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Анотація 

У статті розглянуто проблеми управління розвитком сільських територій та проаналізовано ефек-

тивність управління ресурсним потенціалом сільських територій. Виявлено необхідність значних змін у 

державній політиці щодо управління сільськими територіями. 

Наголошено, що відродження сільських територій залежить передусім від рівня економічного ро-

звитку країни. Акцентовано, що багатофункціональний розвиток села необхідно здійснювати з урахуван-

ням монолітного підходу до розв’язання проблем аграрного комплексу, села, сільських територій загалом 

через поєднання інтересів жителів сільської місцевості, сільських громад, місцевого самоврядування та 

держави, застосовуючи соціальні й економічні важелі регулювання відповідних відносин у поєднанні з 

організаційними і правовими. Наголошено, що в рамках здійснення державної політики розвитку сільсь-

ких територій потребують активізації процеси проведення адміністративно-територіальної реформи, яка б 

передбачала здійснення реформи інститутів державної влади, реформу місцевого самоуправління (макси-

мальна децентралізація) та територіальну реформу (потрібно визначити територію юрисдикції кожної 

сільської територіальної громади). 

Зроблено висновки, що запорукою ефективного управління розвитком сільських територій і АПК є 

професійне кадрове забезпечення, необхідність активізації інноваційної діяльності, раціональне впро-

вадження досягнень науково-технічного прогресу у виробничу діяльність, дієвість державних та регіо-

нальних програм сільського розвитку. 

Abstract 

The problems of rural development management are investigated in the article, the analysis of the efficiency 

of management of the resource potential of rural territories is made. The necessity of significant changes in the 

state policy of management of rural territories is determined. It is emphasized that the revival of rural territories 

depends primarily on the level of economic development of the country. It is emphasized that multifunctional 
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development of the village should be carried out taking into account the integrated approach to solving the prob-

lems of the agricultural complex, the village, rural territories in general through the combination of interests of 

rural residents, rural communities, local self-government and the state, applying social and economic levers to 

regulate relevant relations with organizational and legal. It is emphasized that the implementation of the state rural 

development policy requires the intensification of the processes of administrative-territorial reform, which would 

envisage the reform of state institutions, the reform of local self-government (maximum decentralization) and 

territorial reform (it is necessary to define the territory of jurisdiction of each rural community). 

It is concluded that the key to effective management of rural development and agriculture is the professional 

staffing, the need to activate innovative activities, rational implementation of scientific and technological progress 

in production, the effectiveness of state and regional programs of rural development. 

Ключові слова: сільські території, управління розвитком, реформування, державна підтримка, кад-

рове забезпечення, інтеграція, потенціал, децентралізація. 

Keywords: rural areas, development management, reform, state support, human resources, integration, po-

tential, decentralization. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сільські території України характеризуються на-

явністю низки проблем, більшість з яких не 

вирішується протягом десятиліть. Відсутність чітко 

сформульованої та ефективної системи управління 

розвитком сільських територій призводить до 

постійного погіршення якості життя сільського 

населення. Відбувається зменшення його чисель-

ності загалом та у працездатному віці зокрема (вна-

слідок як природного скорочення, так і активних 

міграційних процесів). Крім того, спостерігається 

незадовільний стан інфраструктурного забезпе-

чення, зниження рівня доходів та відсутність аль-

тернатив сільському господарству. Одночасно, су-

часні складові управління розвитком сільських те-

риторій супроводжуються низькою економічною 

ефективністю та високою трудомісткістю його 

здійснення. Тому існує нагальна потреба у запро-

вадженні нових, більш ефективних методів управ-

ління розвитком сільських територій України з ме-

тою покращення соціально-економічних умов про-

живання сільських мешканців.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Протягом усього періоду незалежності нашої дер-

жави аграрна проблематика незмінно знаходиться у 

центрі уваги вітчизняних політиків, вчених-еко-

номістів, господарників, громадських діячів, 

експертів, а також великого кола пересічних грома-

дян, які тією чи іншою мірою дотичні до проблем 

українського села. Також негаразди українського 

села активно вивчаються фахівцями в галузі аграр-

ної економіки, державного управління, соціології, 

місцевого самоврядування та ін. Проблеми управ-

ління політикою розвитку села та їх теоретичне 

обґрунтування висвітлено у наукових роботах і до-

слідженнях відомих вітчизняних і зарубіжних уче-

них-аграріїв: Г. Калетніка, І. Гончарук, К. Мазур, А. 

