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послуг на місця дозволяє покращити та спростити доступ громадян до таких 

послуг, в першу чергу сільського населення, зробивши отримання таких послуг 

більш зручним для споживачів, а також поліпшивши якість їх обслуговування, 

що є необхідною передумовою створення сервісної держави. 

Тому, для формування нової системи надання адміністративних послуг в 

умовах децентралізації в Україні важливими чинниками виступають:  

- подальше вивчення існуючих моделей та кращих практик 

децентралізації надання адміністративних послуг, їх апробація під час реалізації 

пілотних проектів добровільного об’єднання територіальних громад у сільській 

місцевості;  

- створення єдиної платформи доступу до ресурсів у сфері забезпечення 

якості публічних послуг в Україні, в тому числі у сільській місцевості; 

- системне навчання представників центрів надання адміністративних 

послуг та громадських організацій із питань забезпечення якості надання послуг 

(із залученням ресурсів міжнародних проектів технічної допомоги, професійних 

тренінгових агенцій);  

- формування та розвиток вітчизняної системи державно-громадського 

контролю за сферою надання публічних послуг на основі розроблення 

відповідних принципів та механізмів їх реалізації. 

Список використаних джерел: 1. Про адміністративні послуги : Закон 

України від 06.09.2012 р. № 5203-VI // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013. – 

№ 32. – Ст. 409. 2. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 

реформи в Україні : указ Президента України від 22.07.1998 № 810/98 /Верховна 

Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/810/98. 3. Про схвалення Концепції розвитку 

системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. № 90-р. / Верховна 

Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80. 4. Про схвалення 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні: [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 
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соціально-економічної політики держави є побудова моделі розвитку сільських 

територій, яка б відповідала стандартам розвиненої європейської країни. 

Велику роль у розвитку сільських територій відіграє їх місцезнаходження, 

а саме: центральність, напівпереферійність, периферійність, глибинність, 

розміщення по відношенню до міст, транспортних магістралей, технополісів, 

науково-виробничих комплексів, ресурсних джерел.  Крім того, не менш 

важливе значення мають також географічні відмінності сільських територій 

(рельєф, клімат, земельні, лісові, водні, фауністичні ресурси, природна 

зональність)1.  

У сучасних умовах стабільність та розвиток економіки України залежить 

від рівня людського потенціалу та інвестицій в нього2. 

Розвиток сільських територій напряму залежить від використання їх 

ресурсного потенціалу, який потребує виважених дій з боку держави. 

Найважливішим елементом сільських територій є сільська громада.  

Підвищення рівня і якості життя сільського населення є необхідною умовою 

забезпечення сталого розвитку сільських територій . 

 Найважливішою складовою ресурсного потенціалу являється людський 

потенціал, який потребує сьогодні особливого аналізу.  У цьому контексті, 

велику  стурбованість викликає тенденція зменшення чисельності населення у 

Вінницькій області (рис.).  

 

Рис. Чисельність населення Вінницької обл. (2010-2016 рр.) 
  

Станом на 1 січня 2016 року чисельність наявного населення Вінницької 

області становила 1602, 2 тис. осіб, що на 48,4 тис. осіб (2,9%) менше в 

порівнянні з 2010 роком. У 2010 році кількість наявного сільського населення 

становила 836,4 тис. осіб, що на 22,2 тис. осіб (5,7%) більше ніж чисельність 

наявного міського населення. Але  станом на 1 січня 2016 року співвідношення 

між міським і сільським населенням кардинально змінилось. Ми бачимо 

абсолютно протилежну картину.  Чисельність наявного міського населення 

переважає над чисельністю наявного сільського населення на 24, 6 тис. осіб. 

Аналізуючи  вищенаведені статистичні дані, можна дійти висновку, що 

чисельність сільського населення різко зменшується, і однією із причин такого 
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негативного явища є недосконалість соціально-економічного розвитку сільських 

територій, зокрема, відсутність робочих місць,  інфраструктури, відсутність 

сприятливих умов для життя сільського населення та ряд інших причин. Крім 

того, актуальним сьогодні є питання зайнятості населення, зокрема сільського. 

