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ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
У статті розглянуто теоретичні підходи до розуміння сутності території сільської місцевості в
контексті забезпечення сталого розвитку регіону. Окреслено їх роль у формування ефективної
регіональної економіки. Обґрунтовано основні постулати сталого розвитку з виокремленням його
складових, зокрема економічної, соціальної й екологічної. Зазначено необхідність розроблення
концептуальних підходів до забезпечення сталого розвитку просторових економічних систем, зокрема
сільських територій з виокремленням стратегічних напрямів зростання на засадах раціонального й
екологічного природокористування та використання потенційних можливостей сільської місцевості.
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Постановка проблеми. ©Нині в суспільстві
розгортаються процеси якісної радикальної
трансформації, що зумовлюються реалізацією
засад глобалізації, інтеграції, інформатизації в
багатогранних напрямах життєзабезпечення. В
цьому контексті у багатьох нових незалежних
країнах актуалізується пошук ефективних
моделей національної економіки та системи
національної економічної безпеки. Стосовно
України, як незалежної суверенної держави,
актуальним є питання вибору оптимальної
моделі взаємодії національної економіки зі
світовим господарством, зокрема у геостратегічному,
ринково-товарному,
фінансовоінвестиційному, інституційному напрямах. В
умовах трансформаційних перетворень в
Україні, постає завдання концептуального
розроблення нової інтегративної моделі економічних перетворень, пошуку шляхів формування
конкурентоспроможної, інноваційної, соціально
та екологічно орієнтованої територіальної
економічної системи. Таким чином в контексті
вибору стратегічних перспектив забезпечення
сталого
соціально-економічного
розвитку
України у межах світового співтовариства постає
необхідність реалізації інноваційних концепцій
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ефективного
функціонування
економічної
системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню проблем розвитку сільських територій з метою забезпечення їх збалансованості і
сталого зростання присвятили свої праці вітчизняні науковці М. Барановський, Л. Газуда,
С. Кваша,
Л. Ковальська,
Л. Михайлова,
Н. Павліха, О. Павлов, В. Юрчишин. Проблеми
регіонального рівня висвітлені у наукових
працях М. Газуди, М. Лендєла, М. Маліка,
М. Хвесика та ін. Однак окремих досліджень
потребують проблемні питання розвитку і
функціонування територій сільської місцевості у
процесі
забезпечення
сталого
розвитку
територіальних
економічних
систем
на
регіональному рівні.
Формулювання цілей статті. Мета статті
полягає у дослідженні особливостей формування
концептуальних підходів до забезпечення
сталого розвитку територіальних економічних
систем, зокрема територій сільської місцевості
на рівні регіону.
Опис основного матеріалу дослідження.
Взаємопроникнення національних економік в
цілому, та територіальних економічних систем
зокрема, у глобальному просторі, виявлення і
визнання спільних проблем людства зумовило
появу та концептуальне наповнення сталого
розвитку як динамічної рівноваги економічної,
соціальної та екологічної складових. Окреслення
сутності поняття „сталий розвиток” відбулося у
1992 році на міжнародному форумі в рамках
прийняття “Порядку денного на ХХІ століття”
(Ріо-де-Жанейро), де було визначено як
розвиток, що задовольняє потреби теперішнього
часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх
поколінь задовольняти свої власні потреби.
Єдності щодо походження концепції, її
методологічних витоків немає, оскільки ключові
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Серія Економіка. Випуск 2 (48).
засади концепції розглядалися задовго як у
програмних
документах
міжнародних
організацій, таких як власне Організація
об’єднаних націй та її галузеві інституції, так і у
працях вітчизняних та зарубіжних дослідників.
Незважаючи на те, що в тлумаченні складових
сталого розвитку в наукових колах не виникає
розходжень, оскільки більшість науковців дотримуються соціальної, економічної та екологічної складових, визначених у Концепції сталого
розвитку 1992 р., власне сама ознака розвитку як
„сталість” досі є предметом дискусій. Неоднозначний переклад англомовного терміну викликав появу синонімічного ряду понять у вітчизняній літературі. Зокрема, зустрічаються співзвучні
категорії „стійкий”, „життєздатний”, „збалансований”,
„врівноважений”,
„рівноважний”
розвиток тощо.
У науковій літературі висловлюється думка
про те, що ознака „сталість” є не найбільш
вдалий термін для позначення розвитку, що сам
по собі є динамічною характеристикою системи.