Антонова, Г. Антонюка, Я. Панюри, О. Гуторової, 

А. Даниленко, І. Канцур, Г. Євтушенко, І. Кири-

ленка, М. Кропивка, В. Крупін, Ю. Злидник, В. 

Луцяка, М. Маліка, О. Онищенка, В. Юрчишина, І. 

Синявської, D. Foray, X. Goenaga, В. Чернятіної, І. 

Чухно, О. Шульги та ін. 

Проте досі залишається багато актуальних, але 

невирішених питань з даної тематики. Все це вима-

гає суттєвої уваги науковців до дослідження про-

цесів, що відбуваються в межах сільської 

соціально-територіальної підсистеми українського 

суспільства. 

Виділення не вирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Сучасний стан сільських тери-

торій України характеризується не лише значними 

структурними, функціональними та пов’язаними із 

ними демографічними проблемами, він також від-

значається значним потенціалом до розвитку 

сільськогосподарської та інших видів підприєм-

ницької діяльності на селі. Водночас, реалізація 

цього потенціалу є неможливою без ґрунтовного 

дослідження проблем і перспектив економічного 

розвитку сільських територій не як другорядної 

після міст за важливістю категорії, а як повноцінної 

та потребуючої активної підтримки складової 

регіональної економіки, що є не лише місцем виро-

бництва сільськогосподарської продукції, але й те-

риторією проживання та отримання доходів тре-

тини населення держави. 

Формулювання цілей статті (постановка за-

вдання). Метою статті є вивчення існуючих про-

блемних питань, які стосуються управління розвит-

ком сільських територій та визначення основних 

напрямів його вдосконалення. Також здійснення 

комплексного аналізу сучасного стану та проблем 

розвитку сільських територій України, обґрунту-

вання критеріїв оптимізації управління ними, 

визначення стратегічних пріоритетів їх розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Розв'язання глобальних економічних проблем у 

нашій державі необхідно починати з аграрної сфери 

і сільської місцевості, оскільки вони є тим ком-

плексним складним структурним об'єктом, який 

посідає важливе місце в стратегії розвитку еко-

номіки країни. Сьогодні потрібно констатувати від-

сутність необхідних передумов для ефективної ре-

алізації потенціалу сільських територій, а також 

значні недоліки та не сформованість системи 

управління їх розвитком. Потенціал розвитку 

сільських територій України, як і держави загалом, 

може бути розкритий та реалізований лише за 

умови формування ефективної системи державного 

управління.  

Складність реформування державного управ-

ління розвитком сільських територій полягає у 

необхідності дотримання системності, комплекс-

ності, урахування всіх аспектів цього процесу, 

оскільки кожна з його складових відіграє важливу 
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роль у реалізації стратегічних завдань нової дер-

жавної аграрної політики [9]. Водночас ефек-

тивність державного управління залежить від до-

тримання ціннісних орієнтирів. Нині можна ствер-

джувати про відсутність чітко сформованих та 

діючих ціннісних орієнтирів в управлінні розвит-

ком сільських територій, що призводить, зокрема, 

до марнування державних ресурсів та низької ефек-

тивності заходів з їх соціально-економічного ро-

звитку [10]. 

Сьогодні в Україні одним із пріоритетних 

напрямків вирішення проблем управління розвит-

ком сільських територій є децентралізація. Крім 

того Президент України підписав Закон України 

«Про добровільне об’єднання територіальних гро-

мад», яким регулюються відносини, що виникають 

у процесі добровільного об’єднання громад сіл, се-

лищ та міст (рис. 1). Таким чином, планується, що 

даний комплексний підхід допоможе у вирішенні 

основних проблем розвитку сільських територій 

України, в основу якого закладаються принципи 

сталого розвитку. 

 
Рис. 1. Формування ОТГ в Україні станом на 01.01.2020 р. 

Джерело: сформовано на основі [14] 

 

З метою покращення соціально-економічного 

розвитку сільських територій нині в Україні розгля-

дається документ щодо «Реформування субрегіо-

нального рівня адміністративно-територіального 

устрою України: можливі та оптимальні варіанти». 

Міністерство регіонального розвитку України за 

ініціативи Центру політико-правових реформ 

узгоджують проект «Підготовка та громадське об-

говорення обґрунтованої пропозиції нового район-

ного поділу всіх областей в рамках реформи місце-

вого самоврядування України», який планується 

реалізувати за фінансової підтримки Уряду Великої 

Британії, що містить пропозиції щодо кількості но-

вих адміністративно-територіальних одиниць суб-

регіонального рівня. 

