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Статтю присвячено оцінці системного характеру розвитку сільських територій. Досліджено багатофунк-
ціональність сільських районів, принципи її становлення та управління. Проілюстровано асиметрії та дис-
пропорції сільського розвитку та існуючі механізми аграрної політики як інструменти їх подолання. Окреслено 
ризики та резерви інноваційного управління розвитком сільських територій із позиції світоглядного, історично-
го, ідеологічного, економічного та соціально-екологічного підходів. Досліджено досвід малих і середніх форм 
господарювання й життєдіяльності на сільських територіях як керуючих екосистемами. 
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Статья посвящена оценке системного характера развития сельских территорий. Исследованы многофунк-
циональность сельских районов, принципы ее становления и управления. Проиллюстрированы асимметрии 
и диспропорции сельского развития, а также существующие механизмы аграрной политики как инструменты 
их преодоления. Обозначены риски и резервы инновационного управления развитием сельских территорий с 
позиции мировоззренческого, исторического, идеологического, экономического и социально-экологического 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Діяльність урядових структур пере-
важно зосереджена на макроекономічних 
параметрах розвитку країни як об’єкту управ-
ління. Водночас недостатньо врегульованими 
залишаються чинники індивідуального роз-
витку окремих домогосподарств. Із позицій 
ефективності доцільним є стимулювання роз-
витку родин та їх груп як визначальних рушіїв 
регіонального розвитку. Перехід державного 
стимулювання розвитку на мікроекономіч-
ному рівні (окремої людини, родини) спро-
можний зробити еволюційний крок до розви-
тку суспільства в цілому. Головним резервом 
цього розвитку є забезпечення прозорості та 

відкритості системи доступу до загальнодер-
жавних ресурсів, зокрема землі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Структурні, функціональні та демографічні 
проблеми регіонального розвитку, а також 
напрями їх вирішення знайшли своє відо-
браження в чисельних працях вітчизняних та 
зарубіжних дослідників. Зокрема, О.В. Скидан 
вивчає аспекти державотворчої діяльності 
з позицій формування національної продо-
вольчої політики [1]. Недостатньо ефективний 
рівень інформаційного, консультаційного та 
дорадчого забезпечення практично всіх видів 
діяльності на сільських територіях є однією з 
причин зниження ефективності виробництва 
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та посилення міграційних процесів [2]. Світо-
вий характер деструктивних процесів, а також 
активізація ролі сільської громади через низку 
механізмів визначає підвищення відповідаль-
ності за власний розвиток та розвиток тери-
торії з метою забезпечення наявних потреб 
[3–5]. Формування державних механізмів під-
тримки та сприяння регіональним перетво-
ренням регіони є основою сприятливого осо-
бистісного фізичного й духовного зростання 
[6]. Водночас нереалізованість природно-еко-
логічного та соціально-економічного потенці-
алу є підставою для пошуку перспективних 
напрямів вирішення економічних, соціальних 
та екологічних проблем. Ураховуючи необ-
хідність реформування структури зайнятості, 
перспективність багатофункціональної моделі 
суспільного розвитку внаслідок її здатності 
долати кризові явища в економіці без додат-
кових бюджетних витрат завдяки інноваційно-
екологічній та соціально-економічній складо-
вій, він потребує поглибленого вивчення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є визначення 
напрямів упровадження інноваційних підхо-
дів до розвитку сільських територій та оцінка 
ризиків, що з ними пов’язані.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Політика децентралізації управ-
ління, що виникла на фоні погіршення демо-
графічної ситуації на сільських територіях, 
зниження обсягів виробництва продукції та 
зменшення її асортименту в межах країни і, як 
наслідок, підвищення імпортної залежності, 
виїзд сільських мешканців у міста та за межі 
країни формують засади низької продоволь-
чої та економічної безпеки України в довго-
строковій перспективи. Головною негативною 
ознакою сьогодення з позиції просторової 
організації в країні є депопуляція населення 
(до ХХ ст. рівень та якість життя населення 
визначались темпами його приросту, тоді як 
у ХХ–ХХІ ст. превалює рівень ВВП на душу 
населення), що має територіальний характер 
(зростання чисельності населення має місце 
лише в мегаполісах). З економічної точки зору 
мегаполіси – це місця продажу імпорту.