На думку В. Єрмоленка, термін „стійкий” є
більш відповідним сутності розвитку, однак тут
же автор зазначає, що найбільш визнаним
практикою і сучасною наукою є термін „сталий
розвиток” [4]. З іншого боку сталість
ототожнюють зі стабільністю не у часовому
вимірі, а в розумінні досягнення економічною
системою певного балансу.
Найбільш точне, на нашу думку, визначення
поняття сталого просторового розвитку дає
Н. Павліха, визначаючи його як „..забезпечення
органами самоврядування, регіональними та
державними суб’єктами управління ефективної
взаємодії
та
раціонального
сполучення
соціальних,
економічних
та
екологічних
елементів простору життєдіяльності людей для
повного
та
доступного
задоволення
різноманітних потреб усіх верств населення” [10,
c. 20]. Відмічене дає підстави стверджувати, що
сталий розвиток просторових систем відображає
не тільки взаємоузгодженість цілей, але і
взаємодоповнюваність
та
взаємозалежність
суб’єктів, що управляють розвитком.
Посилений
антропогенний
вплив
на
середовище існування зумовлює необхідність
розроблення концептуальних підходів до
забезпечення сталого розвитку просторових
економічних систем з формуванням стратегічних
напрямів розвитку на засадах раціонального й
екологічного природокористування. Розроблення
концепції на міжнародному рівні призводить до
активної імплементації її ключових положень на
національному
та
регіональному
рівнях.
Узагальненої моделі такого розвитку, що була б
однаково дієвою для будь-якої територіальної
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економічної
системи,
немає,
оскільки
узгодження інтересів економіки, соціуму та
природи потребує всебічного врахування
особливостей
функціонування
системи
в
сучасності, її потенційних можливостей і
пріоритетних напрямів подальшого руху. Тому
можна погодитися, що формування збалансованого розвитку потрібно розпочинати виходячи з
інтересів конкретної території [14, с. 7].
Відмічені інтереси окреслюються рівнем
економічного
та
соціального
розвитку
територіальних економічних систем, існуючими
природно-ресурсним, трудовим потенціалом,
місцем території у суспільному поділі праці, в
цілому в системі національної економіки. При
цьому одним із ключових положень концепції
сталого розвитку є принцип взаємоузгодженості
інтересів, до розуміння сутності якого необхідно
додати: досягнення збалансованого розвитку
конкретної території не повинно суперечити
інтересам
інших
систем,
і
передусім
національним інтересам.
На сучасному етапі розвитку людської цивілізації боротьба за обмежені ресурси є значно гострішою, оскільки базується на засадах ринкової
економіки, а тому і проблема переходу від
екстенсивного до інтенсивного їх використання,
збереження відновлюваності неодмінно супроводжує досягнення цілей соціального розвитку.
При цьому концепція сталого розвитку, що передусім розглядалася як філософська теорія і зумовлювала перспективне бачення співіснування
людини і природи у глобальному просторі,
трансформувалася
у
теоретичну
основу
соціально-економічного розвитку просторових
територіально економічних систем.
Забезпечення збалансованого регіонального
розвитку формує об’єктивну основу сталого
розвитку
країни,
який
є
внеском
у
загальноцивілізаційний розвиток і формується за
рахунок трансформації та взаємоузгодженості
пріоритетів
збалансованого
розвитку
на
глобальному, національному і регіональному
рівнях. Таким чином пріоритети сталого
розвитку на регіональному рівні узгоджуються з
загальноцивілізаційними та підпорядковані їм і
спрямовуються на забезпечення економічного
зростання
та
соціального
добробуту
у
сприятливому для життя та відновлюваному
навколишньому природному середовищі.
Регіональний рівень, на наш погляд, є основою забезпечення розвитку в заданому концептуальному розумінні, оскільки через вирішення
завдань сталого розвитку територіальних
економічних
систем,
реалізуються
цілі
національного рівня, а через останні, в свою
чергу, потенційно є можливим досягнення
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розвитку людської цивілізації в глобальному
масштабі.
Території сільської місцевості у відміченому
контексті
відіграють
важливу
роль
у
забезпеченні
збалансованого
регіонального
розвитку. Сільські території є складною
функціональною системою, яка орієнтована не
тільки на виробництво і реалізацію продукції
аграрного
сектору,
ефективний
розвиток
пріоритетних видів економічної діяльності на
основі сприятливих умов, притаманних певному
регіону, але й соціо-економічне й екологічне
просторове утворення з властивими лише йому
характерними особливостями і ознаками.
