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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Вирішальним фактором сталого розвитку будь-якої 

країни світу є забезпечення соціально-економічного зростання з одночасним 

подоланням катастрофічних наслідків порушення природної рівноваги під 

впливом людської діяльності. Це одне з важливих завдань економіки 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища. 

Визначити оптимальні варіанти розв’язання вказаної проблеми можна шляхом 

глибокого дослідження процесів сталого розвитку сільських територій в умовах 

децентралізації влади та побудови відповідної концептуальної моделі; 

удосконалення структури організаційно-економічного механізму забезпечення 

сталості сільських територій та методичного підходу до їх типології; 

розроблення та запровадження у практику адекватного реальним процесам 

підходу до виокремлення стратегічних пріоритетів сталого розвитку; 

формування методологічно обґрунтованих принципів та методики системно-

комплексного аналізу сільської території як соціально-екологічної системи. Від 

способів і термінів вирішення окреслених завдань залежать не лише напрям і 

характер переходу держави та її регіонів до сталого розвитку, а й рівень 

економічної безпеки, екологічної рівноваги, добробуту сільського населення.  

Розуміння змісту сучасної політики щодо сталого розвитку сільських 

територій неможливе без аналізу ситуації, що наразі сформувалася в Україні. 

Вона характеризується наявністю низки реальних загроз і ризиків для сталого 

розвитку та безпеки країни в цілому: високим рівнем безробіття і трудової 

міграції, руйнуванням соціальної інфраструктури, поглибленням демографічної 

кризи. Погіршення якості людського капіталу на цих територіях 

супроводжується зниженням інноваційного потенціалу, зникненням сіл та 

погіршенням стану довкілля. Їм слід відвести одне з визначальних місць у 

національній стратегії соціально-економічного розвитку, оскільки сільські 

території відіграють ключову роль у процесі децентралізації влади, а їх 

спроможність є основним чинником розвитку держави. Це дає підстави вважати 

досліджувані території важливою соціо-еколого-економічною територіальною 

підсистемою суспільства. В умовах децентралізації влади в Україні актуальним 

завданням є формування ресурсної бази розвитку самодостатніх територіальних 

громад та раціонального використання природних ресурсів, що дасть змогу 

реалізувати заходи щодо охорони довкілля, відновити порушені взаємозв’язки в 

екосистемах, запобігти загостренню екологічної ситуації. 

Теоретичні та прикладні аспекти вирішення численних проблем 

забезпечення сталого розвитку сільських територій постійно перебувають у 

центрі уваги світової і вітчизняної наукової спільноти. Так, питання побудови 

моделі сталого розвитку з урахуванням природно-ресурсних обмежень на тлі 

загострення екологічних і соціальних суперечностей висвітлено у працях 

Алимова О.М., Бистрякова І.К., Веклич О.О., Голяна В.А., Данилишина Б.М., 

Дороша Й.М., Євсюкова Т.О., Ібатулліна Ш.І., Куценко В.І., Левковської Л.В., 
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Лицура І.М., Микитенко В.В., Олійника Я.Б., Саблука П.Т., Степаненка А.В., 

Сундука А.М., Удовиченка В.П., Хвесика М.А., Хименця В.В. Окремі аспекти 

проблематики соціально-економічного розвитку сільських територій та 

поселенської мережі, організації соціальної інфраструктури, якості 

життєдіяльності, залучення природних ресурсів у господарську діяльність 

досліджували такі провідні вітчизняні фахівці, як Барановський М.О., 

Бородіна О.М., Борщевський В.В., Гоголь Т.В., Губені Ю.Е., Заяць Т.А, 

Зіновчук Н.В., Лупенко Ю.О., Орлатий М.К., Павлов О.І., Попова О.Л., 

Ткачук В.І. та інші. Проте, віддаючи належне теоретичній та практичній 

цінності попередніх наукових здобутків, сформованого теоретико-

методологічного і методичного підґрунтя для дослідження сталого розвитку 

сільських територій різних типів, варто наголосити на необхідності 

теоретичного обґрунтування особливостей і механізмів поєднання структурних 

елементів сільських територій у цілісні соціо-еколого-економічні просторові 

системи; формування перспективних напрямів залучення та використання 

природних ресурсів в економічну діяльність у межах об’єднаних 

територіальних громад; світоглядно-методологічного визначення можливостей 

удосконалення та реалізації дієвої політики сталого розвитку сільських 

територій в умовах ресурсних обмежень. Вирішення цих завдань пов’язане з 

принципами сталого розвитку та раціонального природокористування і дасть 

змогу розробити заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, 

досягти довготривалого економічного зростання і забезпечити рівновагу їх 

розвитку.  

Недостатній ступінь розробки теоретико-методологічних підходів до 

забезпечення сталого розвитку сільських територій у контексті децентралізації 

влади, з одного боку, та їх важливість для соціально-економічного зростання 

країни загалом – з іншого, свідчать про об’єктивну необхідність подальшого 

системного дослідження зазначеної наукової проблематики. Саме цим 

обумовлений вибір теми дисертаційної роботи та її актуальність.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота безпосередньо пов’язана з комплексними науковими 

дослідженнями Державної установи «Інститут економіки природокористування 

та сталого розвитку Національної академії наук України», зокрема темами: 

«Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» 

(номер державної реєстрації 0116U007936), де автором визначено соціальні, 

екологічні й соціоекологічні імперативи розвитку суспільства та їх вплив на 

сільські території; «Організаційно-економічний механізм забезпечення 

соціально-екологічного розвитку сільських територій» (номер державної 

реєстрації 0113U007882) – обґрунтовано теоретико-методологічні засади 

функціонування сільських територій як цілісних соціо-еколого-економічних 

територіальних систем і підходи до їх типології за ознаками соціально-

екологічного розвитку; «Оцінка суспільних проблем сталого розвитку 

територій» (номер державної реєстрації 0111U000326) – запропоновано 
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інституційно-організаційні механізми управління суспільною безпекою 

України на засадах сталого розвитку; «Формування стратегічного потенціалу 

сталого розвитку України» (номер державної реєстрації 0111U000324) – 

визначено сутність та ключові характеристики соціального потенціалу 

суспільства, а також його роль у реалізації національної моделі сталого 

розвитку; «Теоретико-методологічні та прикладні основи забезпечення 

техногенної і екологічної безпеки у вимірах сталого розвитку» (номер 

державної реєстрації 0111U000330), у межах якої розкрито інституціональні та 

організаційні умови формування, фактори впровадження, проблеми і 

перспективи забезпечення системи стратегічного управління суспільною 

безпекою України та її регіонів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка та обґрунтування теоретико-методологічних і методичних засад 

сталого розвитку сільських територій в умовах децентралізації влади відповідно 

до цільових орієнтирів здійснення реформ і стратегічних пріоритетів розбудови 

національної економіки. Для досягнення зазначеної мети поставлені та 

послідовно вирішувались такі науково-прикладні завдання: 

– обґрунтувати вихідні положення теорії розвитку сільських територій з 

використанням принципів системного підходу та концептуальні засади 

управління ними як цілісними багатовимірними системами;  

– сформулювати ключові показники аналізу сільської території як 

складної соціо-еколого-економічної системи;  

– розвинути та поглибити теоретичну суть понять сталий розвиток 

сільських територій, розвиток сільських територій, територіальна громада, 

розвиток громади, соціоекологічні імперативи;  

– запропонувати концептуальну модель сталого розвитку сільських 

територій України з посиленням ролі об’єднаних територіальних громад та 

соціально-екологічної спрямованості економічного піднесення;  

– розкрити методологічні аспекти переходу до сталого розвитку 

сільських територій з урахуванням їх ключових параметрів на тлі ресурсних 

обмежень з метою подальшого аналізу чинників впливу на нього; 

– удосконалити структурно-логічну схему формування системи 

оцінювання сталого розвитку сільських територій у замкненому циклі реалізації 

організаційно-економічних та кваліметричних процедур із постійним 

підвищенням вимог до неї  

– розробити методологічні засади побудови динамічної моделі сталого 

розвитку сільських територій в умовах ресурсних обмежень 

– класифікувати багатофункціональні залежності головних і другорядних 

чинників впливу на сталий розвиток сільських територій та побудувати 

мультирівневу систему відносних показників оцінки їх екологічного та 

соціального стану й результативності управління таким розвитком  
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– сформулювати методичний підхід до типології сільських територій 

України, визначити заходи щодо забезпечення їх сталого розвитку та дієві 

засоби регулювання і координації діяльності  

– дослідити сучасний стан, проблеми і можливості соціально-

екологічного розвитку сільських територій та об’єднаних територіальних 

громад;  

– розкрити структуру організаційно-економічного механізму 

забезпечення сталого розвитку сільських територій; 

– обґрунтувати пріоритети сталого розвитку сільських територій; 

– визначити напрями формування механізму публічно-приватного 

партнерства на сільських територіях з метою їх імплементації в соціо-еколого-

економічну систему; 

– проаналізувати роль соціоекологічних імперативів у процесі 

формування пріоритетів розвитку сільських територій та їх взаємозв’язок з 

активами. 

Об’єктом дослідження є процес формування та забезпечення переходу 

до сталого розвитку сільських територій України як цілісних соціо-еколого-

економічних систем у контексті децентралізації влади.  

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні, методичні та 

прикладні основи сталого розвитку сільських територій України в умовах 

децентралізації влади.  

Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою 

дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, теорій 

складних систем, економіки природокористування, економічної безпеки 

держави, регіональної економіки, концепції сталого розвитку, державного 

управління, інституціональної та неоінституціональної теорій, провідних шкіл 

економічної науки з проблем оцінки природних ресурсів, природно-ресурсного 

потенціалу, принципи управління природокористуванням та екологічної 

політики. 

Для досягнення поставленої мети використано низку сучасних 

загальнонаукових та економічних методів: абстрактно-логічний, включаючи 

прийоми аналізу й синтезу, індукції та дедукції, узагальнення – для огляду 

інформаційних джерел, уточнення сутності понять і категорій, вивчення 

вітчизняного та зарубіжного досвіду за досліджуваною темою, обґрунтування й 

перевірки робочих гіпотез щодо перспектив розвитку сільських територій; 

системного аналізу – для цілісного сприйняття об’єкта дослідження, зокрема 

сільської території, та комплексного аналізу зв’язків між елементами; 

кореляційно-регресійного аналізу – для визначення впливу різних чинників 

(зовнішніх та внутрішніх) на розвиток сільських громад, взаємозв’язок між її 

природно-ресурсним забезпеченням та якістю життєдіяльності населення; 

економіко-математичного моделювання та прогнозування – для обґрунтування 

перспектив і майбутніх тенденцій основних показників розвитку; графічний і 
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картографічний – для унаочнення одержаних результатів, відображення рівня 

забезпеченості сільських територій та їх групування. 

Інформаційною базою дослідження є офіційні дані Державної служби 

статистики України, обласних державних адміністрацій, Світового банку, 

Євростату, нормативно-правові акти і статистичні матеріали Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури 

України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, сучасні 

еколого-економічні дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, експертні 

висновки, офіційні інформаційні портали, аналітичні огляди, періодичні 

видання та інше.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці й 

обґрунтуванні теоретико-методологічних засад, методичних положень і 

практичних рекомендацій щодо переходу до сталого розвитку сільських 

територій України в умовах децентралізації влади з метою досягнення 

європейських стандартів якості та рівня життя на тлі ресурсних обмежень.  