Реформа місцевого самоврядування та тери-

торіальної організації влади базується на одной-

менній Концепції. Україна планує завершити ре-

форму у 2020 році, провівши чергові місцеві вибори 

на новій територіальній основі місцевого самовря-

дування. 

На рис. 2 наведена інформація щодо створення 

ОТГ у розрізі областей України cтаном на 1 січня 

2020 року. 
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Рис. 2. Кількість ОТГ в Україні з адміністративними центрами у містах обласного значення, одиниць 

Джерело: сформовано на основі [14] 

 

За період з 2015 по 2019 рік в Україні було сформовано 1029 ОТГ. Динаміку формування ОТГ в 

Україні показано на рис. 3.  

 
Рис. 3. Динаміка формування ОТГ в Україні у 2015-2019 рр., одиниць 

Джерело: сформовано на основі [14] 

 

Сільські території відіграють важливу роль у національній економіці. Вони забезпечують населення 

продуктами харчування, а переробну промисловість - сировиною. Дослідження наукової спільноти поділя-

ють сільські території на окремі типи (табл. 1). 

Таблиця 1 

Типи сільських територій 

 Типи Характеристика 

І 
Типово сільські (аг-

рарні) території 

Особливістю цього різновиду сільських територіальних громад є 

наявність великої кількості відповідного природного ресурсу - зе-

мель сільськогосподарського призначення. 

ІІ 
Перехідні (змішані) те-

риторії 

До цієї категорії належать сільські урбанізовані зони та “аграрні 

міста”. Основною умовою розвитку сільських утворень як пере-

хідних є наявність відповідного географічного розташування - пе-

редмістя. 

ІІІ 

Території зі спеціаль-

ним режимом 

функціонування 

(Оздоровчо-рекреаційні, гірські та прикордонні) -особливістю оздо-

ровчо-рекреаційних та гірських є надання туристичних, оздоровчих 

та історико-культурних послуг. 

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження  
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Результати експериментальних досліджень доводять, що ефективність розвитку потенціалу сільських 

територій залежить від ефективного управління ними. Основним суб’єктом управління в сільській місце-

вості є органи місцевого самоврядування. Наділення їх відповідними повноваженнями та ресурсами доз-

волить вирішити проблеми щодо створення сприятливого життєвого середовища селян [12]. У цьому кон-

тексті, виконання конкретних функцій сільських територій відіграють надзвичайно важливу роль у їх 

соціально-економічному розвитку (табл. 2). 

Таблиця 2 

Функцiї сiльських територій 

 Функція Характеристика 

I Економічна 
Забезпечення нормативного формування та розвитку всiх векторiв еко-

номiки сiльських територiй. 

II Демографічна 
Вiдтворення як сiльського населення, так i сiльських населених пунктiв 

рiзних видiв. 

III Виробнича Формування експортного потенцiалу аграрного сектора. 

IV Соціальна Забезпечення соцiального розвитку села. 

V 
Організаційно- 

управлінська 

Створення органiзацiйного механiзму. Мета – сформувати керівнi та ке-

рованi системи, а також зв’язки та вiдносини з ними, тобто створення ор-

ганiв управлiння зовнiшньоекономiчною дiяльністю, добирання та розста-

новка кадрiв тощо. 

VI 
Природно- відтво-

рювальна 

Характеризується природними вiдтворювальними процесами складників 

сiльських територiй. 

VII 
Рекраційно-тури-

стична 

Максимальне задоволення потреб як вiтчизняних так i iноземних туристiв 

у вiдпочинку, оздоровленнi, лiкуваннi, духовному та фiзичному розвитку. 

VIII Культурна 
Забезпечення сiльських мешканцiв духовними та матерiальними цiнно-

стями. 

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження  

 

Нині надзвичайно важко уявити економічний 

розвиток України без відродження українського 

села. Тенденція до погіршення соціально-економіч-

ного становища сільських територій спричиняє 

підвищення дисбалансу в розміщенні продуктив-

них сил держави, що зумовлює відтік ресурсів у ве-

ликі міста, які сконцентровують в собі все більшу 

частину фінансового, промислового, науково-тех-

нічного та кадрового потенціалу. Натомість село, із 

слаборозвинутою інфраструктурою і низьким рів-

нем життя населення, й надалі перебуває в депре-

сивному стані [11; 18]. Процес реформування 

сільських територій гальмується, що спричинено 

рядом проблем (рис. 4).  