Сільська
територія,
за
визначенням
В. Юрчишина, являє собою складну і багатофункціональну природну, соціально-економічну і
виробничо-господарську структуру і характеризується сукупністю властивих кожній з них
особливостей: площею земельних угідь, на яких
вона розміщена; чисельністю проживаючих і
зайнятих у виробництві і обслуговуванні людей;
обсягами і структурою виробництва; розвитком
соціальної і виробничої інфраструктури; формою
зайнятості проживаючих на ній та іншими
рисами [15, с. 7].
Розуміння сільських територій як складної
системи є особливо важливим при обґрунтуванні
наукових основ державної політики сприяння їх
розвитку. Відхід від галузевого підходу, за яким
важелі державного управління спрямовуються
головним чином на врегулювання питань,
пов’язаних з функціонуванням аграрного
сектору, означає зміщення акцентів у бік
соціальної складової розвитку села. Суспільне
призначення сільських територій зумовлюється
не тільки гарантуванням продовольчої безпеки
країни, як наголошувалося в радянські часи, але і
формуванням
сприятливого
життєвого
середовища, збереженням селянства як носія
української ідентичності та державності [11,
с. 11], досягненням та підтриманням балансу між
економічним, соціальним та екологічним
розвитком.
Розвиток відмічених систем спрямовується на
„визначення
комплексних
позицій
щодо
перетворення
національного
господарства
України у стійку суспільну цілісність, здатну
самовідтворюватися та самоорганізовуватися в
напрямі вирішення конкретних соціальноекономічних проблем” [13, с. 9].
Для регіонів України характерним є
поглиблення процесів розрізнення за низкою
показників, що характеризують ефективність
функціонування
економіки,
соціальний
добробут. У деяких випадках вони можуть
відхилятися у десятки і навіть сотні разів за

даними офіційної статистики. Такий розрив
зумовлюється
не
тільки
незавершеністю
трансформаційних процесів і неадаптованістю
національного
господарства
до
умов
функціонування в динамічному інформаційнотехнічному світі, але і внутрішніми, властивими
кожному конкретному регіону проблемами,
вирішення яких значною мірою залежить від
ефективності регіонального управління на
місцях.
Національною основою реалізації цілей
сталого розвитку є „Стратегію сталого розвитку
„Україна – 2020” [12]. Однак питання
загальнодержавної стратегії сталого розвитку
досі неврегульовані, відсутня чітка організація
дій міністерств та відомств у реалізації
принципів сталого розвитку. Такий підхід
подекуди називають зневажливим і зазначають
неузгодженість економічної, соціальної та
екологічної політики в державі головною
причиною відставання її соціально-економічного
розвитку [7, с. 75-76]. Відмічене стосується і
розвитку територій сільської місцевості, оскільки
існуючі проблеми їх розвитку мають соціальний,
економічний, демографічний та гуманітарний
характер і, на нашу думку, не можуть
вирішуватися тільки на принципах мінімального
втручання
держави
або
всеохоплюючого
державного регулювання. Адекватним сучасним
умовам є такий підхід, що дозволить поєднати
створення загальних ринкових умов на селі із
обмеженим державним впливом, спрямованим
головним чином на турботу держави про
селянина. Побудова ринкових умов включає:
– забезпечення реальної, а не задекларованої
свободи підприємництва;
– вільний доступ до наявних ресурсів (головним чином до землі) та широкі можливості для
залучення зовнішніх (фінансових, капітальних)
ресурсів;
– вдосконалення системи ціноутворення в
аграрному секторі, що відповідатиме критерію
справедливості (встановлення реальної ціни на
продукцію агропромислового виробництва з
метою відшкодування витрат і отримання
очікуваного прибутку).
Дослідження підтверджує, що розвиток
сільських територій має базуватися на системних
засадах, оскільки доведено, що сільська
територія є складною системою елементів, кожен
з яких виконує важливу суспільну функцію.
Порушення функціонування одного з елементів
призводить до порушення балансу складових
системи і блокує її вихід на новий якісний
рівень. Динамічність та специфіка взаємозв’язків
усередині сільської території як системи та її
зв’язків із зовнішнім середовищем вказують на
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доцільність застосування синергетики до
управління процесами розвитку сільських
територій.
Враховуючи
потенційні
можливості
агропродовольчого
сектору
України
та
необхідність віднайдення національного шляху
протидії
світовій
продовольчій
кризі,
сільськогосподарська
функція
сільських
територій залишається пріоритетною з позицій
безпеки держави. Разом з тим, розширення
функцій сучасного села потребує нових підходів
до управління розвитком сільських територій, що
дозволяли б диверсифікувати пріоритетні види
економічної діяльності на селі, розширити
напрями
соціально-економічного
розвитку
територій за рахунок альтернативної зайнятості,
багатофункціональності
як
сільського
господарства, так і самої сільської території,
розвитку нових форм господарювання на селі.