Найсуттєвішими теоретичними і практичними результатами, які 

характеризуються науковою новизною, розкривають зміст дисертації і 

виносяться на захист, належать такі: 

уперше:  

– розроблено теоретичний концепт розвитку сільських територій з 

використанням системного підходу, у межах котрого визначено напрями їх 

зміни, зокрема головних елементів на основі сукупності значень показників, 

можливостей стимулювання перетворень, надійності системи, спроможності її 

окремих компонентів взаємодіяти з іншими для прискорення змін і розвитку; 

– обґрунтовано методологічні засади динамічної моделі сталого розвитку 

сільських територій відповідно до актив-орієнтованого підходу, що пов’язано з 

використанням їхніх внутрішніх ресурсів, зміцненням активів громади, 

концентрацією на її сильних сторонах і можливостях, до якого з метою 

визначення найбільш пріоритетних напрямів управління інкорпоровано 

прикладний інструментарій економіко-статистичного аналізу; 

– побудовано концептуальну схему переходу до сталого розвитку 

сільських територій України, яка передбачає комплекс заходів щодо їх 

ідентифікації, визначення ролі об’єднаних територіальних громад у цьому 

процесі, систему методів реалізації із застосуванням інтегрованого комплексу 

важелів державного регулювання й громадської активності; 

удосконалено:  

– структуру, зміст і функції організаційно-економічного механізму 

забезпечення сталого розвитку сільських територій, до складу якого включено 

системоутворюючі регулятори (підтримка та диверсифікація сільської 

економіки, збереження і покращення екологічної ситуації, оптимізація 

використання ресурсного потенціалу, урахування потреб та інтересів сільського 
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населення), згідно із принципами коеволюції, екстернальності, глокалізації та 

ітерації; 

– трирівневу систему відносних показників оцінки екологічного та 

соціального стану сільських територій, результативності управління їх сталим 

розвитком з обґрунтуванням придатності кожної її складової для застосування 

у кваліметричних процедурах, що, на відміну від існуючих, спирається на 

врахування багатофункціональних залежностей головних і другорядних 

факторів впливу на темпи сталого розвитку; 

– методичний підхід до типології сільських територій України з метою 

підвищення ефективності управління на локальному рівні, який, на відміну від 

відомого, передбачає їх групування за ознаками соціально-екологічного 

розвитку, шляхом поєднання й узгодження вимог, зіставлення рівнів людського 

розвитку та освоєння природних ресурсів; 

– структурно-логічну схему формування системи оцінювання сталого 

розвитку сільських територій в умовах ресурсних обмежень, побудовану в 

замкненому циклі за п’ятьма складноформалізованими блоками з корекцією 

похибок отриманих прогнозів і вимог щодо ефективності управління, яка 

охоплює всі чинники впливу внаслідок упорядкування системи відносних 

показників і структурних вирішень та ранжування й визначення оптимізаційних 

заходів реалізації відповідного типу політики 

набули подальшого розвитку: 

– соціоекологічні імперативи як система формальних і неформальних 

вимог, правил та норм, завдяки яким відбувається пряме й опосередковане 

регулювання відносин у суспільстві та його цілеспрямований поступальний 

розвиток, а також їх безпосередній зв’язок із формуванням національних та 

місцевих пріоритетів у контексті цілей сталого розвитку 

– теоретичні підходи до визначення й обґрунтування ключових 

параметрів стану сільської території як складної соціо-еколого-економічної 

системи з метою поглибленого аналізу головних і другорядних чинників 

впливу на її сталий розвиток, домінанти котрої, на відміну від існуючих, 

базуються на авторському трактуванні понять розвиток сільських територій, 

сталий розвиток сільських територій, територіальна громада, розвиток 

громади та передбачають забезпечення певних станів стабільності цієї системи, 

трансформаційні зрушення на тлі ресурсних обмежень та можливостей 

посилення взаємодії її базових елементів;  

– визначення напрямів імплементації форм публічно-приватного 

партнерства в систему сталого розвитку сільських територій, що потребує 

формування свідомої громади, яка самостійно та за власною ініціативою буде 

обирати напрями розвитку громади і вирішення відповідних проблем, та 

вдосконалення нормативно-правової бази і методологічного забезпечення 

розробки й оцінки проектів, організаційно-економічної системи управління, 

упровадження механізмів фінансування програм підтримки місцевих ініціатив; 
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– обґрунтування пріоритетів сталого розвитку сільських територій, які, 

на відміну від існуючих, ураховують сформований вектор розвитку держави, 

орієнтуються на створення самоврядних, конкурентоспроможних, незалежних 

місцевих громад, визначають напрями державної політики залежно від об’єктів 

і сферами управління з метою локалізації зусиль. 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретико-методологічні 

розробки, висновки та пропозиції дисертаційної роботи мають методичний і 

практичний характер і можуть бути використані при формуванні політики 

сталого розвитку сільських територій органами державної влади різних рівнів, 

науково-дослідними та освітніми установами, які досліджують проблеми 

економіки природокористування та охорони навколишнього природного 

середовища. 

Науково-практичні рекомендації, обґрунтовані в дисертації, використано 

у процесі виконання фундаментальних і прикладних наукових робіт 

Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку Національної академії наук України» (довідка № 01-11/45 від 

20.03.2019 р); Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (довідка № 8/13.3/50-18 від 18.09.2018 р.) 

під час підготовки пропозицій з удосконалення законодавства та обґрунтування 

перспектив розвитку місцевого самоврядування сільських територій; 

Козівською районною державною адміністрацією Тернопільської області 

(довідка № 01-678/01-34 від 24.10.2018 р.) при плануванні соціально-

економічного розвитку сільських територій та об’єднанні територіальних 

громад Козівського району; Благодійною організацією «Миколаївський 

обласний фонд розвитку і підтримки громадських ініціатив» (довідка  

№ 03-541/30 від 16.01.2019 р.); Всеукраїнським громадським об’єднанням 

«Українська аграрна конфедерація» (довідка № 2 – 2/164 від 24.07.2019 р.) – 

враховані в роботі аналітичного департаменту. 

Крім того, окремі теоретико-методологічні розробки упроваджено в 

навчальний процес географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка МОН України при викладанні дисциплін 

«Територіальне управління», «Теорія управління регіональним розвитком» 

(довідка № 056/837 від 01.10.2018 р.) та Дніпропетровського державного 

технічного університету при підготовці навчальних дисциплін «Ділове 

адміністрування», «Креативний менеджмент (довідка № 108 – 08.24/137 від 

24.07.2019 р.); 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною роботою, де особисто дисертантом розроблено наукові положення, 

методологічні підходи та практичні рекомендації щодо сталого розвитку 

сільських територій України в умовах децентралізації влади. Із наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, використані лише авторські ідеї та положення. 

Усі наведені наукові висновки та рекомендації, що виносяться на захист, 

одержані автором особисто, а з наукових праць, опублікованих у співавторстві, 
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використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих досліджень. 

Робота не містить матеріалів кандидатської дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення та 

практичні результати дисертаційного дослідження апробовані на 21 

міжнародній науково-практичній конференції, а саме: «Економіка та 

управління» (м. Вінниця, 2019 р.); «Публічне управління та адміністрування у 

процесах економічних реформ» (м. Херсон, 18–19 квітня 2019 р.); «Сучасна 

економічна наука: теорія і практик» (м. Полтава, 14 листопада 2018 р.); 

«Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних 

економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» 

(м. Тернопіль, 29–31 березеня 2018 р.); «Модернізація господарського 

механізму крізь призму економічних, правових, соціальних та інженерних 

підходів» (м. Мінськ, 5 березня 2018 р., 22 листопада 2018 р.); «Забезпечення 

сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (м. Ужгород, 

16–17 лютого 2018 р.); «Становлення механізму публічного управління 

розвитком сільських територій як пріоритет державної політики 

децентралізації» (м. Житомир, 4 грудня 2018 р.) «Економіка та соціум: 

сучасний фундамент розвитку людства» (м. Лейпциг, 23 червня 2017 р.); 

«Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи» (м. Київ, 7 квітня 

2017 р.); «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє» (м. Київ, 

3 березня 2017 р.); «Сучасна економіка: стан та перспективи подальшого 

співробітництва з країнами ЄС» (м. Запоріжжя, 3 лютого 2017 р.); «Міжнародна 

стратегія економічного розвитку регіону» (м. Суми, 17 березня 2016 р.); 

«Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку» (м. Миколаїв, 

29 квітня 2016 р.); «Розвиток національної економіки: теорія і практика» 

(м. Івано-Франківськ, 3–4 квітня 2015 р.); «Управління економічними 

процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» 

(м. Львів, 11–12 квітня 2014 р.); «Економічні аспекти розвитку держави: стан, 

проблеми, перспективи» (м. Хмельницький, 24–25 жовтня 2014 р.); 

«Економічні перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних 

соціально-еколого-економічних трендів» (м. Харків, 22 травня 2014 р.); 

«Соціально-економічні домінанти людського і технологічного розвитку 

України» (м. Луцьк, 24 квітня 2014 р.); «Управління політико-правовими і 

соціально-економічними процесами в регіонах» (м. П’ятигорськ, 19–20 квітня 

2012 р.); «Вода і довкілля» (м. Київ, 2–11 листопада 2011 р.). 

Публікації. Основні наукові положення та результати дисертаційної 

роботи висвітлено у 67 наукових працях загальним обсягом 160,3 друк. арк., з 

них особисто автору належить 48,2 друк. арк., у тому числі: 11 монографій, з 

яких 1 одноосібна, 28 публікацій у наукових фахових виданнях, з яких 9 – в 

наукових фахових виданнях, які включені до іноземних та міжнародних 

наукометричних базах, 21 – у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, п‘яти розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації – 554 стор. комп‘ютерного тексту, у тому числі 30 
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таблиць та 41 рисунок. Список використаних джерел із 402 найменувань 

викладено на 40 стор., 12 додатків – на 47 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, 

об‘єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, відображено їх апробацію та особистий внесок 

здобувача. 

У першому розділі «Теоретичні засади сталого розвитку сільських 

територій» розкрито вихідні положення формування соціо-еколого-

економічної парадигми сталого розвитку; уточнено дефініцію сільська 

територія; обґрунтовано сутність ознак розвитку сільських територій; 

досліджено концептуальні основи їх сталого розвиту; визначено соціально-

екологічні та економічні аспекти децентралізованого управління розвитком 

сільських територій.  

Аргументовано, що соціо-еколого-економічну парадигму сталого розвитку 

слід розглядати як взаємопов’язаний та системний розвиток екосистем і 

суспільства, що забезпечить задоволення потреб соціуму шляхом використання 

природних ресурсів; збереження і поліпшення їх якості в інтересах майбутніх 

поколінь; забезпечення рівноваги між індустріальним розвитком і умовами 

стійкості біосфери, яка сприяє подальшому розвитку життя. Вона являє собою 

систему селективних поглядів, компромісів та дій суспільства, котре обирає 

оптимальну для себе модель відносної сталості за допомогою доступних для 

цього господарських, інституційних, фінансових та інших механізмів й 

інструментів гармонізації відносин між населенням, урядом та бізнесом. 

Запропоновано використання триєдиного підходу до реалізації досягнення 

поставлених цілей – гарантування безпеки життєдіяльності людини, природних 

основ життєзабезпечення поколінь, безпеки території, що спрямовано на 

досягнення раціонального природокористування, збалансованого розвитку 

екосистем у процесі виробництва та діяльності населення. При цьому зазначена 

парадигма передбачає територіальну диференціацію – перехід до моделі, яка 

враховує економічну і природну специфіку певних територій (рис. 1).  

Використовуючи сукупність принципів теорії складних систем, визнано, 

що сільськими територіями слід вважати не сукупність окремих складових 

(населення, фермери, дороги, ліси, річки, традиції, місцеві органи влади тощо), 

а результат їх безперервної взаємодії під впливом зовнішніх факторів. 

Доведено, що вони являють собою особливий тип комплексної соціо-еколого-

економічної (складної та відкритої) системи, що має відносно ізольований 

простір, віддалений від центрів ухвалення рішень, економічно та соціально 

неоднорідний, значною мірою залежний від природних ресурсів, 

сприйнятливий до зовнішніх змін,  який обмінюється ресурсами й інформацією 

з іншими територіями, системами та інституціями, постійно продукує нові 

структури і порядок. 
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Рисунок 1 – Соціо-еколого-економічна парадигма сталого розвитку сільських 

територій (розроблено автором) 

 

Обґрунтовано, що еволюція та інтенсивність змін усередині системи 

залежать від її початкового стану, умов функціонування й сукупності зовнішніх 

факторів, тобто загальної ситуації і траєкторії попереднього розвитку. 