Для державного регулювання соціально-еко-

номічного розвитку сільських територій в ринкових 

умовах господарювання характерним є компіляція 

системи типових норм і заходів законодавчого, ви-

конавчого та контролюючого характеру, які 

здійснюють державні установи та суспільні ор-

ганізації з метою стабілізації й адаптації соціально-

економічної системи до існуючих умов, яким при-

таманна мінливість. Процес державного регулю-

вання соціально-економічних явищ і процесів пе-

редбачає послідовне дотримання норм і виконання 

комплексу організаційних, економічних, фінансо-

вих, управлінських заходів [17; 18], які виступають 

складовими компонентами ефективної політики за-

безпечення сталого розвитку сільських територій.  

Основними критеріями стійкого сільського ро-

звитку є підвищення ефективності сільського гос-

подарства, диверсифікація сільської економіки в 

цілому, продовольча безпека країни, природний 

приріст сільського населення, підвищення рівня та 

якості життя на селі, дотримання соціального кон-

тролю над історично освоєними територіями [5; 

12], поліпшення родючості ґрунту й екологічної си-

туації в сільських районах. 

Перелічені критерії забезпечуються різними 

заходами, раціональне поєднання яких і становить 

сутність політики стійкого сільського розвитку. 
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Рис. 4. Основні проблеми управління розвитком сільських територій 

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження  

 

  

Проблеми управління розвитком сільських територій 

Зношеність та недостатня кількість 

сільськогосподарської техніки, 

що зумовлює порушення технології ви-

робництва продукції та втрат значної 

частки врожаю. 

Деконцентрація виробництва сільсь-

когосподарської продукції. 

Невисока підприємницька активність 

у сільських територіях. 

Нераціональна заготівля і переробка аграрної про-

дукції, особливо що стосується комплексної пере-

робки сировини, механізації й автоматизації виробни-

чих процесів, а також фасування й пакування готової 

продукції. 

Невисока якість та конкурентоспро-

можність сільськогосподарської про-

дукції. 

Нестача кваліфікованих кадрів. 

Незначний обсяг експорту сільськогоспо-

дарської продукції. 

Невисока інвестиційна привабливість 

галузі сільського господарства. 

Несистемність інституційного забезпечення розвитку 

сільських територій, зокрема надмірна кількість дер-

жавних та недостатній розвиток недержавних органів, 

здатних у взаємодії й координації ефективно реалізо-

вувати завдання регіональної політики. 

Незавершеність реформування зе-

мельних відносин. 
Неадекватна аграрна політика держави, зокрема від-

сутність ефективних програм фінансово-кредитної 

підтримки виробників аграрної продукції, значне по-

даткове навантаження, призупинене реформування 

ринку землі, неефективна реалізація програм розвитку 

галузі сільського господарства. 

Знищення кооперативних традицій, що 

призвело до деконцентрації 

виробництва сільськогосподарської про-

дукції. 

Занепад соціальної, виробничої та рин-

кової інфраструктури на 

селі, що призводить до збільшення вар-

тості виробництва, значних втрат 

продукції під час її транспортування та 

зберігання. 

Відсутність мотивації до праці, інерційність сільсь-

ких жителів, слабкість сільського самоврядування і 

неготовність сільських громад 

брати участь в проектах місцевого розвитку. 

Відсутність співпраці між науковими установами і 

виробниками агропродовольчої продукції, що зумо-

влює недостатність науково-прикладних 

розробок в аграрному секторі спрямованих на по-

кращення якості насіннєвого та племінного ма-

теріалу, підвищення продуктивності сільськогоспо-

дарського виробництва. 

Відсутність регіональної стратегії ро-

звитку зовнішньої торгівлі 

агропродовольчою продукцією, що 

зумовлює деформовану структура 

експорту агропродовольчої продукції. 
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Світовий досвід та вітчизняна практика пере-

конує, що про рівень розвитку економіки і якості 

життя населення країни можна судити за рівнем ро-

звитку сільських територій [22]. Це пояснюється 

тим, що неможливо забезпечити комплексний ро-

звиток, закласти міцний фундамент майбутнього, 

не формуючи високих стандартів життя для сільсь-

кого населення (рис. 5).  

 
Рис. 5. Основні вектори політики сільського розвитку 

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження 

 

Ураховуючи це, провідні країни світу ро-

зробляють дієві механізми збереження села, сільсь-

кого способу життя та сільських традицій. Із цією 

метою постійно удосконалюється політика 

соціально-економічного розвитку сільських тери-

торій, що потребує внесення відповідних змін до 

системи управління, збільшення видатків на ре-

алізацію державних програм [5].  

