіальних громад щодо прийняття рішень, які стосуються використання 
бюджетних коштів, соціально-економічного розвитку територій та оптимізації 
діяльності підприємництва в регіонах. У квітня 2018 року відбулися перші вибори 
у 40 об’єднаних територіальних громадах (у 4 міських, 14 селищних, 22 сільських) 
і сьогодні в Україні налічується 721 об’єднана територіальна громада [1]. 
Проте організаційно-економічний розвиток сільських громад в Україні на 

основі їх об’єднання як одного із напрямів децентралізаційних змін, містить у 
собі не лише нові імпульси і можливості для поселенського розвитку, але й 
створює певні ризики та загрози, зокрема: 

1. У в процесі об’єднання сільських територіальних громад не завжди 
дотримуються принципу добровільності, оскільки його ініціатором та 
безпосереднім виконавцем часто є обласні державні адміністрації – така 
практика викликає незадоволення і зрозумілий спротив з боку сільських 
мешканців та провокує конфліктні ситуації; 

2. Попри фінансову децентралізацію залишається значна кількість 
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сільських територіальних громад, які необхідно дотувати через низьку 
податкоспроможність,на що уряд спрямовує чималі кошти; 

3. Неузгодженість дій обласних державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування щодо визначення організаційних форм, процедур та 
термінів об’єднання сільських громад стримують і знижують ефективність цих 
процесів; 

4. Часто об’єднуються економічно слабкі чи малолюдні територіальні 
громади з недостатнім потенціалом розвитку, через що ефект від об’єднання 
стає мінімальним або нульовим, дискредитуючи ідею децентралізації 
управління загалом та нівелюючи її соціальне значення для розвитку поселень; 

5. У деяких сільських громадах відсутнє стратегічне бачення мети такого 
об’єднання як набуття нових можливостей економічного і соціального розвитку, 
натомість домінують споживацькі настрої на тлі слабкої інституційної взаємодії 
держави, органів місцевого самоврядування, представників місцевого бізнесу та 
членів територіальних громад; 

6. У багатьох випадках таке об’єднання набуває формального характеру і 
здійснюється без необхідних реформ на районному рівні [2, с. 53-54]. 
Також слід пам’ятати, що соціально-економічний розвиток регіонів залежить 

насамперед від фінансових ресурсів територіальних органів управління та їх 
ефективного використання. Загальним стратегічним напрямком має бути 
посилення зацікавленості місцевих органів влади у залученні якомога більше 
самостійних ресурсів, зростанні ролі власних джерел наповнення місцевих 
бюджетів. Світовий досвід ілюструє загальну закономірність, згідно з якою 
формування дохідної бази місцевої влади та місцевого самоврядування загалом 
визначається рівнем децентралізації влади в країні. З посиленням децентралізації 
зміщуються акценти між податковими надходженнями до місцевих бюджетів і 
трансфертами з центрального бюджету на користь перших [3, с.115]. 
Саме тому необхідно розробити дієву концепцію розвитку сільських 

територій, вона має включати розробку стратегічних документів (генерального 
плану соціально-економічного розвитку на строк до 10-15 років), а також 
тактичних документів (програм соціально-економічного розвитку територій на 
строк до 5 років, річних планів і бюджетів соціального розвитку сільських 
громад). Розробці концепцій та загальних генеральних планів соціально-
економічного розвитку має передувати проведення соціальних обстежень та 
паспортизація сільських населених пунктів і сільських територій [4, с.158]. 
Отже, розвиток сільських територіальних громад є важливою складовою 

державної політики розвитку сільських територій на найближчу перспективу. 
Тому нагальним питанням сьогодення є розробка не просто загальних 
рекомендацій, а ефективно діючого покрокового плану, котрий стосувався б 
покращення економічної, політичної, соціальної, культурної та екологічної 
ситуації в регіонах та міг би з легкістю використовуватися та втілюватися 
сільськими громадами на всій території країни. Особливістю даного плану має 
стати механізм розвитку підприємницького потенціалу та формування малого та 
середнього бізнесу у сільській місцевості, це в свою чергу дасть змогу 
сформувати сталу дохідну базу сільських бюджетів. 
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Від початку 1990-х років в Україні тривають певні трансформаційні 

перетворення внаслідок процесів реформування в різних сферах соціально-
економічної системи.  Формування і розвиток цивілізованої ринкової системи 
господарювання, здатної органічно поєднати економічний та соціальний 
інтереси, покладалось в ідеологію проведення всіх реформ в Україні від малої 
приватизації до сучасного етапу реформи децентралізації. В аграрній сфері 
ключова роль в даному процесі належала земельній реформі, реструктуризації 
підприємств АПК, формуванню інституту фермерства. Однак, слід 
констатувати, що крім позитивних результатів реформи мали і негативні 
наслідки. Зокрема, мова йде про розшарування суспільства за рівнем доходів, 
нагромадження проблем в сфері зайнятості сільського населення, знелюднення і 
соціально-економічний занепад сільських територій. 
Однією із причин такої ситуації є невчасне реагування на негативні прояви, 

які мали місце в процесах реформування. У зв’язку з цим край необхідно в ході 
реформ здійснювати глибокий аналіз та оцінку їх проміжних результатів. 
Зокрема, на сучасному етапі  це актуально для реформи децентралізації в 
частині об’єднання громад в сільській місцевості. 
Виваженість, обґрунтованість та ефективність адміністративно-

територіальної реформи задля формування спроможних територіальних громад і 
розвитку сільських територій залежить від достовірності і масштабності 
інформаційної бази про соціально-економічні явища та трансформаційні зміни, 
що відбуваються внаслідок децентралізації. В частині інформаційного 
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