Динамічні зміни станів системи (сільської території), по суті, є її єдиним 

тривалим станом рівноваги. При цьому постійно відбуваються зміни й 

адаптація до них, що є невід’ємною ознакою складних систем. Виявлено, що 

новий етап самоорганізації системи та наближення до нового оптимального 
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– комплекс фундаментальних 

методів наукового пізнання; 
– методи багаторівневого 
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– офіційні статистичні дані 



11 

стану вказують на її збурення. Відповідно, еволюція та інтенсивність змін у 

системі залежать від її початкового стану, умов функціонування та сукупності 

зовнішніх чинників. З’ясовано, що стан сільських територій покращується (або 

залишається сталим), якщо сукупний позитивний ефект від взаємодії між 

окремими елементами стає значним і зберігає ознаки сталості, а також 

повторюється та посилюється (механізм позитивних зворотних зв’язків). Отже, 

збурення призводять до еволюції системи, яка полягає в поетапному 

проходженні різних станів динамічної рівноваги подібно до процесів природної 

еволюції. З використанням розроблених положень визначено, що розвиток 

сільських територій – це закономірний та цілеспрямований процес зміни 

екологічних, соціальних й економічних складових сільського утворення на 

основі поєднання наявних ресурсів (людських, природних, інфраструктурних), 

ефективної державної політики та ініціативності мешканців. 

Обґрунтовано, що розвиток сільських територій як багатовимірний 

процес відбувається в кілька етапів, замкнених у цикл: утворення капіталів 

(результат – підвищення спроможності громади), організація громади 

(відповідно її мобілізація та визначення формальних і неформальних лідерів), 

формування бачення (спільне бачення), визначення активів (створення так 

званої карти активів), планування (розроблення плану розвитку громади), 

реалізація й оцінювання (результат – виконання програм, проектів, заходів 

щодо розвитку, визначення оцінних критеріїв та індикаторів). Важливим 

показником потенціалу щодо сталого розвитку визначено кількість станів 

стабільності системи, складність трансформаційних зрушень, траєкторію руху 

та її віддаленість від порогових значень, можливість взаємодії елементів тощо. 

На цій основі уточнено поняття сталий розвиток сільської території як 

розвиток сільської складової суспільства, що забезпечує одночасно виконання 

економічних функцій, а також продукування благ за умови підтримки 

екологічної рівноваги в певних територіальних межах. Мета такого розвитку – 

створення умов для досягнення благополуччя населення, формування 

територіальної соціо-еколого-економічної системи, спроможної до 

саморозвитку. При цьому процеси децентралізації, які відбуваються в країні, 

дещо зміщують акценти від сільських територій загалом на рівень 

територіальних громад.  

Із використанням принципів теорій складних систем, економіки 

природокористування, економічної безпеки, регіональної економіки, сталого 

розвитку та інституціональної й неоінституціональної розроблено 

концептуальну схему формування сталого розвитку сільських територій 

України (рис. 2) в контексті особливостей процесів децентралізації влади, що 

пов’язані як з новими можливостями, так і реальними загрозами. Виділено 

найбільш значимі групи ризиків подальшого поглиблення диспропорцій 

економічного розвитку на локальному рівні та спричиненого ним загострення 

соціальних й екологічних проблем, зокрема ймовірне знелюднення територій  

унаслідок стрімкого скорочення сільського населення, що посилюється 

значною міжнародною і внутрішньою міграцією.  
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Рисунок 2 – Концептуальна схема сталого розвитку сільських територій 

України (розроблено автором) 
 

З’ясовано, що для більшості утворених ОТГ характерний дефіцит 
кадрового забезпечення для виконання нових функцій, що призводить до 
неефективного використання ресурсів та унеможливлює програмування їх 

Сталий розвиток сільських територій України в умовах децентралізації влади 

Консолідація ресурсів для забезпечення сталого розвитку сільських територій в умовах децентралізації влади 

відповідно до цільових орієнтирів здійснення реформ і стратегічних пріоритетів розбудови національної 

економіки 

Результат: раціональне поєднання економічного зростання та прискорення екологізації економіки 

сільських територій, консолідація ресурсів, просування політики сталого розвитку відповідно до 

ринкових інструментів і Спільної аграрної політики ЄС 

 

Суб’єкти управління: 
- Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ України та ін.; 
- обласні та районні ради; 
- ради громад 

Принципи реалізації: 
системність, комплексність, 
ієрархічність, зворотний 
зв’язок, синергетичний, 
ресурсно-функціональний 

Об’єкти управління: 
- збереження природного середовища 
для життя та виробничої діяльності; 
- поліпшення життя в сільській 
місцевості та диверсифікація сільської 
економіки; 
- підтримка локальних ініціатив 

Цілі концептуальної моделі: 
 

- систематизація та вибір інноваційних 

стратегій, раціональне поєднання 

економічного зростання і прискорення 

екологізації економіки сільських територій; 

- ресурсно-функціональне забезпечення 

розвитку сільських територій та окремих 

сфер діяльності; 

- забезпечення результативності виконання 

управлінських функцій на всіх рівнях тощо 

Етапи реалізації: 
- облік та оцінка якості управління ресурсним 
потенціалом сільських територій; 
- систематизація стратегій їх  розвитку; 
- оцінка залежності економічного розвитку від 
завданого екологічного збитку; 
– динамічне ранжування територій та їх 
типологія з позиції сталого фінансування й 
відновлення ресурсної бази; 
- виявлення вагомих проблем сталого 
розвитку сільських територій; 
- формування дієвого механізму управління їх 
сталим розвитком 

Завдання: 
- розкрити зміст і проблеми реалізації політики 
сталого розвитку сільських територій України в 
умовах децентралізації влади;  
- виявити методологічно важливі принципи та 
методики їх системно-комплексного аналізу 
соціально-екологічних систем; 
- розкрити основні загрози щодо управління 
розвитком сільських територій в умовах 
ресурсних обмежень; 
- побудувати моделі сталого розвитку з метою 
оцінювання та визначення необхідного обсягу 
ресурсів для їх ефективного функціонування; 
- виконати комплексну оцінку та прогноз стану 
ресурсного потенціалу сталого розвитку цих 
територій; 
- удосконалити структуру, зміст і функції 
організаційно-економічного механізму 
забезпечення сталого розвитку сільських 
територій; 
- визначити перспективні напрями їх сталого 
розвитку 

Форми та методи реалізації: 
- моніторинг стану (статистичні методи, 
модельно-теоретичний аналіз); 
- системний аналіз та прогноз якості території 
(система інтегральних показників соціально-
екологічного та економічного розвитку, 
багатокритеріальна оцінка, експертний метод, 
метод сценаріїв); 
- формування системи індикаторів (індикатори, 
критерії, агрегований індикатор); 
- систематизація та вибір інноваційних стратегій з 
урахуванням раціонального поєднання 
економічного зростання та прискорення 
екологізації території (дерево і матриця 
інноваційних стратегій сталого розвитку сільських 
територій); 
- розробка територіальної комплексної 
стратегічної програми реабілітації сільських 
територій (статистичний, експертний); 
- система контролю, внутрішній і зовнішній аудит, 

екоконтролінг (система індикаторів, 

громадськість) 
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подальшого розвитку, погіршення доступності соціальних послуг для сільських 
жителів та необґрунтоване скорочення об’єктів соціальної інфраструктури.  

Констатовано, що реформа децентралізації влади в Україні, безумовно, 
сприятиме розв’язанню основних проблем розвитку сільських територій та 
поступовому наближенню практик управління ними до вимог Спільної аграрної 
політики ЄС.  

У другому розділі «Методологічні основи соціально-екологічного та 

економічного розвитку сільських територій» розкрито й оцінено вагомість 
природних ресурсів як основи сталого розвитку сільських територій України; 
досліджено європейський досвід реалізації програм у цій площині та 
запропоновано напрями його використання; обґрунтовано об’єкти локалізації 
зусиль для забезпечення цілеорієнтованого розвитку сільських територій; 
удосконалено методологічні підходи до оцінювання параметрів соціально-
екологічного та економічного розвитку в умовах децентралізації влади. 

Доведено, що для забезпечення розвитку сільських територій, фінансової 
спроможності громад та виконання належних їм функції, вони повинні вільно 
розпоряджатися власним бюджетом, включаючи кошти, отримані від сплати за 
користування належних ОТГ природних ресурсів. Наголошено на необхідності 
формування об’єктивної інформаційної бази щодо природно-ресурсних активів 
територій, інвентаризації матеріальних і нематеріальних ресурсів. 
Обґрунтовано, що управління ресурсною складовою сільських територій слід 
спрямовувати на раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу 
для досягнення достатнього рівня соціально-економічного розвитку та 
конкурентоспроможності. Саме ці процеси визначено основою майбутнього 
сталого розвитку територіальних громад (об’єднаних і не об’єднаних), що 
забезпечить в економічній площині – розвиток, фінансову самодостатність і 
спроможність громади; екологічній – ефективне використання природних 
ресурсів, охорону навколишнього природного середовища; соціальній – 
підвищення якості життя населення та покращення інфраструктури.  

Виокремлено напрями вдосконалення системи управління органів 
місцевого самоврядування в частині підвищення ефективності використання 
природних ресурсів територіальних громад, а саме: визначення всіх без винятку 
меж населених пунктів як місця розташування природних ресурсів 
територіальної громади; закріплення в чинному законодавстві положень щодо 
отримання інформації з природних кадастрів; забезпечення реалізації 
громадського та самоврядного контролю за використанням та охороною 
природних ресурсів територіальної громади тощо. Відповідно, розв’язання 
проблеми сталого розвитку сільських територій в умовах децентралізації влади 
потребує одночасного застосування положень системного, синергетичного, 
територіального, еко-системного, організаційно-економічного, ресурсно-
функціонального, структурного й актив-орієнтованого підходів до розробки та 
обґрунтування методологічних основ соціально-екологічного та економічного 
піднесення. Зазначено, що саме це й забезпечить єдність системи управління та 
її відповідність конкретним завданням у сфері раціоналізації використання 
природно-ресурсного активу; декомпозицію будь-якої проблеми сталого 



14 

розвитку сільських територій в умовах децентралізації влади як сукупності 
більш простих, ізольованих один від одного  завдань та їх реалізацію згідно з 
виділеними блоками (незалежно й у будь-якому порядку), не порушуючи 
процесу управління, використовуючи повторно об’єкти і підсистеми управління 
та методичний апарат оцінювання. Створення вдосконаленої системи 
управління органів місцевого самоврядування (зокрема, у площині підвищення 
ефективності використання природних ресурсів територіальних громад) з 
використанням вказаного комплексу підходів зумовить набуття нею таких 
властивостей, як гнучкість, змінність масштабів залежності від умов і 
адаптивність.  

Доведено, що потреба наближення вітчизняної політики розвитку 
сільських територій до європейських стандартів та реалізація засад спільної 
аграрної політики ЄС, яка поєднує елементи регуляторно-ринкової, цінової, 
зовнішньоторговельної та структурної політики, обумовлює трансформацію її 
цілей з вирішення лише проблем сільського господарства до збереження 
довкілля та сільських ландшафтів, підвищення якості життя в сільських 
місцевостях і диверсифікації їх економіки. Вказано на доцільність 
використання в Україні досвіду спільної аграрної політики, зокрема 
інструментарію стимулювання екологічно орієнтованої господарської 
діяльності за принципом перехресної відповідальності, стимулювання місцевих 
ініціатив територіальних громад у взаємозв’язку із заходами щодо підвищення 
результативності управління природно-ресурсними активами.  

Для аналізу стану соціально-екологічного розвитку сільських територій 

запропоновано використання методичного підходу, що включає формування 

трирівневої системи відносних показників – узагальнюючих, узагальнених 

інтегральних та інтегрованих (табл. 1), які розмежовано на елементарні, 

сформовано уявлення про їх ієрархію і вагомість впливу на сталий розвиток 

сільських територій. Розроблено й обґрунтовано комплекс відносних 

показників оцінювання їх соціально-екологічного рівня за такими напрямами: 

екологічна ситуація, відтворення та розселення населення, сфера прикладання 

праці, умови проживання. Описано процедуру групування сільських територій  

за рівнем розвитку. 

