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Доброго дня, шановні учасники конференції 

До вашої уваги представлено доповідь на тему 

«Багатофункціональний розвиток сільських територій – стратегічна 
мета державної регіональної політики»  

Томашук І.В. 
асистент кафедри аналізу та статистики 

 
Пріоритетним завданням органів державної влади та місцевого 

самоврядування є соціальне відродження села.  
З метою ефективного розвитку сільських територій, на початку лютого 

2010 року Уряд України ухвалив Концепцію Державної цільової програми 
стійкого розвитку сільських територій на період до 2020 року.  Долю 
сільських регіонів Вінниччини було розглянуто на засіданні 38 сесії 6 
скликання Вінницької обласної ради, де обговорювалась  програма «Про 
Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2020 року». Згідно якої було прийнято рішення про те, щоб  
рекомендувати сільським, селищним, міським радам міст обласного 
значення, районним радам привести у відповідність власні стратегії розвитку 
із Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2020 року.   

Крім того, для ефективного розвитку сільських територій,  сьогодні в 
Україні діє закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 
Метою цього закону є: встановлення порядку об’єднання територіальних 
громад сіл, селищ, міст; надання державної підтримки об’єднаним 
територіальним громадам;  створення правових умов та можливостей для 
формування дієздатних (спроможних) територіальних громад. Станом на 1 
січня поточного року в Україні вже створено близько 700 обєднаних 
територіальних громад, що охоплюють  26% території України. В свою чергу 
було обєднано 22 тис. населених пунктів у яких проживають 3,6 тис. 
сільських жителів. Принципи добровільного обєднання територіальних 
громад наведено на слайді. 

Наразі, загальний стан розвитку сільських територій незадовільний, а 
його складові, які мають служити базою розвитку, втрачають свій ресурсний 
потенціал. 

 
 



 
 
 
Сучасна аграрна державна політика повинна містити ефективні 

механізми вирішення проблем розвитку сільських територій, враховуючи 
інтереси громади села, її кожного жителя та сприяти  створенню у сільських 
поселеннях належних умов праці та проживання.   

Особливу увагу потрібно приділяти підвищенню якості управлінських 
кадрів, підготовці та підвищенню кваліфікації працівників органів місцевого 
самоврядування.   

 

 
 

Принципи  добровільного об'єднання територіальних громад 
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	сприяння	формуванню	і	розвитку	ринку	
сільськогосподарської	продукції;	�	

	 

	Фінансування,	кредитування,	страхування,	
оподаткування;	�	

	 

 забезпечення захисту інтересів вітчизняних 
сільських товаровиробників; � 

розвиток	соціальної	сфери	села;	�	
	 

	організація	наукових	досліджень	і	підготовка	
кадрів	для	АПК.	
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Активізація розвитку сільських територій забезпечується переважно на 
основі реалізації прикладних засад аграрної політики. Цей розвиток 
здебільшого пов’язують зі стимулюванням сільського господарства. 

Нині для підвищення ефективності діяльності особистих селянських 
господарств, просування продукції на ринок, підвищення зайнятості через 
розвиток трудомістких галузей сільського господарства необхідно поступово 
трансформувати їх у сімейні фермерські господарства та залучити їх до 
сільськогосподарської кооперації. Сьогодні Мінагрополітики розроблена 
«Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської 
кооперації на 2018-2020 роки», реалізація якої дасть можливість створити 
нові робочі місця на селі, покращити фінансове становище сільського 
населення, наситити якісними продуктами внутрішній ринок та збільшити 
валютну виручку від аграрного експорту. Фінансування Концепції 
здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету в обсязі не 
менше 1 млрд грн. щорічно. 

Сьогодні Україні потрібно перейти від моделі розвитку, в якій 
конкурентні переваги зумовлені переважно використанням природних 
ресурсів, до інноваційної моделі, пріоритетами якої є технологічний рівень, 
кваліфікована робоча сила, економія енергії та інших видів природних 
ресурсів і новаторський стиль управління. За такої економічної моделі 
підгрунттям зростання є не сировина, а інтелект як найкращий спосіб 
забезпечити підвищення продуктивності праці в усіх сферах економічної 
діяльності.  

Доцільно розвивати органічне виробництво та запроваджувати 
використання альтернативних джерел енергії.  