Окреслення ролі держави у забезпеченні
сталого розвитку сільських територій полягає
насамперед у встановленні „правил гри”
господарюючих суб’єктів і держави, сільського
населення і органів місцевого самоврядування,
тобто відповідного законодавчого забезпечення,
розроблення стратегічних і програмних засад
розвитку територій сільської місцевості, що
матимуть послідовний і стабільний характер.
Доцільно відмітити, що на забезпечення
сталого розвитку сільської місцевості вагомий
вплив справляють екологічні фактори, що
узагальнюються за трьома напрямами, зокрема
щодо функціонування аграрного сектору,
забезпечення сприятливих умов проживання на
територіях, розвитку рекреації як найбільш
перспективного
альтернативного
напряму
залучення вивільнених із аграрного сектору
трудових та інших ресурсів. Тому найкращим
шляхом імплементації екологічної складової
розвитку сільських територій
України є
подальше впровадження засад концепції сталого
розвитку в практику управління сільськими
територіями.
Враховуючи той факт, що проблема
комплексного розвитку сільських територій
виходить за межі розгляду пріоритетних
напрямів
аграрної
політики,
правове
забезпечення статусу сільських територій та їх
складових набуває особливої актуальності.
Правова невизначеність поняття „сільська
територія” ускладнює формування стратегічних
напрямів розвитку, визначення інструментів та
механізмів його досягнення та суб’єктів
реалізації
політики
соціально-економічного
розвитку сільських територій.
На нашу думку, за умов збереження
євроінтеграційного курсу держави ідентифікація
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сільських
територій
нашої
країни
має
відбуватися з одного боку, з урахуванням
загальноприйнятих на міжнародному рівні
критеріїв поділу територій, з іншого – з
урахуванням специфіки стану та процесів,
характерних для сільських територій України на
сучасному етапі. Досвід управління розвитком
сільських територій нашої держави в умовах
демократизації
ринкових
відносин
та
структурних трансформацій обмежений часовим
лагом здобуття незалежності, тому цілком
адекватним сучасним умовам є врахування
досвіду розвинутих країн світу, де досягається
мінімізація розриву у рівнях розвитку міської та
сільської зон, а високоефективна організація
агропромислового виробництва дозволяє досягти
максимального ефекту з мінімальними затратами
факторів виробництва. Такі підходи сприятимуть
забезпеченню сталого розвитку територій
сільської місцевості і регіонального розвитку в
цілому.
Висновки і перспективи подальших
досліджень. Проведене дослідження засвідчило
важливу роль сільських
територій у
забезпеченні сталого регіонального розвитку.
Узагальнення наукових підходів до визначення
сутності сільських територій та окресленні їх
ролі
у
забезпеченні
сталого
розвитку
національної економічної системи та соціальноекономічного розвитку держави в цілому
зумовлює необхідність формування концепції,
що
враховуватиме
особливості
розвитку
сільської місцевості, дотримання загальних
принципів його регулювання. В умовах
збереження сільськогосподарського призначення
сільських територій відбувається розширення їх
традиційних функцій, що зумовлюється як
існуючим станом розвитку зазначених територій
в Україні, так і впливом глобальних тенденцій і
змін, зрушень у структурі суспільного
виробництва. Зазначене зумовило перехід від
звуженого галузевого бачення сільської території
до розширеного просторово-функціонального, за
яким досліджувані території розглядаються як
складна система з притаманними їй ознаками,
функціями, ендогенними та екзогенними
зв’язками.
Дослідженням підтверджено, що сільським
територіям притаманні особливі просторові,
демографічні, природно-ресурсні, виробничогосподарські, соціальні, еколого-економічні,
адміністративно-управлінські та культурноісторичні характеристики. Особливості геопросторового, зокрема периферійного розміщення
сільських територій, створюють специфічні
умови для формування і розвитку соціальноекономічних відносин таких територій як із
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центром регіону, близькими територіями, так і з
прилеглими територіями суміжних держав. Це
зумовлює необхідність пошуку адекватних
інструментів регулювання розвитку сільських
територій з урахуванням посиленого впливу
існуючих форм взаємодії із зовнішніми партнерами, врахуванням внутрішніх особливостей
території і забезпечення комфортного життєвого

середовища на основі формуванням сталого
економічного й соціального зростання.
Перспективи
подальших
досліджень
стосуватимуться виявлення факторів впливу на
забезпечення збалансованого розвитку територій
сільської місцевості процесів децентралізації
владних повноважень.
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