Водночас наявність талановитого й пра-
цездатного населення та земельних угідь, що 
можуть бути надані кожному повнолітньому 
громадянину (1 га землі для облаштування 
Родової садиби) безоплатно, у постійне (або 
довічне) користування, без права продажу, 
із правом передачі лише в спадок, дають 
змогу вирішити низку соціально-економічних 
питань. Базовим при цьому є формування 

спрощеного та прозорого порядку отримання 
земельної ділянки. До них, зокрема, можна 
віднести зниження соціальної напруженості 
внаслідок підвищення рівня зайнятості та 
самозайнятості, оздоровлення населення, 
забезпечення його житлом, екологічно без-
печними поживними та смачними продук-
тами харчування, стимулювання народжу-
ваності, зниження навантаження на об’єкти 
інфраструктури міст, відродження родючості 
ґрунтів та захист їх від ерозії тощо. Процес 
отримання землі запускатиме економічний 
мультиплікатор, що стимулюватиме виробни-
цтво в будівельній галузі, у тому числі мате-
ріалів. Аналогічні процеси відбуваються і в 
інших галузях економіки. Крім того, близько 
25% капіталів знову повертається в економіку 
у вигляді податків та зборів, які, своєю чер-
гою, стимулюють розвиток інших секторів, 
що дає стійке замовлення промисловості та 
всій економіці в цілому. Сприяння розвитку 
локальних виробництв буде додатковим сти-
мулятором розвитку.

Основою розвитку на сільських територіях 
є власність на землю та людський ресурс. Вод-
ночас він охоплює всі сторони життя людини, 
що закріплені юридично та зберігають свій 
статус для майбутніх поколінь, що отримують 
землю в спадок. Не менш важливим є збере-
ження засад стійкого розвитку (відновлення та 
примноження соціально-екологічного та еко-
номічного потенціалу території) як запоруки 
довгострокового характеру позитивних змін у 
системі «Людина – Природа». Всесвіт трима-
ється на трьох складниках – матерії, енергії 
та інформації. Відсутність хоча б одного з цих 
елементів не лише порушує гармонію, але й є 
причиною руйнації систем [7], тому невраху-
вання природних умов формування природ-
ного та соціального середовища стало причи-
ною низки проблем сучасності.

Серед екологічних проблем сьогодення 
все більш вагоме місце посідає потреба від-
новлення родючості ґрунтів та їх захист від 
ерозії як запорука виробництва найважливі-
шого ресурсу – продовольства (поряд із чис-
тими водою та повітрям вони конкурують за 
першість з енергетичними джерелами як такі, 
яких найбільше потребує людство). Доцільно 
зауважити, що біоресурси, у тому числі про-
довольчі, повною мірою спроможні задоволь-
нити потребу в енергії. Таким чином, запитом 
суспільства є виробництво продовольства 
відповідно до потреб за умови творчого роз-
витку людини та можливості радіти життю. 
Серед соціальних проблем можна відзначити 
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зниження тривалості життя населення, зрос-
тання чисельності хвороб, зокрема серцево-
судинних, та їх «омолодження», небажання 
молодих людей мати дітей тощо. У зв’язку з 
цим у суспільстві сформувалися рухи щодо 
екологізації та біологізації суспільного життя. 
Проведені Інститутом природного маркетингу 
дослідження засвідчили зростаючий тренд до 
купівлі та споживання товарів із маркуванням 
«екологічний», «органічний», «біологічний» 
[8]. Міжнародна статистика відносить до кате-
горії споживачів екологічної продукції близько 
40% населення, з яких 15% – «натуралісти» 
(прихильники здорового способу життя, тур-
буються про безпеку життя для себе та своїх 
близьких, самі є виробниками екологічної 
продукції, активними учасниками суспільних 
процесів: мами малолітніх дітей чи жінки, 
що збираються стати мамами, вегетаріанці, 
часто люди середнього віку, 35–40 років), 
25% – «дрифтери» (молодь, яка відслідко-
вує та наслідує тренди, бере участь у модних 
течіях, наслідують зірок та кумирів, адептів, 
але близько нові віяння не сприймають і стій-
ких прихильностей на довгостроковій основі 
не мають), 24% – «мінімалісти» (люди, що 
утримуються від усього зайвого: мало купу-
ють та споживають, можуть зрідка нести 
високі витрати, але лише на якісні речі, часто 
ексклюзивні); 36% – інші (мають різнопланові 
прихильності, які можуть носити нестійкі або 
стійкі індивідуальні інтереси та характер). 
Сучасні тенденції щодо активізації розвитку 
суспільства та посилення гармонізації розви-
тку сільських територій пов’язані з еволюцій-
ним характером змін (табл. 1).