Зокрема, для оцінки екологічного стану сільських територій використано 

методичний підхід, розроблений в Державній установі «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» 

в рамках вимірювання регіонального людського розвитку; результативності 

управління їх сталим розвитком – методичний підхід до оцінювання-

прогнозування масштабів потенціалу сталого розвитку, алгоритм якого 

передбачає розрахунок інтегрованих показників екологічного стану та 

соціального розвитку. Визначення показників демографічної ситуації, 

поселенської мережі й умов проживання, сфери прикладання праці здійснено 

згідно з методикою Інституту демографії та соціальних досліджень 

ім. М.В. Птухи НАН України в рамках вимірювання регіонального людського 

розвитку. 
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Таблиця 1 – Система модельних рішень для оцінки екологічного стану та 

соціального розвитку сільських територій і результативності управління їх 

сталим розвитком
* 

 

Показник  Модельне вирішення / номер формули 

І. Оцінка екологічного стану сільських територій  

Інтегрований 

показник  

( ЕСінтегоровI _ )
 

3
.._ атмрврзЕСінтегров ІІІI                                                                   (1) 

Із.р, Ів.р, Іатм – показники стану земельних, водних ресурсів і 

атмосферного повітря відповідно.  

У тому числі: 

 

стану земельних 

ресурсів (Із.р) 

15,085,0

. відхстабрз KKI  ,                                                                          (2) 

де Кстаб – коефіцієнт екологічної стабільності території;  

    Квідх – коефіцієнт наявності небезпечних відходів 

стану водних 

ресурсів (Івр) 

3 2,0

. )1(9,0)1( водосп

K

забрудрв KKI госппит 
,
                                      (3) 

де Кзабруд – частка забруднених вод у загальному об’ємі скидання стічних 

вод у водні об’єкти; Кгосппит – питоме річне споживання води для 

побутово-питних потреб, м
3
/особу; Кводосп – коефіцієнт співвідношення 

водоспоживання та наявних водних ресурсів 

екологічного стану 

атмосферного 

повітря (Іатм) 

атмK

атмI
2,0

7,0
,
                                                                                   (4) 

де Kатм – навантаження на території викидів забруднювальних речовин в 

атмосферне повітря, т/км
2
 

ІІ. Оцінка соціального розвитку сільських територій 

Інтегрований 

показник 

( СРінтегровI _ ) 

3
__ ППУППМДССРінтегров ІІІI 

                                                         (5) 

У тому числі: 

демографічної 

ситуації (І ДС ) 

Густота сільського населення, сумарний коефіцієнт природного 

приросту населення
 

поселенської 

мережі та умов 

проживання  

(І ПМ_УП ) 

Частка деградуючих і безлюдних сільських населених пунктів; умов 

проживання
 

сфери прикладання 

праці  

(І ПП ) 

Рівень зайнятості населення; % від населення працездатного віку та 

працюючих пенсіонерів; частка осіб, зайнятих лише в особистому 

селянському (підсобному) господарстві; % від загальної кількості 

зайнятих тощо 





ik

j

c

ijrij zwI
1

ПП  ПМ_УП;  ДС;                                                                                    (6) 

ijw – ваги показників; 
c

ijrz – нормовані значення показників
 

ІІІ. Оцінка результативності  управління сталим розвитком сільських територій 

Узагальнений 

інтегральний 

показник  

 

GРУСРТ = СРінтегровЕСінтегровПСР ІІ __ 3,03,04,0 
,                     (7) 

де GРУПСРТ – результативність управління сталим розвитком території; 

Y ПСР – розвиненість потенціалу сталого розвитку території  

*Джерело: розроблено автором. 
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Запропоновано структурно-логічну схему формування системи 
оцінювання сталого розвитку сільських територій, спрямовану на розв’язання 
науково-прикладної проблеми, що включає п’ять формалізованих блоків і дає 
змогу удосконалити методику такої оцінки (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Замкнена структурно-логічна схема системи оцінювання сталого 

розвитку сільських територій (розроблено автором) 

 

Відповідні методики розрахунку (за другим рівнем системи відносних 

показників) ускладнено урахуванням типізації об‘єднаних територіальних 

громад за їх наближеністю до великих міст й урбанізованих територій 

(наближені, відносно віддалені та периферійні). 

Доведено, що при поєднанні класифікації сільських територій за їх 

соціально-екологічними ознаками на рівні району та класифікації ОТГ можна 

визначити перспективні напрями їх розвитку та співпраці громад, ефективно 

залучати наявні активи території для забезпечення їх сталого розвитку. 

У третьому розділі «Оцінка сучасного стану розвитку сільських 

територій України» проаналізовано стан та визначено тенденції, проблеми, 

загрози і перспективи соціально-економічного розвитку сільських територій і 

об’єднаних територіальних громад; здійснено їх типологію; обґрунтовано 

прогноз результативності управління сталим розвитком регіонів України.  

Блок 1. Визначення найвагоміших 
регресорів впливу на сталий розвиток 
сільських територій; вимог до 
результативного функціонування 
системи оцінювання сталого розвитку; 
концептуально аналітичної схеми 
побудови її типового макета згідно з 
цілями розвитку сільських територій в 
умовах децентралізації влади 

Блок 2. Обґрунтування методологічних 
засад оцінки сталого розвитку сільських 
територій. Формалізація й відбір методів 
оцінювання потенціалу їх сталого розвитку, 
соціального розвитку та стану навколишнього 
природного середовища. Розробка 
прикладного інструментарію, стандартизація 
процедур забезпечення об’єктивності та 
результативності їх застосування. Побудова 
трирівневої системи відносних показників 

Блок 3. Формування мультирівневої 
системи показників-індикаторів. Розробка й 
обґрунтування методів оцінки кожного 
показника з урахуванням єдиного критерію. 
Визначення напрямів вирішення проблем 
управління сталим розвитком сільських 
територій з використанням удосконалених 
методичних підходів. 

Блок 5. За результатами перевірки на 
адекватність розробленої системи 
оцінювання сталого розвитку сільських 
територій відбувається обґрунтування, 
уточнення та корегування вимог щодо 
об’єктивності й результативності 
застосування методичного підходу 

Блок 4. Обчислення відносних та інтегральних показників, перевірка їх адекватності 

реальним процесам, що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі 

функціонування сільських територій: інформаційно-методичного забезпечення, прикладного 

інструментарію, модельних вирішень (з використанням побудованого експериментального ряду 

показників-індикаторів та пакета цільових програм, розроблених у ДУ ІЕПСР НАН України 



17 

За результатами аналізу тенденцій розвитку сільських територій виявлено 

зростання частки сільських поселень із виснаженим соціально-демографічним 

потенціалом та обмеженими можливостями ведення продуктивної економічної 

діяльності через відсутність необхідних інфраструктурних об’єктів, насамперед 

тих, що забезпечують збут сільськогосподарської продукції та сприяють 

поширенню кооперативного руху на селі як ефективного засобу поєднання 

зусиль сільських мешканців і збільшення кількості робочих місць у сільській 

місцевості. З’ясовано, що за несприятливих умов у віддалених від центрів, 

периферійних територіях така тенденція може призвести до виникнення нових 

формально освоєних, але фактично знелюднених територій, а суспільно-

політичної нестабільності – до нових ризиків і загроз національній безпеці 

через критичне зниження соціально-економічного потенціалу значних 

територій. Небезпека посилення такого трансформаційного тренду насамперед 

стосується областей зі значною часткою поселень із людністю до 50 осіб. 

На основі комплексної оцінки виділено п’ять груп проблем: нормативно-

правові, організаційні, фінансові, інфраструктурні та ментально-мотиваційні, 

котрі згруповано у три блоки: соціально-екологічні, соціально-економічні, 

еколого-економічні. Зокрема, до нормативно-правових, які характерні для трьох 

блоків, належать: відсутність концепції сталого розвитку сільських територій, 

розробленої з урахуванням принципів Спільної аграрної політики ЄС та вимог 

Угоди про асоціацію; національного плану адаптації вітчизняного 

інституційного середовища до вимог спільної аграрної політики ЄС; цілісної 

нормативно-правової бази щодо формування місцевих бюджетів відповідно до 

делегованих їм функцій у рамках децентралізації управління; неунормованість 

питань  забезпечення самоврядних прав жителів сільських населених пунктів, 

передачі у власність ОТГ природних ресурсів, розташованих за межами 

населених пунктів, для забезпечення доступу до них як до активів розвитку 

тощо. Як організаційні проблеми виділено: низький рівень міжвідомчої 

координації діяльності органів державної влади з питань сталого розвитку 

сільських територій (відсутність відповідної державної структури); 

розпорошеність ресурсів, які виділяються державою на потреби (відсутність 

відповідного структурного фонду); недостатнє інформаційне забезпечення 

процесів прийняття управлінських рішень (несформованість системи 

моніторингу); формальність практик залучення громадськості до вирішення 

питань сталого розвитку. Серед ментально-мотиваційних проблем виділено 

такі, як низький рівень екологічної культури населення; підприємницька 

пасивність значної кількості сільських жителів; втрата ідей кооперативної 

культури; відсутність місцевих ініціатив щодо реалізації  інфраструктурних та 

інших проектів. 

За рекомендованою методикою типології сільських територій України 

обчислено інтегральні індекси. Ураховуючи географічне розташування, 

економічні та природні умов господарювання, результати реформи, на прикладі 

Житомирської області здійснено типологізацію сільських територій за рівнем 

соціально-екологічного розвитку. На основі оцінки групових індексів виявлено 
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територіальні диспропорції та виконано класифікацію територій за ступенем 

однорідності й тенденціями їх розвитку на шість груп, а саме: із критичним 

екологічним станом при напружено-сприятливому рівні соціального розвитку; 

напруженим екологічним станом і напружено-сприятливим рівнем соціального 

розвитку; задовільним екологічним станом при напруженому рівні соціального 

розвитку; задовільним екологічним станом і задовільно-сприятливим рівнем 

соціального розвитку; сприятливим екологічним станом при критично-

напруженому рівні соціального розвитку; сприятливим екологічним станом і 

сприятливим рівнем соціального розвитку.  

Для ускладненої диференціації сільських територій проаналізовано 

розвиток ОТГ та виокремлено три типи громад (за їх наближеністю до великих 

міст й урбанізованих територій), ураховуючи відстані від центрів ОТГ до 

обласних і районних центрів, зокрема наближені, відносно віддалені й 

периферійні громади. Для розрахунків обрано 48 ОТГ Житомирської області, 

які займають площу 17 018,71 км
2
, де проживає 464 тис. осіб (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Типізація об’єднаних територіальних громад Житомирської 

області за їх наближеністю до м. Житомир та районних центрів* 
 

Група та її межі 
Загалом 
ОТГ, од. 

Частка, 
% 

Частка групи в загальній 
структурі ОТГ, %  

площі  населення  
За наближеністю до м. Житомир 
І – наближені (7,9–48,2 км)  15 31,3 22,1 25,8 
ІІ – відносно віддалені (52,3–98,8 км)  25 52,1 41,8 47,3 
ІІІ – периферійні (107,0–164,0 км)  8 16,7 36,1 26,9 
За наближеністю до районного центру 
І – наближені (0–16,5 км) 23 47,9 65,5 73,0 
ІІ – відносно віддалені (16,6–33,0 км) 18 37,5 23,1 18,8 
ІІІ – периферійні (33,1 км і більше) 7 14,6 9,4 8,2 

* Джерело: розраховано автором. 

 

Доведено, що наближеність територій до великого міста впливає на 

площу та кількість населення ОТГ: чим коротша відстань до міста, тим менша 

площа громади, і навпаки. Тобто розташування громади поблизу міста більшою 

мірою визначає її економічну спроможність, ніж кількість населення та площа. 

Результати аналізу зв‘язку тривалості об‘єднання ОТГ із їх типом, свідчить, що 

периферійні та відносно віддалені громади об‘єдналися раніше порівняно з 

наближеними. Середня кількість населених пунктів, що припадає на одну ОТГ, 

підтверджує: чим ближче розташовані громади до обласного центру, тим вони 

менші, і навпаки. Об’єднаний розподіл територіальних громад одночасно на 

основі двох показників підтверджує, що у більш вигідному становищі 

перебувають громади, наближені до міст за двома рівнями диференціації, а ОТГ 

які належать до периферійних за цими ж типами, – у гіршому. За результатами 

SWOT-аналізу ОТГ різних типів виділено соціально-економічні та екологічні 

проблеми, можливості та загрози, специфічні для кожного типу громади. 