Запорукою ефективної реалізації політики ро-

звитку сільських територій є її кадрове забезпе-

чення. Як зазначає М. Малік, професійні кадри – го-

ловна умова здійснення вибраної стратегії сталого 

розвитку сільських територій, тобто, управлінці по-

винні їй відповідати. У нашій країні працівники 

держадміністрацій, які відповідальні за еко-

номічний і соціальний розвиток, є, як правило, 

фахівцями у порівняно вузьких питаннях пла-

нування і управління. Зайняті вирішенням поточ-

них проблем, вони не приділяють достатньої уваги 

перспективним питанням, не мають досвіду ста-

лого регіонального розвитку в умовах сучасної рин-

кової економіки і розвитку самоврядування, не во-

лодіють системним уявленням і знанням сучасних 

методичних підходів та алгоритмів [13]. Тому необ-

хідно приступити до створення ефективної системи 

навчання та перепідготовки кадрів для розвитку 

сільських територій (табл. 3). 

Таблиця 3 

Основні проблеми кадрового забезпечення місцевого самоврядування на сільських територіях  

 Характеристика проблем 

I 
Недосконалість нормативно-правової бази з питань кадрового забезпечення сфери публічного 

управління; 

II 
Нестабільність складу, недоліки в доборі, використанні й утриманні управлінських кадрів та 

порушення принципу наступності в роботі; 

III Непрозорість діяльності органів місцевого самоврядування в кадровій сфері; 

IV 
Низка проблем, успадкованих від попередньої влади, передусім корумпованість, низька мо-

ральність, недотримання вимог щодо політичної нейтральності; 

V 

Недостатній рівень професіоналізму та адміністративної культури посадових осіб місцевого 

самоврядування, недосконалість системи їх підготовки та недостатність ресурсного забезпе-

чення цього процесу; 

VI 
Непрестижність служби в органах місцевого самоврядування, низький рівень соціальної мо-

тивації та соціального захисту посадових осіб місцевого самоврядування; 

VII 
Відсутність цілісної кадрової системи та нерозвиненість інститутів професіоналізації системи 

державного управління, передусім підготовки та використання кадрового резерву; 

VIII 
Недосконалість громадського та державного контролю за діяльністю персоналу органів 

місцевого самоврядування, критеріїв та механізму об’єктивної оцінки їх роботи. 

Джерело: сформовано на основі [7] 

 

На нашу думку, основними принципами державної політики мають стати: об’єктивність, наукова 

обґрунтованість, законність, системність, комплексність, пріоритетність, гнучкість, публічність, ефек-

тивність (табл. 4). 

  

Вектори політики 

сільського розвитку 
ІІІ Покращення стану навко-

лишнього середовища. 

середовища

ІІ Конкурентоспроможність аграр-

ного сектору. 

IV Диверсифікація економіки. 
 

І Підвищення якості життя в сільсь-

кій місцевості. 
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Таблиця 4 

Різновиди механізмів державного управління 

 Назва Характеристика 

I Економічний 

Механізми державного управління банківською, грошово-ва-

лютною, інвестиційною, інноваційною, кредитною, податко-

вою, страховою діяльністю тощо. 

II Мотиваційний 

Сукупність командно-адміністративних та соціально-еко-

номічних стимулів, що спонукають державних службовців до 

високоефективної роботи. 

III Організаційний 

Об’єкти, суб’єкти державного управління, їхні цілі, завдання, 

функції, методи управління та організаційні структури, а та-

кож результат їхнього функціонування 

IV Політичний 
Механізми формування економічної, соціальної, фінансової, 

промислової політики тощо.  

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження 

 

На жаль, сьогодні, на сільських територіях в 

регіональних органах влади переважають тра-

диційні ієрархічні структури з рідкісним вкраплен-

ням ринкових механізмів. Переваги таких ор-

ганізаційних структур полягають у чіткому 

розподілі функцій та ієрархічної співпідпорядкова-

ності всіх ланок управління, упорядкованості си-

стеми правил і стандартів, що визначають 

функціонування органів управління. Недоліки ви-

ражаються в жорсткій обумовленості поведінки, 

труднощах організації взаємозв’язків усередині ор-

ганізації і нездатності до швидких нововведень 

[15].  

 Ефективність управління сучасними сільсь-

кими територіями значною мірою залежить від 

стратегії соціально-економічного розвитку 

регіону. У цьому контексті, інтеграція планів ста-

лого розвитку сільських територій в стратегію 

соціально-економічного розвитку держави поки не 

знаходять широкого практичного застосування. В 

результаті внутрішня міжрегіональна кооперація 

фактично відсутня, бюджетні кошти використову-

ються недостатньо ефективно. Державні цільові 

програми також не вирішують дану задачу. Багато 

українських вчених визнають, що в Україні в 

цілому втрачена культура планування викори-

стання території [1; 21]. 