Бажання зміни міського способу буття, що 
виявило себе в 50–60-х роках ХХ ст. прак-

тично в усіх країнах, було обумовлено бажан-
ням наповнити життя сенсом. У цей період 
формують перші громади, в яких перева-
жає спільна власність на землю та засоби 
праці [6–9]. Новою хвилею формування сус-
пільства майбутнього стала розпочата в  
90-х роках ХХ ст. хвиля переселенців до сіл, 
що стали засновувати власні родові помістя 
та поселення родових помість, що мали на 
меті об’єднання декількох поколінь (роду), 
створення самодостатньої системи, спромож-
ної забезпечити родину всім необхідним для 
життєдіяльності та господарювання. Творці 
цих помість (в Україні цей рух активізувався 
на початку 2000-х років, зараз налічується 
близько 100 поселень) – це люди з якісно 
новим рівнем свідомості (табл. 2). 

Принципова схема стратегічного управ-
ління стійким інклюзивним розвитком тери-
торіальної громади включає вирішення 
питань: земельних, інвестиційних, вироб-
ничих (завдяки обслуговуючим кооперати-
вам, технологіям органічного виробництва, 
безвідходної життєдіяльності, у тому числі 
використання відновлюваних джерел енер-
гії), споживчих (забезпечення економічної 
та продовольчої безпеки, високих рівня та 
якості життя, у тому числі вирішення житло-
вих та комунальних проблем), освітніх (вико-
ристання біоадекватних підходів в освіті та 
вихованні – ноосферна освіта, підвищення 
рівня свідомості та відповідальності особис-
тості за власне життя та навколишній про-
стір), оздоровчих та рекреаційних (віднов-
лення екологічного балансу та примноження 
потужності та потенціалу території, у тому 
числі через забезпечення біологічного різно-
маніття) (рис. 1).

Таблиця 1
Еволюційно-інноваційний характер розвитку суспільства

Показники Етапи розвитку цивілізації
аграрний індустріальний постіндустріальний інтелектуальний

Основний 
продукт їжа товари послуги культура

Фактор 
виробництва земля капітал знання й уміння духовний розви-

ток

Ключові 
технологи ручні машинні організаційні, 

інформаційні
інтелектуально-
інноваційні, світо-
глядні

Місце людини джерело фізич-
ної сили

оператор 
машин і меха-
нізмів

творець співтворчість із 
Богом

Головний 
очікуваний 
результат освіти

елементарні 
знання і нави-
чки

наукові й інже-
нерні знання

методологія піз-
нання і діяльності

гармонійний роз-
виток суспільства 
та простору 
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика сільських населених пунктів

Показники
Населений пункт

традиційний 
міський

традиційний 
сільський

екологічне 
поселення

родове 
поселення

аграрний індустріальний постіндустріальний інтелектуальний

Рівень взаємодії низький середній та/або 
високий високий високий

Форма власності 
на землю 
та засоби 
виробництва

індивідуальна індивідуальна спільна індивідуальна та 
спільна

Основний засіб 
реалізації цілей

техніка та тех-
нології земля людина свідомість

Вплив на 
навколишнє 
середовище

негативний
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та/або нейтраль-
ний