На основі вихідних та відносних значень показників сталого розвитку 
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сільських територій за окремими соціо-еколого-економічними система 

розраховано результативність управління ним та складено прогноз до 2020 р. 

(табл. 3). Здійснено візуалізацію ретроспективних і прогнозних тенденцій (до 

2023 р.) по чотирьох областях – Київській, Вінницькій, Житомирській та 

Чернігівській (рис. 4) та виявлено позитивні зрушення лише на Житомирщині 

(коефіцієнт детермінації 0,9632). 
 

Таблиця 3 – Результативність управління сталим розвитком сільських 
територій України * 

 

Вихідний результуючий 
показник 

Період** 
Регіональна соціо-еколого-економічна система 

Київська Вінницька Житомирська Чернігівська 

Інтегрований показник 
соціального розвитку 

2017 0,994 0,843 0,649 0,769 
2018 0,987 0,843 0,655 0,769 
2019 0,986 0,844 0,666 0,760 
2020 0,989 0,845 0,672 0,760 

Інтегрований показник 
екологічного стану 

2017 0,181 0,181 0,252 0,128 
2018 0,181 0,181 0,256 0,128 
2019 0,180 0,183 0,260 0,128 
2020 0,180 0,181 0,273 0,129 

Узагальнений інтегральний 
показник  потенціалу сталого 
розвитку 

2017 1,540 1,000 1,010 1,050 
2018 1,535 1,011 1,012 1,051 
2019 1,536 1,011 1,022 1,051 
2020 1,539 1,010 1,034 1,052 

Узагальнений інтегральний 
показник результативності  
управління сталим розвитком 

2017 0,969 0,707 0,675 0,689 

2018 0,964 0,712 0,678 0,690 

2019 0,964 0,713 0,687 0,687 

2020 0,966 0,712 0,697 0,688 

* Джерело: розраховано автором. 

** 2017, 2018 рр. – ретроспективний період; 2019, 2020 рр. – прогнозний. 
 

 
 

Рисунок 4 – Тенденції результативності управління сталим розвитком сільських 

територій в окремих регіонах України, 2017–2023 рр. (розраховано автором) 
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Наголошено, що в разі нехтування в найближчій перспективі доцільністю 

реалізації заходів щодо прискореного розвитку соціальної сфери та покращення 

екологічної ситуації у межах Київської, Вінницької та Чернігівської областей, 

найбільш вірогідно, результати управління поступово призводитимуть до 

погіршення ситуації у площині забезпечення сталого розвитку сільських 

територій, зниження якості життєдіяльності населення тощо.  
У четвертому розділі «Пріоритети та інструменти розвитку сільських 

територій України» розроблено й обґрунтовано концепт формування політики 
розвитку сільських територій на засадах реалізації положень актив-
орієнтованого підходу; визначено напрями диверсифікації сільської економіки 
як інструмента вдосконалення їх розвитку; виокремлено особливості та 
перспективи органічного сільського господарства – складової сільських 
територій України; розкрито особливості застосування публічно-приватного 
партнерства для їх розвитку.  

Обґрунтовано можливості використання комплексу концептуальних 
підходів до сталого розвитку сільських територій і ОТГ: традиційного 
(проблем-орієнтованого) та альтернативного (актив-орієнтованого), які 
різняться змістовно- та ресурсно-функціональною основою проведення 
політики такого розвитку. Встановлено, що будь-яка громада, навіть 
найбідніша, найбільш віддалена і соціально неблагополучна, наділена певними 
ресурсами: природними (земля, ліси та озера), інфраструктурними 
(підприємства, дороги, капітальні будівлі), освіченою й мобільною молоддю, 
що має активну громадянську позицію, культурно-історичною (матеріальною і 
духовною) спадщина тощо. Проте їх наявність не завжди означає процвітання 
та розвиток громади, а підґрунтям для сталого розвитку  є можливість, 
спроможність і бажання залучення, використання і збереження цих активів 
(рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5 – Структура активів сільських територій (розроблено автором) 

ІНФРАСТРУКТУРНІ 

АКТИВИ 

Земля, вода, ліс, корисні 

копалини 
Родючі ґрунти, водна 

фільтрація, продукування 

кисню 

Природні ландшафти, 

морські узбережжя, гори 

Цінність 
природних ресурси 

Цінність 

екосистемних послуг 

Естетична 

цінність природи 

СОЦІАЛЬНІ  

АКТИВИ 

Освіта, знання, навички, 

здоров’я 

Сім’я, громада, трудовий 

колектив 

Людина Спільнота 

Будівлі, дороги, обладнання 

(створені людиною) 

Об’єкти 
життєдіяльності 

ПРИРОДНІ АКТИВИ 



21 

Розкрито суть активу, яка полягає в його здатності прямо чи 

опосередковано генерувати грошові потоки та приносити власнику прибуток (у 

тій чи іншій формі). Для цього необхідно якомога повніше залучення наявних 

ресурсів до господарського обігу, що потребує точної, цілісної, актуальної та 

об’єктивної їх оцінки, визначення характеру взаємозалежності та взаємодії. 

Виявлено сутнісні характеристики активу: його спрямованість (залежить від 

специфіки використання, основного залученого ресурсу); можливість якісного та 

кількісного вимірювання; здатність генерувати додану вартість, певне 

інституційне забезпечення. Як ключову відмінність між активом і капіталом 

названо відношення між контролем та правом власності: у першому випадку 

більш важливою характеристикою є можливість суб‘єкта здійснювати контроль, 

у другому – мати право власності. З огляду на специфіку досліджуваних 

просторових економічних систем, визначено, що актив сільських територій 

можна вважати сукупністю економічних ресурсів (природних, трудових, 

фінансових, інтелектуальних, інформаційних), резервів і можливостей щодо їх 

використання в межах певної території. Найважливішим чинником для 

територіальних активів є їх здатність приносити дохід громаді з досягненням 

визначеної мети та очікуваного ефекту, тобто вони є основою економічного 

потенціалу сільських територій. Аргументовано перевагу запропонованого 

підходу – його орієнтацію на використання власних ресурсів громади та значної 

кількості інструментів для оцінки й мобілізації спільнот. Він передбачає 

здійснення інвентаризації наявних та прихованих ресурсів і потенціалу; 

систематизації інформації про навики, вміння та досвід членів громади; оцінки їх 

підприємницького досвіду та хисту; аналізу напрямів їх використання на благо 

громади. Наголошено на необхідності оцінювання місцевих знань, культури, 

ресурсів, навиків та актуальних процесів, що стосуються громади, для 

управління її сталим розвитком.  

Обгрунтовано, що розвиток сільських територій і територіальних громад 

на основі наявних активів повинен відбуватися поетапно: визначення 

природно-ресурсного забезпечення території (природних ресурсів, їх стану, 

режиму використання); оцінка рівня інфраструктурного забезпечення (будівлі, 

дороги тощо); формування переліку промислових підприємств, що 

функціонують на території громади; аналіз видів економічної діяльності, 

здійснюваної в її межах (основних, другорядних та допоміжних); складання 

переліку громадських організацій, професійних асоціацій, благодійних фондів, 

державних дорадчих служб, міжнародних організацій технічної допомоги та 

визначення напрямів співпраці з ними; інвентаризація та виявлення 

індивідуальних навиків, умінь, досвіду та зв’язків членів громади; опис її 

історичної та культурної спадщини, визначення потенціалу та належності до 

активів; розробка так званої карти активів, що включатиме їх перелік, 

розташування, обсяг та зв‘язки з іншими активами;  виявлення сильних сторін 

громади (не активів чи ресурсів), які визначають її можливості щодо розвитку; 

обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку громади з урахуванням наявних 
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активів; формування програми розвитку територіальної громади. Розкрито 

практичну цінність зазначеного методологічного підходу: на основі результатів 

детального картографування можна визначити різні види громад за 

показниками, що характеризують наявність і можливості використання активів. 

Визначено, що в умовах євроінтеграційного напряму розвитку 

зростаючим фактором підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки та сталого розвитку сільських територій є несільськогосподарські 

види діяльності та органічне сільське господарство. Зокрема, виробництво 

органічної продукції сприяє суспільному добробуту, особливо завдяки 

очікуваному поліпшенню здоров’я населення, створенню додаткових робочих 

місць, надходженню податкових зборів до державного бюджету. Для 

повноцінного функціонування ринку органічної продукції в Україні 

обґрунтовано необхідність поступового формування сучасної системи 

управління у взаємозв’язку таких ланок, як виробник, переробник, торговий 

представник, покупець. Вказано, що в цьому контексті у невигідній ситуації 

залишаються виробники, які докладають максимум зусиль і несуть найбільшу 

відповідальність за якість продукції, та споживачі, котрі в результаті 

отримують недешеву продукцію та ще й, зазвичай,  низької якості. Основним 

завданням держави визначено збереження позитивних тенденції розвитку 

органічного ринку, а дієвими кроками у цьому напрямі – упровадження базових 

агроекологічних вимог і стандартів якості та безпеки такої продукції; 

покращення захисту прав споживачів шляхом посилення контролю за ними 

згідно з регламентами ЄС; створення системи стимулювання та фінансової 

підтримки органічного виробництва  

Доведено, що Україна має значний потенціал публічно-приватного 

партнерства для реалізації на місцевому рівні, а його інституціональне 

забезпечення на сільських територіях потребує створення спеціального 

агентства на державному рівні. До сфери його повноважень віднесено: 

розробку політики застосування публічно-приватного партнерства з 

визначенням пріоритетних сфер та урахуванням соціально-економічного 

потенціалу територій різних типів; організацію служби з підвищення 

кваліфікаційного рівня кадрів органів місцевого самоврядування щодо 

управління проектами; розробку вимог та проведення конкурсів з реалізації 

інфраструктурних проектів із залученням приватного сектору; ухвалення 

методичних рекомендацій з підготовки та виконання цих проектів, регулярне 

оцінювання їх результатів; розробку щорічних планів та проведення освітньо-

інформаційних заходів щодо реалізації й управління проектами; формування 

пропозицій стосовно законодавчого вдосконалення тощо. Акцентовано увагу на 

доцільності створення у структурі агентства регіональних відділень, які, 

зокрема, вирішуватимуть питання реалізації партнерства на сільських 

територіях як пріоритетних в інфраструктурному та природноресурсному 

аспектах. Визначено їх основні компетенції: дорадництво для громад у сфері 

розробки проектів; реалізація пілотних проектів; оцінка соціальної, екологічної 
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значущості проектів для сільських громад та пріоритетність фінансування; 

подання пропозицій до центрального офісу щодо збільшення частки 

фінансування інфраструктурних проектів на сільських територіях та усунення 

інших обмежень у застосуванні такого механізму. 

У п’ятому розділі «Основні напрями забезпечення сталого розвитку 

сільських територій в умовах децентралізації влади» обґрунтовано 

стратегічні пріоритети забезпечення сталого розвитку сільських територій, а 

також визначено об’єкти та сфери управління для локалізації зусиль; 

удосконалено модель організаційної структури системи управління розвитком 

сільських територій в контексті децентралізації; розроблено етапи 

стратегічного управління їх сталим розвитком та оцінено результативність їх 

реалізації.  

Установлено, що формування політики сталого розвитку країни та 

консолідації суспільства передбачає розробку екологічного і соціального 

імперативів, завдяки яким відбувається пряме й опосередковане регулювання 

відносин та поступальний розвиток. Вони мають здатність до розвитку за 

визначених обставин та в певний проміжок часу досягають максимального рівня 

ефективності. Констатовано подальше зростання дисбалансу між наявною 

імперативною нормою і зміненим середовищем (спіралевидний розвиток 

імперативних норм, які адаптуються до суспільних змін; процес набуває 

характеру неперервного нарощування нових, удосконалених правил економічної 

та неекономічної взаємодії індивідів на основі тих, що вже завершили свій цикл). 