Для забезпечення стійкого розвитку сільських 

територій необхідно розробити регіональні про-

грами, узгоджуючи їх із розвитком окремого насе-

леного пункту (рис. 6).  

 
Рис. 6. Державна фінансова підтримка місцевого та регіонального розвитку у 2019 році 

Джерело: сформовано на основі [14] 

 

Регіони повинні мати детально опрацьований 

документ – що, де і яким чином буде розвиватися, 

за рахунок чого і що матиме з цього конкретна 

сільська територія. Повинно бути враховано при-

родні особливості (наявність місцевих ресурсів, 

можливість організувати оздоровлення людей, 

відпочинок, використання території для інших, ко-

рисних для суспільства цілей). На рис. 7 наведена 

інформація щодо освоєння коштів за рахунок Дер-

жавної фінансової підтримки місцевого та регіо-

нального розвитку в Україні.  
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Рис. 7. Державна фінансова підтримка місцевого та регіонального розвитку у період 2014-2019 рр. 

Джерело: сформовано на основі [14] 

 

Сучасний стан управління розвитком сільсь-

ких територій потребує суттєвого підвищення ролі 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства й Міністерства розвитку 

громад та територій. АПК та розвиток сільських те-

риторій є взаємозалежні категорії. Адже ефективне 

використання ресурсного потенціалу є запорукою 

добробуту сільського населення. Значний вплив на 

фінансове забезпечення аграрних підприємств 

відіграють регіональні органи влади з питань 

надання кредитів, укладання лізингових угод та 

інше. Крім того, варто розглянути механізм іпотеч-

ного кредитування сільськогосподарських товаро-

виробників.  

Як зазначає Г.М. Калетнік, іпотечне кредиту-

вання є перспективним напрямом і потужним дже-

релом залучення фінансових ресурсів у сільсько-

господарське виробництво, що стане рушійною си-

лою ефективного управління розвитком сільських 

територій. Результативно діючий іпотечний ме-

ханізм повинен стати важелем і стимулюючим чин-

ником фінансового й економічного зростання агро-

промислового комплексу України, забезпечуючи 

при цьому соціальний розвиток сільських тери-

торій [6].  

В свою чергу, ефективність управління розвит-

ком сільських територій повинно базуватись на 

принципах приватно-державного партнерства. Таке 

поєднання є основою сталого розвитку сільських 

територій. В умовах децентралізації ключову роль 

управлінця на сільських територіях здійснює Ста-

роста (рис.8). Староста - це лідер, якому громада 

села виказала підтримку. Він - нова посадова особа 

місцевого самоврядування, нова інституція, ство-

рена для того, щоб інтереси всіх жителів сіл в об’єд-

наних територіальних громадах були належним чи-

ном представлені. Щоб соціальні, побутові та інші 

потреби мешканців села були задоволені. Щоб про-

блеми місцевого значення вирішувалися швидко, 

відкрито, зрозуміло. Староста наділений низкою 

повноважень, визначених Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (стаття 54-1) 

[14]. Староста також може бути уповноважений ра-

дою ОТГ чи її виконавчим комітетом на здійснення 

інших повноважень, які передбачені іншими зако-

нами. 



32 The scientific heritage No 45 (2020) 

 
Рис. 8. Інститут старост в обєднаних територіальних громадах України 

Джерело: сформовано на основі [14] 

 

Управління передбачає визначення чітких 

орієнтирів, як стосовно бажаного соціально-еко-

номічного стану, так і методів (засобів) його досяг-

нення. Подолання проблем, що склалися у сільсь-

когосподарській галузі, вимагає безпосереднього 

втручання держави шляхом фінансування конкрет-

них цільових програм соціального розвитку села 

[21]. 

Політика розвитку сільських територій скла-

дається із трьох великих частин: підтримка сільсь-

когосподарських виробників, захист довкілля, 

підтримка комплексних проектів розвитку сільсь-

кої інфраструктури. В Україні за останні роки, коли 

відбувалось переосмислення державної регіональ-

ної політики на основі кращого європейського до-

свіду, політика розвитку сільських територій була 

визначена фактично частиною політики регіональ-

ного розвитку. Крім того наукова спільнота виділяє 

базові умови розвитку сільських територій, які є за-

порукою ефективного їх зростання (рис. 9). 

