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Ситуація, що склалася в сільській місцевості, несе низку загроз для сталого
розвитку країни. Відмічається високий рівень безробіття та трудової міграції, занепад
соціальної інфраструктури, поглиблення демографічної кризи та зникнення сіл,
погіршення екологічної ситуації. Подолання неадекватного впливу економічного
зростання на сільську місцевість, що супроводжується поширенням крупних
господарських формувань з їх низькою соціальною й екологічною відповідальністю,
вимагає розробки новітніх моделей розвитку сільських територій. Застосування
традиційної практики державної підтримки сільського господарства та соціальної
інфраструктури потребує істотного збільшення бюджетних видатків на заходи
галузевих програм, субсидіювання місцевих бюджетів, що вбачається нереальним.
Необхідною є модернізація системи управління сільським розвитком, запровадження
дієвих механізмів державного стимулювання не аграрних видів діяльності, залучення та
раціонального використання місцевих ресурсів, розвитку партнерства держави, бізнесу
та громад для вирішення соціальних й екологічних проблем. Сільські території часто
володіють значним незадіяним природним і культурним потенціалом. Обґрунтування
підходів до його ефективного використання матиме соціальну й економічну значимість,
що полягає у підвищенні рівня життя та людського капіталу мешканців сільських
територій.

Теорія сталого розвитку висвітлюється у працях таких зарубіжних учених, як
М. Вакернагель, Л. Вальсар, В. Гальперін, К. Гофман, К. Ерроу, С. Монфред, Л. Оністо
та ін. Серед вітчизняних дослідників цієї проблематики слід відмітити публікації
фахівців ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН
України» (О. Веклич, І. Бистряков, В. Пилипів, М. Хвесик, Є. Хлобистов та ін.), в яких
зроблено спробу розкрити ідеологію сталого розвитку в діалектичному поєднанні
теоретичних аспектів із сучасними поглядами на шляхи економічного розвитку
суспільства, враховуючи національну специфіку. Соціальні аспекти сталого розвитку
(сталого людського розвитку) вивчаються в Інституті демографії та соціальних
досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Проте в цих дослідженнях окремо не
розглядаються питання сталого розвитку саме сільських територій.

Концептуальні основи державної підтримки розвитку сільських територій
розкриваються в роботах Д. Блендфорда, М. Драбенстота, У. Майєрса, Р. Рідера та ін.
Окремі аспекти проблематики соціального розвитку села, зокрема, питання
демографічного розвитку та поселенської мережі, організації соціальної
інфраструктури, якості життєдіяльності, досліджуються в Інституті регіональних
досліджень НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
Інституті аграрної економіки НААН. Провідними вітчизняними фахівцями є
М. Барановський, О. Бородіна, М. Орлатий, І. Прокопа, К. Васківська, П. Саблук,
В. Юрчишин та ін. Однак поза увагою залишилися питання соціально-екологічного
розвитку села в контексті сучасного концепту сталого розвитку та пов’язані з цим
можливості активізації потенціалу сільських територій.

Важливим напрацюванням у цьому напрямі є Концепція багатофункціональності
сільського господарства, представлена фахівцями ОЕСР у Глобальному Звіті
«Міжнародна оцінка сільськогосподарських знань, науки та техніки для цілей



розвитку» (2008 р.). Вона наголошує на зв’язку між виробництвом
сільськогосподарської продукції й можливостями отримання інших важливих
результатів, зокрема різноманітних благ нетоварного характеру, що можуть
перетворюватись у місцеві активи та набувати властивостей факторів ендогенного
розвитку сільської місцевості. Серед вітчизняних аналогічних досліджень виділяються
публікації О. Бородіної, де обґрунтовується поняття «сільський розвиток»,
розглядається роль соціальних інновацій в сільській місцевості. Ці ідеї є актуальними
для України та потребують додаткового дослідження. Вони можуть бути основою для
пошуку інноваційних управлінських механізмів забезпечення сталого соціально-
екологічного розвитку сільських територій.

Ідея дослідження полягає у розробці з позиції сучасного концепту сталого
розвитку шляхів формування організаційно-економічного механізму управління
соціально-екологічним розвитком сільських територій України на основі активізації й
залучення місцевого потенціалу та диференційованої державної підтримки. Це
сприятиме підвищенню якості життя та збереженню селянства як носія української
ідентичності, культури й духовності, забезпеченню його життєдіяльності в гармонії з
довкіллям.

Така ідея базується на визнанні: взаємообумовленості економічних, соціальних і
екологічних чинників розвитку територій; неможливості інноваційної модернізації та
підвищення конкурентоспроможності національної економіки без вирішення
соціальних і екологічних проблем села; багатофункціональності сільського
господарства та різноманітності його суспільних результатів (зокрема у формі
екологічних, культурних, туристичний послуг), які можуть продукуватися одночасно з
виробництвом сільськогосподарської продукції без значного навантаження на довкілля,
при цьому забезпечувати соціальних ефект.

Головна мета сталого розвитку сільських територій полягає у створенні умов для
досягнення благополуччя населення, формуванні у ній територіальної саморозвиваючої
і самобутньої соціо-еколого-економічної територіальної системи; в протидії
антропогенної перевантаження і деградації ландшафту, збереженні культурних
цінностей; в забезпеченні відтворення та довготривалого використання природних
ресурсів для сільського господарства, місцевої промисловості, туризму, рекреації та
інших сфер господарської діяльності. Таким чином, головна мета передбачає всебічне
облаштування та забезпечення життя сільської частини суспільства.

Успішність досягнення мети залежить, перш за все, від рішення низки проблем.
При цьому можна виділити наступні основні стратегічні цілі розвитку сільських
територій: підтримка сільського господарства, туризму, місцевих ремесел та
промисловості; сприяння розвитку територій та місцевих органів самоврядування;
захист і збереження природної і культурної спадщини.

Таким чином, їх здійснення дозволяє забезпечити привабливість сільських
територій в якості самостійного центру життя і економічної діяльності, розвиток
місцевого самоврядування для формування соціально-організованого і відповідального
громадянського суспільства на селі, підвищити привабливість проживання на сільських
територіях, а також захистити природу, культурні пам’ятки та рекреаційні можливості
сільських територій. При цьому також повинні враховуватися і використовуватися тісні
взаємини між селом і містом.

2