На кожному витку спіралі зафіксовано ускладнення форми певного імперативу, 

однак в їх сукупності ймовірні трансформації різного характеру: одні втрачають 

актуальність, інші – набувають. Соціоекологічні імперативи в контексті 

забезпечення сталого розвитку розглянуто як сукупність основних вимог до 

соціальних відносин і взаємодій у суспільстві, виконання яких необхідне для 

підтримання стійкості соціо-еколого-економічної системи (тотальна екологізація 

свідомості, світогляду людини й суспільства). Виділено такі соціоекологічні 

імперативи: забезпечення якісної екологічної освіти та виховання населення; 

гарантування доступу до екологічної інформації та залучення населення до 

прийняття рішень, що стосуються довкілля; формування настанов на здоровий 

спосіб життя в гармонії з навколишнім природним середовищем.  

Доведено, що формування стратегічних пріоритетів сталості сільських 

територій має відбуватись із урахуванням основних векторів розвитку держави 

та відповідно до нормативно-правових документів (зокрема, Єдиної комплексної 

стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 

рр., Стратегії сталого розвитку України, Концепції розвитку сільських територій 

України). Наголошено, що національні пріоритети визначають напрям розвитку 

суспільства та реалізуються в полі дії імперативів як системи формальних і 

неформальних вимог, правил, норм, котрі регулюють антропогенну діяльність і 

впливають на зміни довкілля. Виявлено безпосередній зв'язок між функцією 

імперативів у суспільстві (його соціально-політичному житті та просторовому 
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розвитку, у т. ч. сільських територій) і процесом формування національних 

пріоритетів, особливо їх дотримання та реалізації, що відбувається із залученням 

активів території, засади управління якими також визначають національні 

пріоритети (останні належать до імперативів, так, як формалізовані правила та 

вимоги до подальшого розвитку суспільства пов‘язані з рамковими умовами, 

поточною ситуацією, традиціями та панівними цінностями, які становлять тло дії 

пріоритетів та безпосередньо впливають на процес їх досягнення).   

Обґрунтовано стратегічні пріоритети державної політики розвитку 

сільських територій, до яких належить ефективне управління, економічне 

піднесення, соціальний добробут й екологічне благополуччя, а саме: 

завершення процесу децентралізації; формування активів громад, розвиток 

партнерських відносин між органами влади різних рівнів та об‘єднаними 

територіальними громадами; диверсифікація сільської економіки і 

багатофункціональний розвиток сільських територій; створення сприятливого 

середовища для розвитку малого та середнього підприємництва; залучення 

природних ресурсів для розвитку сільських територій; підвищення рівня їх 

демографічної безпеки; зростання якості життя сільського населення; розбудова 

житлово-комунальної інфраструктури; покращення забезпеченості населення 

об’єктами торгівлі; якісна освіта; інформаційно-консультаційне забезпечення 

розвитку громад; наближення якісного медичного обслуговування до сільського 

населення; екологічна реабілітація територій, у тому числі охорона та збереження 

природних ресурсів у сільській місцевості, переробка й утилізація промислових та 

побутових відходів; організація системи екологічного моніторингу та 

інформаційного забезпечення природоохоронної діяльності; екологічна освіта і 

виховання населення тощо. Наголошено, що сьогодні досягнення цих пріоритетів 

гальмується через недостатньо повне освоєння місцевих активів. 

Відповідно до розрахунків та ідентифікації вагомості впливу соціально-

екологічних і економічних факторів розвитку сільських територій на процеси 

управління та досягнення результатів з використанням методу логічного 

проектування і моделювання визначено пріоритети в розрізі об’єктів і сфера 

управління для локалізації зусиль у контексті забезпечення сталого розвитку 

цих територій. Проаналізовано виміри результативності управління сталим 

розвитком сільських територій протягом 2017–2020 рр. у Київській 0,969, 

0,964, 0,964, 0,966, Вінницькій 0,707, 0,712, 0,713, 0,712, Чернігівській 0,689, 

0,690, 0,687, 0,688 та Житомирській 0,675, 0,678, 0,687, 0,697 областях. 

Виявлено, що лише остання характеризується стійкою позитивною тенденцією 

досліджуваного показника. 

Розроблено й обґрунтовано етапи стратегічного управління сталим 

розвитком сільських територій України на 2019 – 2024 рр. в умовах 

децентралізації влади для забезпечення результативності реалізації пріоритетів 

визначених відповідно до імперативів (табл. 4). 
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Таблиця 4 – Етапи стратегічного управління сталим розвитком сільських 

територій України в умовах децентралізації* 

 
Сфера та об’єкт 

локалізації 

зусиль 

Етап стратегічного управління, роки 

2019–2020 2021–2022 2023–2024 

Технології 

управління 
Пошук, 

розроблення нових 

та перевірка їх на 

адекватність 

Адаптація та 

вдосконалення згідно з 

новими вимогами до 

результативності 

управління 

Результативність та 

оптимізація 

функціонування за 

наслідками отримання (з 

використанням 

технологій і методів) 

алокаційно-алармових 

ефектів 

Методи 

управління 

Система 

управління 

Перебудова та 

реформування 

Забезпечення надійності 

реалізації та стійкості 

функціонування 

Стратегія 
Розроблення та 

уточнення 

Адекватність механізму 

реалізації стратегії 
Результативність 

реалізації стратегії та 

моделі відповідно до 

уточнених вимог щодо 

результативності 

стратегічного управління 

Модель 

розвитку 

Визначення нової 

моделі 

Перспективність і 

дієвість моделі 

Управління 

якістю 

Обґрунтування 

вимог та 

формування нової 

системи 

показників 

Перманентне 

підвищення рівня 

відповідно до вимог 

Місія Переформатування 

Соціально-екологічна й 

економічна 

спрямованість 

Нарощення людського 

капіталу, підвищення 

рівня та якості життя 

населення для 

забезпечення медико-

соціальних і суспільно-

політичних параметрів 

життєдіяльності 

Ключові 

компетенції 

Уточнення та 

обґрунтування 

Відповідність вимогам 

щодо сталого розвитку 

Кадровий 

потенціал 

Підготовка з 

новою якістю і 

здібностями 

Підвищення 

інтелектуального 

капіталу 

*Джерело: розроблено автором 

 

Відповідно до розрахунків виділено можливості та спрогнозовано 

результати реалізації авторських методологічних засад соціально-екологічного 

та економічного розвитку сільських територій за етапами стратегічного 

управління. (табл. 5). Обґрунтовано, що дотримання визначених пріоритетів 

дасть змогу сільським громадам активно використовувати наявний 

економічний, соціальний та природно-ресурсний потенціал своїх територій, 

забезпечити належні умови життя жителів села, наблизити їх соціальні 

стандарти до загальноукраїнських і, в перспективі – європейських; сприятиме 

утворенню громадянського суспільства, утвердженню прогресивних 

світоглядних орієнтирів та, зрештою, до випереджаючого економічного 

розвитку. 

Виявлено, що в умовах децентралізації влади чинна система управління 

сільськими територіями не забезпечує належного вирішення основного 

завдання сталого розвитку – збалансованого зростання економіки та 
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поліпшення якості життя сільського населення. Відповідно, зменшуються 

можливості практичного використання потенціалу соціального, економічного 

та екологічного ефекту від використання наявних ресурсів. 

 

Таблиця 5 – Прогноз результативності стратегічного управління 

детермінантами сталого розвитку сільських територій України* 

 
Сфера 

локалізації 

зусиль 

Етап стратегічного управління, роки 

2019–2020 2021–2022 2023–2024 

Екологічний 

стан 

Покращання стану 

земельних ресурсів та 

екологічного стану 

атмосферного повітря 

Поліпшення стану 

водних ресурсів і 

якості життя 

населення 

Покращення стану 

навколишнього 

природного середовища 

при суттєвому нарощенні 

масштабів інноваційного 

та інформаційного 

потенціалів 

Соціальний 

розвиток 

Розвиток сфер 

прикладання праці за 

рахунок нових суспільних 

відносин і видів 

економічної діяльності в 

межах ОТГ 

Покращення 

демографічної 

ситуації 

Раціоналізація та суттєве 

поліпшення поселенської 

мережі й умов проживання 

Потенціал 

сталого 

розвитку 

Нарощення масштабів 

природно-ресурсного 

потенціалу, економічної 

безпеки та 

енергоефективності, 

інноваційного та 

інформаційного 

потенціалів 

Зростання 

потенціалу 

економічної 

безпеки і 

підвищення рівня 

енергоефективності 

функціонування 

Трансформація і 

трансляція потенціалу 

сталого розвитку 

відповідно до вимог і 

нових пріоритетів 

*Джерело:  розроблено автором. 

 

Тому запропоновано модель організаційно-економічного механізму 

управління сталим розвитком сільських територій, що включає принципи, 

організаційно-інституційну структуру, функції політики сталого сільського 

розвитку та пріоритетні напрями її реалізації, методи, важелі, інструменти 

управління, спрямовані на зростання конкурентоспроможності територій та їх 

інвестиційної привабливості, активізацію ділової активності, розвиток 

пріоритетних галузей сільської економіки та інституційної інфраструктури, 

поліпшення екологічного стану (рис. 6).  

Наголошено, що формування організаційно-економічного механізму має 

відбуватись на основі принципів комплексного і структурного підходу, а його 

використання забезпечить підтримку та диверсифікацію сільської економіки, 

сприятиме збереженню та покращенню екологічної ситуації при оптимальному 

використанні ресурсного потенціалу, урахуванні потреб та інтересів сільського 

населення. 
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Рисунок 6 – Організаційно-економічний механізм управління розвитком 

сільських територій України (розроблено автором) 

 

Організаційно-економічний механізм управління розвитком  

Фактори впливу 

Чинне законодавство 

Політична ситуація Зовнішньоекономічні зв’язки Наявність новітніх технологій 

Фінансово-кредитна діяльність Вектор розвитку держави 

Е К О Н О М І Ч Н И Й 

Організаційно-адміністративна складова 

Розробка та 
ухвалення законів, 
підзаконних актів, 
нормативів, 
стандартів та інше 

Ресурсна складова Цільова складова 

Суб’єкти управління: 
Міністерство аграрної 
політики та 
продовольства, 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ, 
Верховна Рада України, 
обласні й районні ради, 
ради громад. 

Об’єкти управління: 
економічний та 
соціальний розвиток 
(диверсифікація 
сільської економіки та 
поліпшення життя 
селян; збереження  
довкілля (використання 
природних ресурсів); 
підтримка локальних 
ініціатив тощо 

О Р Г А Н І З А Ц І Й Н И Й 

Нормативно-правова складова 

Необхідні зміни структура управління розвитком  
- удосконалення ієрархії рівнів управління та уточнення повноважень; 
- створення державного агентства сільського розвитку; 
- формування Національного фонду сільського розвитку з метою 
консолідації ресурсів, просування політики сталого сільського розвитку, 
комплементарний щодо ринкових інструментів, спільної аграрної 
політики ЄС та національної специфіки; 
- інституалізація національної мережі сільського розвитку як складової 
відповідної європейської мережі  

Ефективне та раціональне 
використання природних ресурсів; 
науково-технічне та інформаційне 
забезпечення; залучення активів до 
господарської діяльності; 
формування збалансованого 
середовища життєдіяльності 
людини 

Визначення цілей розвитку 
та основних результатів, 
методів і технологій 
управління й ключових 
компетенції та стратегічних 
пріоритетів; формування 
вимог і системи показників 

М
е
т
о
д
и
 
у
п
р
а
в
л
і
н
н
я 

Непрямі: 
заборони, 
дозволи, 
рекомендації, 
приписи та 
роз’яснення 

Прямі: 
контракти, 
замовлення, 
ліцензування, 
стандарти, 
фіксовані ціни 

Інструменти Впливають на доходи та видатки 
суспільного бюджету 

Інвестиційні: державні, 
іноземні та спільні 
інвестиційні проекти і 
програми; кошти в 
іноземній валюті за 
реєстрацію 
представництв 
іноземних суб'єктів 
господарської 
діяльності; гранти 
(дарунки), що надійшли 
до бюджетів  

Бюджетно–податкові: рентна 
плата та плата за використання 
лісових ресурсів, води; 
екологічний і земельний 
податок; економічне 
стимулювання раціонального 
використання та охорони 
земель 

Соціально забезпечувальні: 
ПДФО; медична, освітня та 
інфраструктурна субвенції; 
доходи від здачі в оренду 
комунальної 
інфраструктури  

Мета – раціональне поєднання економічного зростання та екологізації економіки, стійкість 
соціо-еколого-економічного розвитку території. 