Згідно статистичних даних у 2015 році у Вінницькій області економічно активне 

населення сільської місцевості у віці 15-70 років  становило 349, 1 тис. осіб, що 

на 43, 0 тис. осіб менше у порівнянні з міським населенням; зайняте сільське 

населення у віці 15-70 років становило 321, 3 тис. осіб, що на 32, 3 тис. осіб 

менше у порівнянні з міським населенням даної категорії; безробітне  сільське 

населення у віці 15-70 років становило 27, 8 тис. осіб, що на 10, 7 тис. осіб менше 

у порівнянні з міським населенням 3. Отже,  показники економічної активності 

сільського населення згідно вищевказаної інформації  значно поступаються 

показникам зайнятості міського населення, що  доводить досить обмежені 

можливості  сільської місцевості   щодо забезпечення власного населення 

додатковою роботою, крім сільськогосподарського виробництва. 

Розвиток конкретної сільської території великою мірою залежить від її 

природно-ресурсного потенціалу, а також розвитку на ній підприємництва. 

Сільські території, на яких розташовані потужні сільськогосподарські 

підприємства та інші виробничі потужності, мають значні переваги щодо свого 

економічного розвитку, наявності інфраструктури та покрашених умов для 

проживання сільського населення 4. 

Село потребує значної фінансової підтримки. Одним із шляхів фінансового 

зростання на селі є важелі держави у формі реальних податкових платежів, 

ставок та внесків.  

Також потрібно працювати над поліпшенням інвестиційного клімату в 

сільській громаді. Це має бути активна взаємодія сільської ради з 

підприємствами з метою залучення коштів підприємств в інвестиції. Доречним 

буде запровадження податкового стимулювання інвестицій. Надання податкових 

канікул новоствореним підприємствам терміном до 3-х років. Надання 

новоствореним підприємствам пільгових кредитів. Процедура отримання 

кредитів має бути максимально доступною.    

Актуальним стосовно вирішення проблем зайнятості на селі є необхідність 

кооперування, тобто обміну технікою чи купівля послуг технічного виконання 

сільськогосподарських робіт5. Також в умовах економічної кризи 

пропонується створювати на державних і кооперативних засадах машино-

технологічні станції та обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи, 

запровадження лізингової форми взаємовідносин, яка буде вигідна насамперед 

для сільськогосподарського  товаровиробника 6, 7. Створення міні цехів по 

переробці сільськогосподарської продукції на селі також заслуговує уваги і є 

одним із складових зростання соціально-економічного розвитку сільських 

територій. Це дасть можливість створення нових робочих місць, збільшення 

надходжень до бюджету, покращення інфраструктури сільських територій. 

Кризова ситуація в економіці та АПК не сприяє розвитку ресурсного 

потенціалу. Терміново потрібні  організаційно-економічні зміни у діяльності 
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аграрних підприємств та процесах формування і використання ресурсів, що 

сприяли б забезпеченню продовольчої безпеки держави, розвитку сільських 

територій. При цьому слід зберегти і примножити ресурсний потенціал сільських 

територій, як сукупність взаємопов’язаних ресурсів (земельних, матеріально-

технічних та людський капітал), що застосовуються не лише у виробничій 

діяльності, але й у фінансовій, соціальній і інших сферах діяльності господарства 

та життя сільського населення. 

 Здійснений аналіз стану наукового дослідження сільських територій 

дозволяє зробити окремі попередні висновки, адже проблеми зайнятості 

сільського населення потребує подальшого і більш поглибленого дослідження. 

На даному етапі можна констатувати певний прогрес на шляху системного 

вивчення сільських територіальних утворень щодо створення нових робочих 

місць. В основному він передбачає розробку нових концепцій розвитку сільських 

територій, подолання бар’єру галузевого підходу до особливостей визначення їх 

сутності та функціонального призначення.  
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