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У статті розглянуто концептуальні основи розвитку сільських територій. Досліджено економічні, соціокуль-
турні, політичні, інституціональні та екологічні аспекти зазначеного розвитку. Визначено основні принципи 
управління розвитком сільських територій. Визначення концепції розвитку сільських територій передбачає 
оцінювання наявних проблем та перешкод для ефективного розвитку депресивних територій на державному 
та регіональному рівнях, окреслення цілей та шляхів їх реалізації. Наведено способи вирішення проблем 
розвитку сільських територій.
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Герцег В.А., Газуда Л.М. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье рассмотрены концептуальные основы развития сельских территорий. Исследованы экономиче-

ские, социокультурные, политические, институциональные и экологические аспекты указанного развития. 
Определено основные принципы управления развитием сельских территорий. Определение концепции раз-
вития сельских территорий предусматривает оценивание имеющихся проблем и препятствий для эффектив-
ного развития депрессивных территорий на государственном и региональном уровнях, определения целей и 
путей их реализации. Приведены способы решения проблем развития сельских территорий.

Ключевые слова: концепция, депрессивная территория, инфраструктурное развитие, сельские террито-
рии, стратегия.

Hertseh V.A., Gazuda L.M. CONCEPTUAL BASES TO THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
In the article considered bases to the development of rural territories have been. The economic, sociocultural, po-

litical, institutional and ecological aspects of rural development are investigational There are certain basic principles 
of management to the development of rural territories. The definition of the concept of rural development involves 
assessing existing problems and obstacles for the effective development of depressed territories at the state and 
regional levels, defining the goals and ways of their implementation. The aims of the problem of rural development 
in rural areas are presented.

Keywords: conception, depressed territory, infrastructural development, rural territories, strategy.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Основною метою та рушійною силою 
суспільного розвитку є людські потреби і сама 
людина як така. Закономірно, що в центрі 
сільського розвитку повинні перебувати сіль-
ські мешканці, які прагнуть поліпшити власний 
добробут, якість життя і забезпечити сприятливе 
середовище проживання для нинішніх та при-
йдешніх поколінь. Тобто інтегруючим чинником 
соціально-економічного розвитку вважається 
соціум у різних формах взаємодії з певною 
територіальною належністю, а також людино-
центричний підхід, що розглядається умовами 
життєдіяльності, культурою та світобаченням.

Збалансованість розвитку сільської місце-
вості зумовлює необхідність виокремлення 
концептуальних підходів до формування ком-
фортного середовища проживання, а також 

залежить від багатьох чинників. На сучасному 
етапі стає доцільним обґрунтування зазна-
чених підходів до забезпечення сталого роз-
витку сільських територій України з метою 
реалізації державної підтримки та запрова-
дження цільових державних програм і страте-
гій, спрямованих на інфраструктурний розви-
ток сільських територій.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагоме теоретико-методологічне під-
ґрунтя щодо забезпечення сталого розвитку 
та ефективного функціонування сільських 
територій висвітлено в працях М. Баранов-
ського, М. Кропивка, О. Бородіної, О. Пав-
лова, І. Гончаренко та інших вчених. Аналіз 
наукових досліджень дає можливість виокре-
мити основні шляхи подолання депресії сіль-
ських територій.
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У Законі України «Про стимулювання роз-
витку регіонів» визначено, що депресивна 
територія – це регіон чи його частина, рівень 
розвитку якого (якої) за показниками, визна-
ченими цим Законом, є найнижчим серед 
територій відповідного типу. У статті 9 цього 
ж документа зазначено, що депресивними 
можуть бути регіони, промислові, сільсько-
господарські райони, а також міста обласного 
підпорядкування [3].

О. Гранберг зазначив, що депресивна 
територія – це територія, яка неспроможна 
самостійно вирішити свої соціально-еконо-
мічні проблеми (або реалізувати свій високий 
потенціал) та потребує активної підтримки з 
боку держави [1, с. 45].

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є визначення 
концептуальних засад та поглиблення тео-
ретико-методологічних підходів до забезпе-
чення розвитку сільських територій.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Єдиного критерію оцінювання 
соціально-економічного розвитку території 
не існує. До основних показників виокрем-
лення депресивних територій відносять 
валову додану вартість на одну особу, 
рівень безробіття, доходи населення, показ-
ники забезпеченості населення товарами 
та послугами. Однак не варто ототожню-
вати депресію регіону лише з економічними 
характеристиками, адже вона включає в 
себе і соціальну складову.

Визначення концепції розвитку сільських 
територій передбачає оцінювання наявних 
проблем та перешкод для ефективного роз-
витку депресивних територій на державному 
та регіональному рівнях, окреслення цілей та 
шляхів їх реалізації.

Проблеми сільського розвитку підрозділя-
ють на економічні, соціально-демографічні, 
управлінські, екологічні та територіальні 
[7, с. 103].