Сталий розвиток сільських територій України 
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У контексті європейського вектору розвитку держави передбачено 
модернізацію його організаційної складової шляхом створення єдиного 
Національного фонду сільського розвитку, який покликаний консолідувати 
фінансові, кадрові, інформаційні ресурси за наслідками реорганізації інших 
організаційний структур, та Державного агентства сільського розвитку як 
центрального органу державної виконавчої влади, діяльність котрого 
координується Кабінетом Міністрів України. 

 

ВИСНОВКИ 
У дисертації вирішено важливу наукову і національно-господарську 

проблему щодо забезпечення сталого розвитку сільських територій України в 
умовах децентралізації на базі сучасної соціо-еколого-економічної парадигми. 
Отримано нові науково обґрунтовані результати шляхом реалізації авторських 
теоретико-методологічних, методичних та прикладних основ забезпечення 
переходу до сталого розвитку сільських територій як складних відкритих 
систем з урахуванням процесів децентралізації влади, структури і змісту 
організаційно-економічного механізму управління таким розвитком, 
використанням комплексу фундаментальних положень теорії систем і 
синергетики, інституціональної економіки, структурно-інформаційної теорії та 
концепції сталого розвитку тощо. На основі зазначеного сформульовано 
теоретичні та науково-практичні висновки, зокрема: 

1. Обґрунтовано соціо-еколого-економічну парадигму сталого розвитку 
сільських територій для досягнення високого рівня результативності 
управління ними і реалізації моделі децентралізації влади на тлі ресурсних 
обмежень. Вона являє собою систему селективних поглядів, компромісів та дій 
суспільства, яке обирає оптимальну модель відносної сталості за допомогою 
доступних господарських, інституційних, фінансових та інших механізмів й 
інструментів гармонізації відносин між населенням, урядом та бізнесом. Процес 
формування такої моделі рекомендовано розглядати як взаємопов’язаний та 
системний розвиток екосистем і суспільства, що забезпечить задоволення 
потреб соціуму шляхом використання природних ресурсів; збереження і 
поліпшення їх якості в інтересах майбутніх поколінь; рівновагу між 
індустріальним розвитком та умовами стійкості біосфери.  

2. Сформульовано вихідні концептуальні позиції стосовно сталого 
розвитку сільських територій з використанням системного та актив-
орієнтованого підходів, урахуванням принципів інформаційної економіки, які 
базуються на авторській позиції, щодо управління ними як цілісною 
багатовимірною соціо-еколого-економічною системою, що передбачає 
використання внутрішніх територіальних ресурсів. Основну увагу зосереджено 
на сильних сторонах і можливостях ОТГ у площині раціоналізації структури їх 
активів та напрямів впливу на зміни просторового розвитку територій. 
Запропоновано практичні рекомендації з розробки та реалізації програм 
розвитку, виходячи з пріоритетів сталості територій різних типів. Побудовано 
концептуальну схему переходу до сталого розвитку сільських територій 
України з урахуванням посилення ролі об’єднаних територіальних громад та 
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соціально-екологічної спрямованості їх економічного піднесення шляхом 
інтегрованого поєднання важелів державного регулювання й громадської 
активності.  

3. За результатами використання положень структурно-інформаційної 
теорії складних систем та синергетики уточнено зміст понять: 

сільська територія – особливий тип комплексної соціо-еколого-
економічної (складної та відкритої) системи, що має відносно ізольований 
простір, віддалений від центрів ухвалення рішень, економічно та соціально 
неоднорідний, значною мірою залежний від природних ресурсів, 
сприйнятливих до зовнішніх змін;  

розвиток сільських територій – закономірний та цілеспрямований 
процес зміни екологічних, соціальних й економічних складових сільського 
утворення на основі поєднання наявних ресурсів (людських, природних, 
інфраструктурних), ефективної державної політики та ініціативності 
мешканців; 

сталий розвиток сільських територій – розвиток сільської складової 
суспільства, що забезпечує виконання економічних функцій (виробництво 
продовольства, сільськогосподарської сировини, інших 
несільськогосподарських товарів і послуг), а також продукування громадських 
благ (збереження сільського способу життя і культури, соціальний контроль 
над територією, збереження історично освоєних ландшафтів, розширене 
відтворення населення, підвищення рівня та поліпшення якості його життя) за 
умови підтримання екологічної рівноваги в межах певної території; 

сталий розвиток сільських територій на базі територіальних громад – 
цілеспрямована зміна інституційних, економічних, екологічних, демографічних, 
соціальних, культурних, побутових та інших умов у сільській місцевості в 
напрямі покращення рівня та якості життя населення. Необхідною умовою 
визначено цілеспрямоване ініціювання змін та їх реалізацію громадами на 
основі надання їм певних прав та ефективного використання наявних ресурсів 
(активів) певної території. 

4. Запропоновано теоретичні підходи до визначення й обґрунтування 
ключових параметрів розвитку сільських територій як складної соціо-еколого-
економічні системи, а також напрями його змін, зокрема: збільшення 
(зменшення) значень показників системи (кількості станів стабільності, площі 
поля тяжіння); можливості здійснення поштовху до трансформації системи (її 
резистентність до змін); віддаленість (подальшого розвитку) системи від 
порогових (граничних) значень її поточного стану (надійність системи); 
збільшення можливості для окремих елементів підсистеми взаємодіяти з 
іншими системами (стимулювання змін і розвитку). Синергетичний ефект від 
сукупності нелінійних взаємодій усередині системи обумовлює і результат, 
який може значно перевищувати просту суму дії окремих її елементів, що 
обумовлює виникнення якісно нових структур та моделей, котрі відповідають 
внутрішній логіці розвитку системи та відображають процес її самоорганізації. 
З’ясовано, що стан сільських територій покращується (або залишається 
сталим), якщо сукупний позитивний ефект від взаємодії між окремими 
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елементами стає значним і зберігає ознаки сталості, а також повторюється та 
посилюється (механізм позитивних зворотних зв’язків).  

5. Визначено вихідні теоретичні положення стану сільських територій на 
основі системного підходу, в межах якого досліджено складні системи (сільські 
території), що формуються сукупністю взаємодіючих незалежних елементів, 
утворюють колективну (спрямовану) поведінку системи, котра є лише 
результатом їхньої взаємодії, а не простою сукупністю поведінки окремих 
елементів. Відповідно, еволюція та інтенсивність змін усередині системи 
залежать від її початкового стану, умов функціонування та сукупності 
зовнішніх чинників (стану і траєкторії попереднього розвитку).  

6. Обґрунтовано методологічні засади формування моделі сталого 
розвитку сільських територій, що передбачає використання її внутрішніх 
ресурсів, зміцнення активів громади, концентрацію на її сильних сторонах і 
можливостях, до якого з метою визначення найбільш пріоритетних напрямів 
управління та досягнення реалізації пріоритетів включено прикладний 
інструментарій економіко-статистичного аналізу. Доведено доцільність 
використання такого підходу для обґрунтування напрямів розвитку сільських 
територій. Запропоновано класифікувати багатофункціональні залежності 
головних і другорядних чинників впливу на сталий розвиток сільських 
територій та побудувати мультирівневу систему відносних показників оцінки їх 
екологічного й соціального стану та результативності управління сталим 

розвитком  
7. Розроблено структурно-логічну схему системи оцінювання сталого 

розвитку сільських територій, яка спрямована на розв’язання науково-
прикладної проблеми і включає п’ять формалізованих блоків, які 
взаємопов’язані та передбачають використання методичних підходів, 
розроблених в Державній установі «Інститут економіки природокористування 
та сталого розвитку НАН України» та Інституті демографії та соціальних 
досліджень ім. М.В. Птухи НАН України у рамках вимірювання регіонального 
людського розвитку, що дасть змогу сформувати вдосконалену методику такої 
оцінки. 

8. Запропоновано трирівневу систему відносних показників для 
синхронізації оцінки екологічного стану та соціального розвитку сільських 
територій, а також результативності управління їх сталим розвитком. 
Показники (інтегральні, інтегровані та узагальнені інтегральні) формалізовано 
за трьома контурами модельних вирішень структурного типу. Обґрунтовано 
економічну сутність і прийнятність кожного з них для застосування у практиці 
управління сталим розвитком досліджуваних територій. З використанням 
методів логічного проектування та моделювання розмежовано й ідентифіковано 
вагомість впливу дев’яти потенційно-факторних детермінант на базові сфери 
управління (технології, модель розвитку, методи, місію, ключові компетенції, 
управління якістю, кадровий потенціал, стратегію та систему управління 
загалом) з урахуванням багатофункціональних залежностей головних і 
другорядних чинників. Установлено, що вагомість впливу факторів 
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екологічного стану на процеси сталого розвитку становить 25,8%; соціального 
розвитку – 30,3; потенціалу сталого розвитку – 43,9%.  

9. Розроблено методичний підхід до типології сільських територій 
України, який передбачає їх групування за ознаками соціально-екологічного 
розвитку, визначених на основі результатів поєднання і зіставлення соціального 
розвитку та екологічної ситуації. Проаналізовано розвиток ОТГ, виокремлено їх 
три типи за наближеністю до великих міст й урбанізованих територій: 
наближені, відносно віддалені та периферійні. Розрахунки здійснено на 
прикладі Житомирської області – однієї з найбільш успішних у частині 
реалізації реформи та позитивних практик та виділено різні типи сільських 
територій. Виявлено соціально-економічні та екологічні проблеми, можливості, 
резерви й загрози, специфічні для кожного типу. З метою підвищення 
економічної спроможності ОТГ та посилення їх соціальної відповідальності 
керівництву громад, органам місцевої та регіональної влади рекомендовано 
використання авторського методологічного підходу до просторової 
диференціації територій для вдосконалення стратегій громад і формування 
відповідних програм.  

10. Доведено, що політика сталого розвитку, консолідації суспільства, 
поліпшення добробуту населення повинна включати розробку екологічних і 
соціальних імперативів, які передбачають запровадження нового способу 
господарювання, максимально наближеного до законів природи, раціональне 
використання, попередження і відтворення навколишнього природного 
середовища та природних ресурсів. Соціоекологічний імператив забезпечення 
сталого розвитку розглянуто як сукупність вимог до соціальних відносин і 
взаємодій у суспільстві, виконання котрих необхідне для підтримання стійкості 
та надійності соціо-еколого-економічної системи. Вони формують екологізацію 
свідомості та світогляду людини й суспільства, завдяки чому й відбувається 
регулювання відносин та їх поступальний розвиток. З’ясовано, що імперативи 
потребують обґрунтування, визначення пріоритетних завдань, критеріїв, 
індикаторів і часових рамок їх досягнення, а процес їх формування повинен 
мати системний взаємоузгоджуючий характер.  

11. Визначено стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських 
територій у контексті децентралізації влади, які мають орієнтуватися на вектор 
розвитку держави відповідно до нормативно-правових документів та 
соціоекологічних імперативів, що включають ефективне управління та 
економічне піднесення, соціальний добробут й екологічне благополуччя, 
зокрема: завершення процесу децентралізації; визначення активів громад та 
розвиток партнерських відносин між органами влади різних рівнів і ОТГ; 
диверсифікація сільської економіки та багатофункціонального розвитку 
сільських територій із залученням природних ресурсів; створення сприятливого 
середовища для розвитку малого і середнього підприємництва; підвищення 
якості життя сільського населення тощо. Наголошено, що сукупність наявних 
активів території трансформується в ресурсне забезпечення реалізації 
національних пріоритетів на основі імперативів. Спосіб використання активів 
(його ефективність, раціональність, перспективність, інноваційність і т.д.) 
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також безпосередньо або опосередковано залежить від імперативів, 
притаманних певній території. 