 
 
Одним з ключових питань державного регулювання розвитку 

ресурсного потенціалу сільських територій є підвищення рівня і якості життя 
сільського населення, диверсифікація і розвиток сільської економіки та 
інфраструктури при збереженні значної ролі сільськогосподарської галузі, 
що забезпечує 12% ВВП, в якій зайнято приблизно 7 % населення України. 
Крім того, сьогодні існує потреба у  проведенні інституційних перетворень в 
системі організації діяльності органів місцевого самоврядування на сільських 
територіях, які мають бути  спрямовані на: формування дієздатного інституту 
місцевого самоврядування, підвищення ефективності діяльності його органів, 
формування систем інформаційної і консультаційної підтримки, зміна  

розвиток ефективного державного і приватного секторів 
економіки в АПК, на введення і забезпечення захисту прав 

власності, на розвиток багатоукладної економіки; 
	 

Забезпечення соціальної орієнтації ринкової економіки в 
сільському господарстві, на утворення системи соціальних гарантій і 

соціального захисту для жителів сіл; 
	 

Основні напрямки державного регулювання  розвитку  
ресурсного потенціалу сільських територій 

створення системи законодавчого регулювання функцій 
держави, на виконання земельного, податкового і трудового кодексів; 

	 

збереження і стимулювання розвитку науково-аграрного 
потенціалу, інноваційної активності та модернізації матеріально-

технічної бази сільського господарства; 
	 

розвиток в сільській місцевості промислових підприємств, 
обслуговуючих кооперативів, баз зберігання, холодильного 

господарства; 
	 

 проведення гнучкої зовнішньоекономічної політики направленої на 
захист внутрішнього ринку від недоброякісної конкуренції з боку 

іноземних компаній. 

забезпечення умов для розвитку конкуренції на ринках 
сільськогосподарської продукції, на нейтралізацію її недоброякісних 
форм, на боротьбу із зловживаннями монопольним становищем 

промислових і переробних підприємств, на запобігання 
криміналізації господарської діяльності; 

	 
стимулювання зростання конкурентноздатних виробництв і на 

фінансування промислових і сільськогосподарських організацій; 
	



механізмів матеріальної підтримки економічних суб'єктів сільських 
територій. 

Більш ніж 850 млн. чоловік в світі страждають від недоїдання, 
більшість з них живуть менш ніж на $ 1 на день.  Як гарантувати глобальну              
продовольчу безпеку на довгострокову перспективу? Адже високі ціни на 
продукти харчування спричиняють бідність. 

2/3 бідного населення світу проживають в сільській місцевості.  Тому 
рекомендації щодо забезпечення продовольчої безпеки включають в себе 
державні та приватні інвестиції в розвиток сільських територій.  

 

 
 

Крім того, розвиток ресурсного потенціалу аграрних підприємств є і 
залишиться ведучим фактором соціально-економічного розвитку сільських 
територій. Він забезпечує ключові інтереси країни, її безпеку, підтримує 
культурний та соціальний рівень життя нації.  

концепція, яка ідентифікує сільський розвиток з розвитком 
сільських районів в цілому шляхом використання всіх ресурсів, які 
знаходяться на їх території (людських, фізичних, природних, 
ландшафтних та ін.), та інтеграції між усіма  компонентами та 

галузями на місцевому рівні. Ця концепція використовує можливості 
території в найбільш ширшому її розумінні (територіальна модель). 

	 

Концепції розвитку сільських територій 

		

	

 концепція, яка ідентифікує сільський розвиток з загальною 
модернізацією сільського господарства і агропродовольчого 

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

	 
	

	

концепція, яка пов’язує сільський розвиток виключно зі 
зменшенням відмінностей між найбільш відсталими сільськими 
районами та рештою секторами економіки (концепція зближення, 

перерозподільча модель); 
	 

	



 
Отже, державне регулювання розвитку сільських територій має 

сприяти створенню особливих умов інвестиційно-інноваційного розвитку 
агропідприємств, які в ринковому середовищі передбачають інтеграцію 
науки й техніки щодо створення і виробництва нової продукції, нововведень і 
технології.  

	Крім того, державне регулювання повинно базуватись на  підтримці 
підприємницької ініціативи на селі за рахунок зменшення необґрунтованих 
адміністративних бар’єрів, знищення корупції і зменшення надмірного 
регулюванням. Держава має сприяти покращенню рівня освіти сільської 
молоді. Також має бути чітка, виважена, а головне фінансово підкріплена  
програма підтримки молодих фермерів, пільгове кредитування. Лише за 
таких умов, вищевказані заходи будуть сприяти ефективності ведення 
підприємницької діяльності на селі, зросте рівень продуктивності праці та 
покращиться якість життя сільського населення.  

 
 

Розвиток сільських 
територій • Підтримка 

інновацій і 
навичок, зелених 
технологій і 
впровадження 
дослідження; 

• Стимулювання 
розвитку 
соціальних 
інновацій. 

  

• Розвиток місцевого 
потенціалу, 

диверсифікація 
сільської економіки і 
розвиток місцевих 
ринків і робочих 

місць; 
• Дослідження 
альтернативних 
можливостей 
реструктуризації 
сільського 
господарства 

  

• Підвищення ефективності використання ресурсів для підтримки базових 
рівнів виробництва продуктів харчування, кормів і відновлюваних джерел 

та забезпечення екологічними суспільними благами; 
• Скорочення викидів, поглинання вуглецю біоенергетики та підвищення 

розвиток; 
• Забезпечення сталого 

земельними ресурсами та боротьба з втратою біорізноманіття. 
  

Сталий розвиток 
сільських 
територій 

	

	

		

	