До економічних проблем можна віднести 
низький рівень розвитку малого та середнього 
бізнесу; недосконалість реалізації ринко-
вих відносин; низький рівень диверсифікації 
сільськогосподарського виробництва; низь-
кий рівень конкурентоспроможності продук-
ції сільського господарства на внутрішньому 
ринку; застарілу інженерно-комунальну інф-
раструктуру; низький рівень інноваційності; 
низький рівень інвестиційної привабливості.

Серед соціально-демографічних проблем 
виокремлюють проблеми відтворення насе-
лення; трудову міграцію у більш привабливі 

регіони; статевовікову диспропорцію струк-
тури населення; низький рівень зайнятості 
та доходів сільського соціуму; важкі умови 
праці, низький рівень механізації та автома-
тизації виробничої сфери; занедбаність соці-
альної інфраструктури та невідповідність 
соціального забезпечення потребам сіль-
ського населення.

Екологічні проблеми включають деграда-
цію земель; забруднення повітря; проблеми, 
пов’язані зі збиранням та утилізацією твер-
дих побутових відходів; забруднення водойм; 
вирубування лісів. До кола управлінських 
перешкод варто віднести недосконалість 
управлінської системи; неефективне вико-
ристання ресурсів. Територіальними пере-
шкодами вважають не престижність сільської 
місцевості та відсутність засобів мотивування 
молоді до проживання в ній.

Проаналізувавши проблеми, що гальму-
ють сільський розвиток, окреслимо основні 
цілі щодо забезпечення розвитку сільських 
територій, зокрема поліпшення житлових 
умов сільського населення, інфраструктур-
ний розвиток досліджуваних територій, бла-
гоустрій та житлове облаштування; стиму-
лювання зростання зайнятості населення; 
забезпечення достатнього рівня інвестицій 
у людський капітал; формування мережі 
центрів інформаційної, консультаційної, 
навчальної, сервісної підтримки; підвищення 
рівня доходів і зайнятості; орієнтація на ста-
лий розвиток; технологічне переоснащення 
галузей аграрного виробництва, застосу-
вання ресурсозберігаючих та екологічно-
сприятливих технологій і техніки; державна, 
регіональна підтримка середніх і малих гос-
подарюючих суб’єктів.

Національна політика розвитку сільських 
територій повинна будуватися, спираючись 
на наукову базу, яка має бути зорієнтована 
на дотримання певних норм і вимог, що вже 
сформовані в більшості розвинутих країн. 
Наприклад, у Польщі вжито низку заходів, 
спрямованих на розвиток сільських територій, 
які включають не лише аграрну політику, але 
й туристичну діяльність, забезпечення сіль-
ських територій дорогами, а також органічне 
виробництво екологічно чистої продукції.

Основними напрямами підтримки розви-
тку сільських територій у США є їх економіч-
ний розвиток, стимулювання створення та 
розвитку бізнесу; розвиток інфраструктури 
(житлові програми, водопостачання, елек-
троенергія, широкосмугові мережі, телеме-
дицина тощо); підтримка людського капіталу, 
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включаючи розвиток системи освіти, профе-
сійної підготовки, охорони здоров’я, житлово-
комунального господарства тощо; боротьба 
з бідністю (реалізація програм допомоги 
незаможним) [6].

Для країн Європейського Союзу напрями 
розвитку села зафіксовані в рамках Єдиної 
аграрної політики, складовою частиною якої є 
сталий розвиток.

На національному та регіональному рівнях 
ЄС паралельно існує кілька концепцій (підхо-
дів), з яких можна чітко виокремити три кон-
цепції розвитку сільських територій:

1) концепція, яка ідентифікує сільський 
розвиток із загальною модернізацією сіль-
ського господарства та агропродовольчого 
комплексу; ця концепція бере за основу роз-
виток сектору (галузева модель); в рамках 
цієї моделі не враховуються особливості міс-
цевого розвитку, сільського розвитку, а ще 
меншою мірою відмінності між окремими сіль-
ськими територіями;

2) концепція, яка пов’язує сільський роз-
виток винятково зі зменшенням відмінностей 
між найбільш відсталими сільськими райо-
нами та рештою секторів економіки (концеп-
ція зближення, перерозподільча модель); у 
цій моделі акцентується увага на потребах 
розвитку найбільш відсталих районів, які 
вирішуються через розроблення цільової 
політики стосовно цих районів; це передба-
чає розвиток насамперед традиційних галу-
зей (агротуризм, сільський туризм, переробка 
сільськогосподарської продукції в самих гос-
подарствах тощо);

3) концепція, яка ідентифікує сільський 
розвиток з розвитком сільських районів зага-
лом шляхом використання всіх ресурсів, які 
перебувають на їх території (людських, фізич-
них, природних, ландшафтних тощо), та інте-
грації між усіма компонентами й галузями на 
місцевому рівні; ця концепція використовує 
можливості території в найбільш широкому її 
розумінні (територіальна модель) [5].