 
Рис. 9. Основні умови розвитку сільських територій 

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження  

 

Також важливе значення має регулювання гос-

подарських потреб у відповідності з можливостями 

природного середовища; максимальне забезпе-

чення сільських територій власними ресурсами 

шляхом їх найбільш раціонального і комплексного 

використання. Основним є раціональне впро-

вадження всіх досягнень науково-технічного про-

гресу у виробничу діяльність, що не допускає або 

зводять до мінімуму виснаження і деградацію ре-

сурсів, особливо земельних [4; 18]. Розвиток і роз-

міщенням виробництва з врахуванням природних 

умов і ресурсних можливостей кожного регіону, їх 

охорона і найбільш раціональне використання 

належать також до основоположних принципів 

управління сільськими територіями (рис. 10).  

Базові умови розвитку сільських територій 

Повноцінний інститут місцевого 

самоврядування на селі. 

Потенціал самої території (виробничий, 

у т. ч. сільськогосподарський, туристич-

ний тощо). 

Відповідна інфраструктура 

(соціальна та інженерна). 

Дієві державні та регіональні 

програми сільського розвитку. 

Сприятливі умови для розвитку 

підприємництва. 

Кваліфіковані кадри для сільськогосподарсь-

кого виробництва, освіти, медицини, сфери 

послуг і т.д. 
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Рис. 10. Джерела фінансування розвитку сільських територій 

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження 

 

Управління людським та трудоресурсним по-

тенціалом є складовою частиною комплексного 

управління сільськими територіями. Від кількості 

трудових ресурсів, їх розміщення, статевого і віко-

вого складу, залежить рівень працезабезпеченості 

сільської економіки [8]. Працезабезпечені сільські 

території мають можливість більш інтенсивно ро-

звивати й диверсифікувати свою економіку.  

Відзначимо, що підсистему управління та ор-

ганізації сільських територій формують: сільські та 

селищні ради, сільські громади, органи управління 

об’єктів виробничо- та соціально-економічної 

діяльності, представництва громадських суспільно-

економічних, соціальних та екологічних ор-

ганізацій, асоціацій, фондів. Центрами організації 

сільських територій виступають села та селища (з 

розміщеними в них сільськими та селищними ра-

дами), населені пункти, які їм підпорядковуються, 

окремі фермерські поселення, сучасні ОТГ. Безпо-

середній управлінський вплив на розвиток сільсь-

ких територій здійснюють районі та обласні органи 

місцевого самоврядування та в загальнодержав-

ному масштабі – органи державної влади, які базу-

ються на дотриманні чітких принципів (рис. 11) 

[17]. 

 

 
Рис. 11. Принципи управління розвитком сільських територій 

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження  

 

На державному рівні для забезпечення 

стабілізації та соціально- економічного розвитку 

сільських територій вже реалізується велика кіль-

кість заходів. Але ситуація в цій сфері залишається 

складною. Не вирішено низку питань, зокрема 

соціальні проблемні питання: безробіття, бідність 

та вимушена трудова міграція, занепад соціальної 

інфраструктури, демографічна криза та деградація 

сільської поселенської мережі тощо [3; 20].  

Важливим компонентом стратегії України в 

межах Державної цільової програми сталого ро-

звитку сільських територій на період до 2020 р. є 

реформа врядування з очевидними пріоритетними 

завданнями (табл. 5) [16]. 

  

Місцевий 

бюджет 

Сільська територія (сільська рада), ОТГ 

Фонд розвитку сільських територій 

Суб’єкти господа-

рювання 

Державний бюд-

жет 

Громадські ор-

ганізації 

Територіальна 

громада 

ІІ Бережливе ставлення до ресурсів, максимальне використання природних 

умов для фізичного, розумового і естетичного розвитку населення України, а 

природних ресурсів – для постійного нарощування виробництва і збільшення 

матеріальних благ. 

І Пізнання і всестороннє використання в господарській практиці об'єктив-

них законів природи, діалектичної єдності всіх її елементів, взаємозв'язку і 

взаємообумовленості всіх процесів, які відбуваються в біосфері. 

Принципи управління розвитком 

сільських територій 
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Таблиця 5  

Стратегічні завдання програми сталого розвитку сільських територій 

Перелік пріоритетних завдань 

I II III IV V 

Проведення 

антикоруп-

ційної ре-

форми, су-

дової ре-

форми і 

реформи пра-

воохоронної 

системи; 

Реформування 

системи управ-

ління державними 

фінансами, зо-

крема шляхом 

підвищення прозо-

рості та ефектив-

ності розподілу та 

витрачання їх; 

Забезпечення 

максимальної 

прозорості про-

цесу державних 

закупівель 

згідно з загаль-

ними принци-

пами конкурен-

ції; 

Відхід від централізова-

ної моделі управління 

шляхом: забезпечення 

спроможності місцевого 

самоврядування; застосу-

вання принципів суб-

сидіарності та фінансової 

самодостатності місце-

вого самоврядування; 

Побудова ефек-

тивної системи 

територіальної 

організації влади 

в Україні згідно з 

положеннями Єв-

ропейської хартії 

місцевого са-

моврядування.  