12. Досліджено, що Україна володіє значним, але недостатньо 
використовуваним потенціалом публічно-приватного партнерства для розвитку 
сільських територій, а також держави загалом. Напрямами імплементації 
публічно-приватного партнерства в систему сталого розвитку сільських 
територій визначено: вдосконалення нормативно-правової бази та 
методологічного забезпечення розробки й оцінки проектів з урахуванням 
обмеженого кадрового потенціалу основних учасників партнерства; планування 
реалізації на місцевому рівні проектів ППП за формами та напрямами, 
зважаючи на соціально-економічні, демографічні тенденції, екологічну 
ситуацію на сільських територіях та відповідні прогнози; розвиток механізмів 
фінансування проектів ППП на основі підтримки місцевих ініціатив, 
субсидування з держбюджету проектів локального рівня, організації залучення 
коштів із позабюджетних джерел. Зазначено, що імплементації механізму ППП 
в умовах сільських територій може сприяти створення відповідної платформи 
реалізації проектів партнерства, що, по суті, є інтегрованим електронно-
інформаційним ресурсом, котрий забезпечує обмін інформацією, досвідом, 
знаннями між реальними та потенційними учасниками партнерства, а також 
концентратором і популяризатором бізнес-ідей, найбільш актуальних для 
сільських територій різних типів, з різними соціально-економічними умовами 
та екологічною ситуацією.  

13. Удосконалено структуру, зміст і функції організаційно-економічного 
механізму управління сталим розвитком сільських територій України, до 
складу якого належать системоутворюючі регулятори: підтримка та 
диверсифікація сільської економіки; збереження і покращення екологічної 
ситуації; оптимізація використання ресурсного потенціалу; урахування потреб 
та інтересів сільського населення. Для розробки такого механізму 
рекомендовано використання певних принципів, а саме: коеволюції (розвитку 
людини в злагоді з природою), екстернальності, глокалізації (обов’язкового 
врахування співвідношення та взаємозв’язку глобальних і локальних 
екологічних проблем), ітерацій (необхідності застосування перманентного 
моніторингу в інтересах соціологічного забезпечення вирішення конкретних 
соціально-екологічних проблем та посилення природоохоронної діяльності) та 
алокації.  

14. Розкрито і деталізовано проблеми вдосконалення і реалізації політики 
сталого розвитку сільських територій України в умовах децентралізації і 
ресурсних обмежень та рекомендовано здійснити комплекс заходів, який 
передбачає: диверсифікацію сільської економіки; стимулювання виробництва 
екологічно чистої (органічної) продукції та органічного землеробства; 
здійснення місцевих ініціатив із урахуванням умов освоєння природно-
ресурсних активів. При цьому запропоновано враховувати процеси формування 
територіальної моделі як цілісної системи, що має низку характеристик, нових 
для вітчизняної політики (від постановки цілей і до ролі певних галузей). 
Наголошено, що для досягнення сталого розвитку на локальному рівні 
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необхідно якнайширше використовувати місцеві активи, а спосіб освоєння 
також залежить від імперативів, притаманних певній території (сукупність 
активів трансформується в ресурсне забезпечення досягнення сталості). 
Визначено, що сталий розвиток сільських територій можливий з урахуванням 
пріоритетних об’єктів локалізації зусиль, відповідно до сформованих етапів 
стратегічного управління ними (2019–2024 рр.), можливостей і результатів за їх 
реалізації. 

15. Обґрунтовано, що в контексті реформи децентралізації влади 
утворення спроможних ОТГ є ключовою умовою сталого розвитку сільських 
територій України. Проаналізовано програми розвитку ОТГ різних регіонів та 
виявлено проблеми, ризики, недоліки та прогалини у цій сфері: дефіцит 
фінансових ресурсів, що унеможливлює реалізацію інвестиційних проектів, 
безробіття і тіньова зайнятість населення, висока вартість позикових 
(банківських) ресурсів тощо. Для більш тісної взаємодії та партнерства між 
органами місцевого самоврядування і бізнесом рекомендовано розробити й 
використовувати такі механізми: прозорого обговорення рішень виконавчого 
комітету, участь зацікавлених сторін у його відкритих засіданнях; урахування 
досвіду ЄС у цій сфері (зокрема, щодо підтримки місцевих ініціатив); реалізації 
політики сталого сільського розвитку на базі громад, яка має відбуватися в 
кількох напрямах: згуртування громад; колективні дії та лідерство в громаді; 
формування ресурсів (активів) громад. 
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АНОТАЦІЯ 

Шпильова Ю.Б. Сталий розвиток сільських територій України в 

умовах децентралізації влади. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища. – Державна установа «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук 

України», Київ, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних і 

методичних засад сталого розвитку сільських територій в умовах 

децентралізації влади відповідно до цільових орієнтирів здійснення реформ і 

стратегічних пріоритетів розбудови національної економіки, що сприятиме  

підвищенню суспільного добробуту сільського населення.  

Обґрунтовано соціо-еколого-економічну парадигму сталого розвитку для 

досягнення високого рівня результативності управління та реалізації моделі 

децентралізації влади на тлі ресурсних обмежень. Сформульовано вихідні 

концептуальні положення щодо сталого розвитку сільських територій з 

використанням системного та актив-орієнтованого підходів та з врахуванням 

принципів інформаційної економіки, які базуються на авторській позиції 

стосовно управління цими територіями як цілісними багатовимірними соціо-

еколого-економічними системами. Запропоновано теоретичні підходи до 

визначення й обґрунтування ключових параметрів стану сільських територій як 
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складної системи та визначено напрями змін її станів. Розвиток сільських 

територій визначено як багатовимірний процес, що відбувається в кілька етапів, 

замкнених у цикл. Проаналізовано сучасний стан, проблеми та можливості 

соціально-екологічного розвитку сільських територій і об’єднаних 

територіальних громад в Україні. Розкрито методологічно важливі принципи та 

методики системно-комплексного аналізу сільської території, використання 

яких є доцільним у сучасних умовах господарювання.   

Ключові слова: сільські території, розвиток сільських територій, 

об’єднана територіальна громада, сталий розвиток, децентралізація, активи, 

соціальні та екологічні імперативи, природні ресурси, сільська економіка, 

диверсифікація, публічно-приватне партнерство, організаційно-економічний 

механізм. 

 

АННОТАЦИЯ 

Шпилевая Ю.Б. Устойчивое развитие сельских территорий Украины 

в условиях децентрализации власти. – Квалификационный научный труд 

на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны 

окружающей среды. – Государственное учреждение «Институт экономики 

природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук 

Украины», Киев, 2019. 
Обоснованно формирование социо-эколого-экономической парадигмы 

устойчивого развития сельских территорий Украины, исследовано 

концептуальную модель их устойчивого развития, ориентированную на усиление 

роли объединенных территориальных общин и социально-экологической 

направленности их экономического развития и государства в целом. Углублено 

теоретико-методологические основы положений теории развития сельских 

территорий на основе использования принципов актив-ориентированного подхода 

и авторских концептуальных взглядов на управление ими как целостными 

многомерными системами. 

Проанализировано состояние, тенденции и проблемы развития сельских 

территорий и объединенных территориальных общин в условиях децентрализации 

власти. Обосновано, что национальная политика их развития должна 

формироваться как с учетом опыта стран Европейского Союза, так и ее 

национальных особенностей. Определены приоритеты и инструменты развития 

сельских территорий на основе базовых принципов устойчивого развития, 

рационального природопользования и реформ, происходящих в стране. 

Предложены направления обеспечения их устойчивого развития в условиях 

децентрализации власти. Раскрыто методологически важные принципы и 

методики системно-комплексного анализа сельской территории как социально-

экологической системы, которые целесообразно использовать в современной 

практике хозяйствования. 

Получило дальнейшее развитие методологическое обоснование 

возможностей совершенствования и реализации политики устойчивого развития 
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сельских территорий в условиях ресурсных ограничений. Определен комплекс 

мероприятий, который должен предусматривать: диверсификацию сельской 

экономики; стимулирование производства экологически чистой (органической) 

продукции и органического земледелия; осуществление местных инициатив с 

учетом условий освоения природно-ресурсных активов. Определено, что 

формирование теоретических основ политики устойчивого развития страны и 

консолидации общества предполагает разработку экологического и социального 

императивов, благодаря которым происходит прямое и опосредованное 

регулирование отношений в обществе и его пошаговое развитие. Императивы по 

своей сути имеют способность к развитию: при определенных обстоятельствах и в 

определенное время они достигают максимального уровня эффективности. На 

следующем этапе постепенно растет дисбаланс между существующей 

императивной нормой и измененной в процессе общественного развития средой; 

возникает потребность качественного обновления прежнего содержания 

императива с учетом новых требований и с целью обеспечения эффективного 

взаимодействия. Происходит спиральное развитие императивных норм, которые 

постоянно адаптируются к общественным изменениям; процесс приобретает 

характер непрерывного наращивания новых, усовершенствованных правил 

экономического и неэкономического взаимодействия индивидов на основе тех, что 

уже завершили свой цикл. При этом на каждом новом витке спирали форма 

отдельного императива может усложняться, однако в их совокупности вероятны 

трансформации иного характера: одни терять свою актуальность, другие – ее 

приобретать. 

С использованием методов логического проектирования и моделирования 

разграничены, а также идентифицированы весомость влияния девяти 

потенциально факторных детерминант на базовые сферы управления 

(технологии, модель развития, методы, миссию, ключевые компетенции, 

управление качеством, кадровый потенциал, стратегию и систему управления в 

целом) с учетом многофункциональных зависимостей главных и 

второстепенных факторов. Предложена структурно-логическая схема 

формирования системы оценки устойчивого развития сельских территорий, 

которая направлена на решение научно-прикладной проблемы и включает пять 

формализованных блоков. Аргументированы стратегические приоритеты 

развития сельских территорий с учетом социоэкологических императивов и 

имеющихся активов, а именно: эффективное управление, экономический подъем, 

социальное благополучие и экологическое благополучие. Их формирование 

должно происходить с учетом векторов развития государства и в соответствии с 

нормативно-правовыми документами.  

Ключевые слова: сельские территории, развитие сельских территорий, 

объединенная территориальная община, устойчивое развитие, децентрализация, 

активы, социальные и экологические императивы, природные ресурсы, 

государственно-частное партнерство, сельская экономика, диверсификация, 

организационно-экономический механизм.  
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ANNOTATION 

Shpylova Y.B. Sustainable development of rural areas of Ukraine under the 

conditions of  state power decentralization.– Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

Thesis for a degree of Doctor of Economics in specialty 08.00.06 –Economics 

of Environmental Management and Environment Protection. – Public Institution 

«Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National 

Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the development of theoretical and 

methodological foundations of sustainable development of rural areas under the 

conditions of state power decentralization in accordance with the target guidelines for 

the implementation of reforms and strategic priorities for the development of the 

national economy, which will promote the welfare of the rural population. 
The socio-ecological-economic paradigm of sustainable development was 

substantiated to achieve a high level of management effectiveness and 
implementation of the model of state power decentralization against the background 
of resource limitations. There were formulated the initial conceptual positions of 
sustainable development of rural areas with the use of systematic and active-oriented 
approaches based on the principles of the information economy based on the author's 
concept of management of these territories as integral multidimensional socio-
ecological-economic systems. The theoretical approaches to the definition and 
substantiation of key parameters of the state the rural areas  as a complex system 
were offered and directions of changes of its state were determined. The rural 
development is defined as a multidimensional process that takes place in several 
stages, locked into a cycle. The present state, problems and opportunities concerning 
the social and ecological development of rural territories and united territorial 
communities in Ukraine were analyzed. The methodologically important principles 
and methods of system-complex analysis of rural territory were developed, which 
must be taken into account under the  contemporary conditions of management. 

Using the methods of logical design and modelling, the significance of the 
influence of nine potential factor determinants on the basic areas of management 
(technology, model of development, methods, mission, key competencies, quality 
management, personnel potential, strategy and overall management system) was 
differentiated and identified, taking into account multifunctional dependencies of 
main and secondary factors. The structural-logical scheme of formation of a system 
of evaluation of sustainable development of rural territories was proposed which aims 
at solving the scientific-applied problem and includes five formalized blocks. The 
strategic priorities of the development of rural areas, taking into account 
socioecological imperatives and available assets were proved. 

Key words: rural territories, rural development, united territorial community, 
sustainable development, decentralization, assets, social and environmental 
imperatives, natural resources, diversification of rural economy, public-private 
partnership, organizational and economic mechanism. 
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