нейтральний та/або 
позитивний

нейтральний  
та/або позитив-
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Використання 
потенціалу 
території

зниження зниження збереження та/або 
примноження

збереження  
та/або примно-
ження

Цілі існування

виробництво 
товарів, робіт 
і послуг, голо-
вним чином 
технологій та 
засобів вироб-
ництва

виробництво 
сільськогоспо-
дарської про-
дукції

формування нового 
(альтернативного 
існуючому) укладу 
життя 

перетворення 
Землі в ідеальне 
середовище існу-
вання людини, як 
це було передба-
чено Богом

Переважаючі 
технології у 
виробництві та 
споживанні

інтенсивні екстенсивні духовні розумної достат-
ності

 

Загальні збори територіальної громади (ТГ) 

Земельний кооперативний банк ТГ 

Інвестиційний фонд ТГ 

Іпотечний фонд ТГ 

Недержавний пенсійний фонд ТГ 

Фонд гарантування та 
кредитування ТГ 

Банк даних коопераційно 
привабливих підприємств та 

можливостей ТГ 

Інститути стратегічного проектного стійкого інклюзивного розвитку ТГ 

Місцевий бізнес-інкубатор 
інноваційних технологій 

Ноосферна школа ТГ 

Кластер зеленої біоенергетики Кластер екологічних матеріалів та 
технологій, будівництва житла та 

господарських споруд 

Кластер виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції та 

продуктів її переробки 

Кластер біотехнологій рекреації, 
оздоровлення та примноження 

біологічного різноманіття 

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм  
інноваційно-стратегічного управління розвитком територій
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Базовими підходами у формуванні тери-
торіальної громади є процес формування 
моделі суспільства майбутнього, де кожна 
людина – творець, основою діяльності якого є 
гармонійний індивідуальний і суспільний роз-
виток, а також створення простору, що цьому 
сприяє. Як наслідок, мають місце суспільні 
трансформації та світоглядно-інтеграційні 
процеси у співпраці з Природою, що є проти-
лежним по відношенню до домінанти ХХ ст. – 
масового виробництва як продовження тота-
літарного режиму в економіці, яке знищувало 
інші форми та види діяльності суспільстві 
(стратегічними завданнями масового вироб-
ництва було використання великомасштабних 
технічних засобів, великі обсяги виробництва, 
транспортабельність, тривале збереження, 
відсутність «прив’язки» до певної території з 
позиції виробництва та реалізації тощо, що 
нівелювало споживчі потреби товарів, спро-
вокувало перевиробництво, надало потужні 
можливості щодо збагаченням мережі посе-
редників та спровокували потужне антропо-
генне навантаження на навколишнє серед-
овище та, як наслідок, появу негативного 
екологічного сліду). На відміну від останнього 
локальна економіка має на меті власне міс-
цеве виробництво переважно для споживача, 
що знаходиться безпосередньо або набли-
жено до виробничих потужностей проду-
цента, що автоматично висуває високі вимоги 
до збереження екології, вирішення низки соці-
альних завдань, підвищення ролі корпоратив-
ної соціальної відповідальності [3–10]. 

Перевага сучасного етапу розвитку люд-
ства полягає в тому, що результати НТП 
дають змогу виробляти невеликими партіями 
конкурентоспроможний товар, коли невеликі 
проекти є високопродуктивними. Реалізація 
суспільного потенціалу при цьому забезпечу-
ється завдяки поєднанню наслідків П’ятої тех-
нологічної хвилі із соціальними технологіями, 
базові з яких спрямовані на зміну моделей 
поведінки суб’єктів, зміну соціальних інсти-
тутів, або в широкому розумінні – на зміну 
систем та їх проектування. Тренд сьогодення: 
добробут майбутнього прямо пов’язаний із 
соціальними технологіями, які є основою 
багатства. Враховуючи, що ринок за своєю 
суттю є системою інформаційного доміну-
вання, більшість торгових марок не мають 
матеріального виробництва, а об’єктом про-
дажу є права та набір цінностей. Практика 
господарювання довела вищу життєздатність 
невеликих компаній, тоді як великі є особливо 
вразливими в період рецесії [10]. Ринковим 