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження  

 

Процес ефективного управління доцільно фор-

мувати на основi вдосконалення мiжбюджетних 

стосункiв, здiйснення монiторингу соцiально-еко-

номiчного розвитку сiльських територiй, розроб-

лення й реалiзацiї генеральних планiв розвитку 

сiльських територiй. 

Ефективний розвиток сільських територій у 

країнах Європи грунтується на Концепції «Розумна 

спеціалізація», яка була сформульована експерт-

ною групою Європейської Комісії «Знання для зро-

стання» як стратегія інноваційного розвитку 

регіонів, що передбачає найбільш ефективне вико-

ристання їхніх особливостей, розвиток конкурент-

них переваг. Розумна спеціалізація поєднує проми-

слову, інноваційну та освітню політику, спрямо-

вану на те, щоб вибрати обмежену кількість 

пріоритетних областей для інвестицій у межах 

регіону [19; 22], орієнтуючись на його сильні сто-

рони та порівняльні переваги.  

Перед розробниками концепції стояло зав-

дання розповсюджувати державні інвестиції на 

знання та інновації. Підтримка дослідницької 

діяльності бізнесу в таких сферах, як біотехнології, 

нанотехнології, з боку державних і, зокрема, регіо-

нальних влад повинна була доповнити інші вироб-

ничі сфери для розкриття внутрішнього потенціалу 

та отримання переваг уже на міжнародному ринку. 

Таким чином, «Розумна спеціалізація» являє собою 

концепцію політики економічного зростання, що 

розвивається за рахунок інновацій. 

Використовуючи Європейський досвід, 

сьогодні Україні також потрібно перейти від моделі 

розвитку, у якій конкурентні переваги зумовлено 

переважно використанням природних ресурсів, до 

інноваційної моделі, пріоритетами якої є техно-

логічний рівень, кваліфікована робоча сила, еко-

номія енергії та інших видів природних ресурсів і 

новаторський стиль управління. За такої економіч-

ної моделі підґрунтям зростання є «інтелект», а не 

сировина, що є найкращим способом забезпечити 

підвищення продуктивності праці в усіх сферах 

економічної діяльності. Для України це означає 

упровадження нових технологій не тільки з метою 

максимального збільшення доданої вартості у про-

мисловості та сільському господарстві, а й також 

для модернізації транспорту і розвитку сфери по-

слуг. Така модель також потребує масштабних ін-

вестицій в інфраструктуру, передусім у дорожню, 

та підтримки мікро-, малого і середнього бізнесу. 

Тільки такий наукоємний та екологічно безпечний 

характер зростання надасть змогу протидіяти 

викликам безробіття, зокрема молодіжного, нестачі 

ресурсів і політичним негараздам. Створення мож-

ливостей легального працевлаштування з гідною 

оплатою та умовами праці не тільки забезпечить 

зменшення масштабів бідності та зниження нерів-

ності в суспільстві, а й стане важливим чинником 

соціальної інтеграції [12; 20]. Необхідною переду-

мовою такого економічного піднесення є стабіль-

ність бізнес-середовища.  

Відродження сільських територій має стати до-

слідження розвитку аграрних і неаграрних видів 

діяльності, спроможних створити необхідну фінан-

сову базу для серйозних соціально-економічних 

трансформацій на селі з метою забезпечення належ-

них умов проживання населення.  
Висновки. Стан та перспективи розвитку 

сільських територій залежать передусім від рівня 
економічного розвитку країни. Сільські території є 
надзвичайно складним об'єктом управлінського 
впливу. В управлінні сільських територій треба 
враховувати, що досягнення високого рівня життя 
населення є основною метою економічного ро-
звитку сільських територій. Тому, запорукою ефек-
тивного управління розвитком сільських територій 
і АПК є професійне кадрове забезпечення, необ-
хідність активізації інноваційної діяльності, раціо-
нальне впровадження досягнень науково-техніч-
ного прогресу у виробничу діяльність, дієвість дер-
жавних та регіональних програм сільського 
розвитку. 
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