До загальних рис зарубіжного досвіду дер-
жавної політики можна віднести:

– надання суб’єктам програм права виби-
рати з переліку напрямів у рамках єдиної 
політики або програм різних відомств ті, які 
найбільше сприяють розвитку сільських тери-
торій конкретного регіону;

– надання органам місцевого самовряду-
вання не тільки широких прав щодо реаліза-
ції програм розвитку сільських територій, але 
й адекватної фінансової підтримки за допо-
могою використання комплексу фінансових 

інструментів (прямі платежі населенню, про-
грами грантової підтримки, кредити, гаран-
тії за кредитами, податкові пільги, технічна 
допомога з чітким зазначенням умов їх засто-
сування).

Для України концепція сільського розви-
тку передбачає переважно аграрний розвиток 
та акцентування уваги на сільськогосподар-
ському виробництві, що спричинює дегра-
дацію інших видів економічної діяльності, 
зокрема сільського туризму, сфери послуг, 
побутового обслуговування. Це зумовлене 
тим, що частка сільського господарства, 
згідно зі статистичними даними станом на 
2016 р., займає 12% у ВВП України [9, с. 20].

За допомогою SWOT-аналізу можна охарак-
теризувати сильні та слабкі сторони функціо-
нування сільських територій України (табл. 1).

Формування багатофункціональної кон-
цепції сільського розвитку, спрямованої на 
забезпечення результативного рівня соці-
ально-економічних умов з огляду на наявні 
ресурси та їх ефективне використання, спри-
ятиме зростанню ВВП України та ВРП на пер-
спективу.

Міністерство аграрної політики та продо-
вольства України розробило проект Єдиної 
комплексної стратегії розвитку сільського 
господарства та сільських територій на 
2015–2020 рр., реалізація якої передбачає 
проведення низки реформ для виробників 
сільськогосподарської продукції, аграрного 
бізнесу та сільського населення.

Стратегія побудована на чинних страте-
гічних документах, зокрема Стратегії ста-
лого розвитку «Україна – 2020» і Коаліційній 
угоді від 2014 р. Вона пропонує збалансо-
ваний підхід до посилення конкурентоспро-
можності сільськогосподарського сектору та 
збільшення експорту, намагаючись забезпе-
чити рівномірний розподіл наявних переваг, 
зокрема за рахунок сприяння розвитку сіль-
ських територій та підвищення якості життя 
у найбідніших регіонах, а також збереження 
природних ресурсів і довкілля. Серед її прі-
оритетних заходів з підвищення якості життя 
та диверсифікації господарської діяльності у 
сільській місцевості варто назвати:

1) розвиток економіки сільських терито-
рій шляхом стимулювання не аграрних видів 
діяльності, поширення інноваційних продук-
тів, бізнес-мереж, маркетингових проектів, 
позиціонування;

2) розбудову туристичного потенціалу 
сільської місцевості для сільського та аграр-
ного туризму; використання лісових, водних 
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та інших природних ресурсів для рекреацій-
них послуг;

3) розвиток інфраструктури села, переду-
сім розширення базових послуг для економіки 
сільських територій та сільського населення 

з наголосом на розбудові комунікаційних та 
інформаційних мереж;

4) відродження та розвиток села, збере-
ження та поліпшення сільської культурної 
спадщини як активу місцевого розвитку;

Таблиця 1
SWOT-аналіз функціонування сільських територій України

Сильні сторони Слабкі сторони
– Сприятливе геополітичне розташування, 
агрокліматичні умови та родючі ґрунти для 
сільськогосподарського виробництва;
– експортна орієнтація, налагоджена екс-
портна інфраструктура та партнери;
– проживання на сільських територіях тре-
тини населення нашої держави;
– значний природний та ресурсний потен-
ціал;
– історичний досвід господарювання, висо-
кий освітній та професійний рівень насе-
лення;
– функціонування органів управління на 
місцях;
– виділення незначної частини бюджетних 
коштів для підтримки аграрного виробни-
цтва та інфраструктурного забезпечення 
регіонів.

– Високе регуляторне та адміністративне 
навантаження;
– відсутність доступного кредитування, а 
особливо для малих сільськогосподарських 
виробників (нерозвиненість інфраструктури 
фінансування сільського господарства, відсут-
ність інвестиційних можливостей і доступності 
кредитних ресурсів);
– нерозвиненість інфраструктури сільської 
місцевості (нерозвинені сільські ринки та інша 
сільська інфраструктура, занадто дорога 
логістика);
– низька продуктивність (відносно низька 
продуктивність у сільському господарстві та 
промисловій переробці сільгосппродукції);
– переважання сировини в експорті;
– якість життя в сільській місцевості (низькі 
доходи та відсутність перспектив для мешкан-
ців сільських територій, що спричинює трудову 
міграцію).