механізмом деглобалізації бізнес-процесів 
є впровадження системи аутсо́рсингу (від 
англ. outsourcing – використання зовнішнього 
ресурсу) та франшизи, що дає змогу дистан-
ціювати розробника та того, хто його техноло-
гію використовує, з одночасним посиленням 
орієнтації на споживача. Для прикладу, тери-
торіальна організація населеного пункту, що 
буде побудована на великій кількості малих 
виробництв та форм життєдіяльності, голо-
вним чином зорієнтованих на власне спожи-
вання, а основою багатства є внутрішній обіг 
валют (локальна економіка), тоді невелика 
грошова маса спроможна забезпечити всі 
наявні потреби мешканців. 

Взаємодія з природою повною мірою не 
може бути описана будь-якою системою, але 
розуміння головних її принципів дає змогу 
власнику виявляти творчість у формуванні 
відносин у системі «Природа – Соціум». 
Зокрема, у землеробстві бажаним є ярусне 
розміщення рослин та/або суміщення їх із 
садом. Рішенням є поступова зміна рослин із 
розшаруванням та поділом їх на рівні в часо-
вому русі з використанням підрізання дерев 
і використання деревини для мульчування. 
Постійне нашарування органічної речовини на 
поверхні ґрунту, розуміння того, як у Природі 
рослини змінюють одна одну, дає змогу впрова-
джувати виробництво різноманітних продуктів, 
що є природним у технології Землі. Тоді спо-
стерігається більш повне використання земель 
за одночасного підвищення родючості ґрунтів і 
відновлення водно-повітряного балансу в них 
та вирощування достатньої кількості продо-
вольства. У такому середовищі Людина стає 
складовою частиною механізму планети, синх-
ронізуючи свою роботу з ним. Такою є система 
лісу, таким є шлях до достатку. Враховуючи те, 
що тип систем біорізноманіття не викладався 
у ВНЗ та не вивчався науково-дослідними 
установами, постає потреба у вивченні такого 
досвіду в групах та поодиноких господар-
ствах, де людина може напряму взаємодіяти 
з рослинним та тваринним світом. Практика 
взаємодії багатьох видів на території знайшла 
своє відображення в технології пермакультур-
ного дизайну, що впроваджується практиками 
всього світу (Білом Моллісоном, Джефом 
Лоутоном з Автстралії, Масанобу Фукуокою з 
Японії, Зеппом Хольцером з Австрії, Ернстом 
Гетчем із Бразилії та ін.) [3–9].

Характерною рисою суспільно-економіч-
ного сектору сучасності є поширення прин-
ципів сталого розвитку, нульових підходів 
до антропогенного навантаження на навко-
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лишнє середовище (концепція «нульового 
зростання), екологізації виробництва та жит-
тєдіяльності (введення біологічних, органіч-
них, пермакультурних, безвідхідних і енер-
гозберігаючих технологій), пріоритетності 
впровадження інноваційних підходів, нано-, 
інформаційних та когнітивних технологій та 
ноосферного бачення щодо подальшого роз-
витку людства. Базовим акцентом зазначе-
них підходів є інтенсифікація впливів окремих 
елементів виробничих і соціальних систем 
один на одного, за рахунок чого досягається 
якісно нове індивідуальне громадське зрос-
тання, а також значний синергетичний ефект 
соціально-економічних перетворень [5]. 