Можливості Загрози
– Збільшення ВВП;
– перехід від пропозиції до попиту як голов-
ного фактору розвитку сільського виробни-
цтва;
– зростання попиту на біоенергію;
– зростання торгівлі сільськогосподар-
ськими товарами, зокрема продуктами 
переробки, продуктами вищої якості та ціни 
(тобто не тільки сировиною, але й м’ясом, 
молочними продуктами, фруктами та ово-
чами, готовими харчовими продуктами); 
зростання продуктивності праці;
– інвестиційні можливості;
– транскордонне співробітництво, зовнішня 
торгівля, що дають можливість доступу до 
зовнішніх ринків; стимул досягнути відпо-
відності вимогам міжнародних стандартів та 
трансферу технологій із більш розвинених 
країн;
– інфраструктурний розвиток депресив-
них регіонів та сфери послуг (формування 
центрів інформаційної, консультаційної та 
навчальної, сервісної підтримки);
– збереження довкілля та застосування 
ресурсозберігаючих та екологічно-сприятли-
вих технологій.

– Нездатність населення адаптуватися до 
несприятливих умов, що спричинює міграційні 
процеси;
– погіршення сільськогосподарської інфра-
структури (не вистачає інвестицій в аграрну 
інфраструктуру (обладнання, зберігання 
тощо), обслуговування та розвиток);
– втрата експортних можливостей;
– погіршення стану навколишнього серед-
овища (негативний вплив інтенсифікації сіль-
ськогосподарського виробництва на природу 
(зменшення вмісту поживних речовин у ґрун-
тах, їх ерозія, зношеність систем меліорації) 
та клімат);
– хитке становище сільської місцевості 
(старіння населення; депопуляція місцевості; 
відсутність кваліфікованої робочої сили для 
сільського господарства; відсутність розвитку 
не аграрної господарської діяльності);
– економічні умови (погіршення економічної 
ситуації та несприятлива динаміка обмінного 
курсу призводять до бюджетних обмежень та 
браку ліквідності);
– ціни на енергоносії (високі ціни на енерго-
носії призводять до подорожчання виробни-
цтва та перевезень);
– погіршення логістики та інфраструктури 
(зокрема, погіршення доріг та зношеність 
залізничних колій; недостатній рівень інвести-
цій у модернізацію).
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5) підвищення рівня знань та практичних 
навичок сільського населення для організації 
та комерціалізації не аграрних видів діяль-
ності на селі [8].

Поглибленого обґрунтування потребу-
ють наукові підходи до визначення сутності, 
чинників та регуляторів інфраструктурного 
розвитку сільських територій, організаційно-
економічних відносин з метою ефективного 
функціонування, дієвого управління, форму-
вання концептуальних основ на перспективу, 
поліпшення інвестиційної привабливості, сти-
мулювання інноваційної діяльності та дер-
жавної підтримки депресивних регіонів.

Управління розвитком сільських територій 
має базуватися на принципах діалектичної 
єдності всіх складових елементів системи 
(управлінських, економічних, соціальних, 
екологічних), пізнання та всебічного викорис-
тання в господарській практиці об’єктивних 
законів природи, аналізу та синтезу концеп-
туальних основ розвитку сільських територій 
України та економічно розвинутих країн ЄС.

Інноваційні ідеї щодо забезпечення соці-
ально-економічного розвитку сільських тери-
торій повинні втілюватися не тільки в дер-
жавні програми та стратегії, але й у механізми 
їх реалізації як на макро-, так і на мікрорівнях. 

Для цього необхідно здійснювати моніторинг 
формування та реалізації державних стра-
тегій розвитку сільських територій, викорис-
тання сучасних концепцій.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
концептуальні основи розвитку сільських 
території потребують більш детального 
дослідження, оскільки включають реалізацію 
потенціалу розвитку, що істотно різниться як 
на державному, так і на регіональному рівнях. 
Виникає необхідність аналізу та зіставлення 
стану інфраструктурного розвитку сільських 
територій за регіонами України, зосередження 
на місцевостях з метою виявлення причин їх 
депресії, залучення інвестицій та поліпшення 
умов проживання сільських жителів. До осно-
вних чинників, які впливають на ефективність 
місцевої економіки сільських територій, варто 
віднести послуги та інфраструктуру у сіль-
ській місцевості, наявність необхідної робочої 
сили, ініціативи та дії сільських громад.

Подальша активізація місцевих ініціа-
тив залежить від наявності ефективної сис-
теми інституційної та фінансової підтримки. 
Потрібно створити багатофункціональну сис-
тему, яка б враховувала природні, культурні, 
демографічні, екологічні та соціальні умови 
розвитку сільських територій.
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