Критерії ефективності сільського розви-
тку на основі реалізації Концепції «Родове 
помістя»: зростання чисельності населення 
і демографічний розвиток (підвищення рівня 
народжуваності в розрахунку на одну жінку; 
зниження рівнів захворюваності та смерт-
ності, зростання середньої тривалості життя; 
зростання кількості спортивних секцій та 
чисельності їх відвідувачів); відновлення 
середовища існування, підвищення рівня про-
довольчої, економічної та екологічної безпеки 
(забезпечення доступності в достатній кіль-
кості виробленого якісного, поживного про-
довольства, що має лікувальні властивості і 
сприяє розвитку розумової діяльності; віднов-
лення біологічного різноманіття та екологіч-
ного потенціалу Землі, забезпечення чистоти 
води, повітря і ґрунту; зростання власного 
органічного та біологічного землеробства, 
екологічних безвідхідних і енергозберігаючих 
технологій та використання відновлюваль-
них джерел енергії); підвищення рівня і якості 
життя населення, духовно-соціальний розви-
ток (підвищення здібностей людей до праці 
– поліпшення фізичних, розумових і духо-
вних здібностей, унаслідок взаємодії з навко-
лишнім природним середовищем; зростання 
рівня освіченості та інноваційної діяльності – 
зростання чисельності осіб, які навчаються у 
вишах, кількості відкриттів, патентів, ноу-хау, 
захищених дисертацій, упровадження ноос-
ферної освіти; підвищення рівня забезпече-
ності, зокрема, продовольством і житлом; 
зниження соціальної напруженості; розвиток 
безпосереднього місцевого самоврядування 
і прямого народовладдя (зростання чисель-
ності населення, яка бере участь у виборах, 
референдумах та інших механізмах прямого 
народовладдя; на місцях діють територіальні 
громади; рішення соціальних питань реалізу-
ється через механізм споживчих товариств, 

економічне зростання забезпечує функціону-
вання обслуговуючих кооперативів; віднов-
лення соціальної і виробничої інфраструктури 
здійснюється на основі державно-приватного 
партнерства загальнодержавних і місцевих 
адміністрацій, а також громадськості). 

Програма розвитку сільських територій 
крізь призму доступності ресурсного забезпе-
чення, популяризацію послуг у сфері освіти, 
охорони здоров'я, культури і спорту, соці-
альної сфери механізмом своєї оптимізації 
передбачає тісну взаємодію суспільства і 
держави на засадах прямого народовладдя 
та посилення ролі територіальної громади, 
одним із напрямів якої є реалізація Концеп-
ції «Родове помістя». Оптимізація сфери 
виробництва здійснюється за допомогою збе-
реження і примноження традиційних знань, 
охорони та відтворення земель у резуль-
таті диверсифікації економічної діяльності в 
напрямі захисту ландшафтної національної 
історико-культурної спадщини як еколого-еко-
номічної підстави для існування населення. 
Підвищення внутрішньої мотивації, зростання 
обсягів виробництва до оптимальних потреб 
(принцип розумної достатності), балансу-
вання внутрішнього споживання і перспектив 
реалізації, створення екологічно здорової й 
економічно сталої освіти, подібної за своєю 
функціональністю природним екосистемам, 
є запорукою забезпечення самодостатності і 
самовдосконалення.

Висновки з цього дослідження. 
Подальше соціально-економічне зростання 
та інноваційний характер розвитку людства, у 
тому числі на сільських територіях, передусім 
пов’язані з локальними економіками та прин-
ципово новим рівнем свідомості особистості 
за своє життя та навколишній простір. 

Базовими критеріями територіального роз-
витку є зростання кількісних та якісних характе-
ристик середовища, що супроводжується збіль-
шенням потужності та потенціалу території.

Одним із напрямів розвитку сільських 
територій, що забезпечує їх цілеспрямоване 
зростання є реалізація концепції «Родова 
садиба», що дає змогу вирішити низку соці-
ально-демографічних, еколого-економічних 
та техніко-технологічних проблем. Аналогіч-
ний досвід реалізації є модульним та таким, 
що може бути поширений у межах країни. 
Додатковий ефект від упровадження іннова-
ційно-інвестиційної діяльності поселенців дає 
змогу стійко вирішувати питання продоволь-
чої та економічної безпеки як на регіональ-
ному, так і національному рівнях.
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