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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Соціально-економічний розвиток сільських територій є
одним із пріоритетних напрямів державної політики України, яка повинна
передбачати формування ефективної системи розвитку територій: мобілізацію
трудових, фінансових, матеріальних та організаційних ресурсів, посилення
соціального захисту населення, відновлення соціальної інфраструктури, розвиток
підприємництва, збереження екологічної стабільності. Особливої уваги потребує
розвиток системи місцевого самоврядування в сільських територіальних громадах,
врегулювання міжбюджетних відносин, більш чіткий розподіл повноважень і
ресурсів між владними структурами різних рівнів.
Значний внесок у дослідження соціально-економічного розвитку сільських
територій зробили такі вчені: О.Г. Булавка, Т.В. Гоголь, В.І. Грушко, М.Ф.
Кропивко, О.О. Лелюк, А.В. Лісовий, В.В. Мамонова, А.С. Музиченко, Б.М.
Одягайло, О.І. Павлов, О.І. Пилипенко, В.С. Півторак, І.В. Прокопа, І.І. Румик, В.М.
Русан, А.В. Руснак, П.Т. Саблук, В.І. Терехов, В.К. Терещенко, В.М. Трегобчук, І.Л.
Федун, О.І. Шапоренко, В.В. Юрчишин та багато інших. У працях цих дослідників
досить ґрунтовно висвітлені основні проблеми розвитку сільських територій, проте
недостатньо приділено увагу питанням формування механізму соціальноекономічного розвитку сільських територій та не повною мірою досліджено ступінь
впливу процесу децентралізації на соціальний розвиток села. Також, недостатньо
дослідженими залишаються питання планування сталого розвитку сільських
територій, використання можливостей застосування програмно-цільового підходу.
Разом з тим, на нашу думку, особливої уваги потребує питання запровадження
практичних аспектів самоорганізації сільських громад, а також підвищення
інвестиційної привабливості сільських територій.
Наукова та практична важливість вирішення цих питань обумовлює
актуальність обраної теми, її мету, завдання та напрями дослідження.
Наукове завдання дисертаційного дослідження полягає в обґрунтуванні
теоретико-методичних засад особливостей управління соціально-економічним
розвитком сільських територій, діагностиці економічного потенціалу аграрного
сектору Вінницької області, удосконаленні iснуючих та розробці iнновацiйних
пiдходiв до управління соцiально-економiчним розвитком сiльських територiй в
контекстi нацiональної економіки.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Відповідно до
плану науково-дослідної роботи кафедри менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності Вінницького національного аграрного університету за темою:
«Формування та розвиток зовнішньоекономічної діяльності АПК в умовах
глобалізації» (номер державної реєстрації 0113U005711) здобувачем проведено
дослідження
щодо
теоретичних
засад
формування
та
розвитку
зовнішньоекономічної діяльності АПК, системи моніторингу та розробки
рекомендацій діяльності агропромислового комплексу України в умовах членства
України в СОТ і на шляху приєднання до ЄС.
Мета та завдання дослiдження. Метою дисертацiйного дослiдження є
обґрунтування теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацiй
щодо визначення особливостей ефективного управлiння соцiально-економiчним

розвитком сiльських територiй, спрямованого на розвиток сiльських населених
пунктiв та пiдвищення рiвня життя населення.
Для досягнення поставленої мети було визначено такi завдання:
- узагальнити теоретичнi положення щодо сутностi соцiально-економiчного
розвитку сiльських територiй;
- провести аналіз нормативно-правової бази та міжнародного досвіду
управління соціально-економічним розвитком сільських територій;
- визначити методичнi пiдходи до оцiнки ефективностi соцiальноекономiчного розвитку сiльських територiй;
- проаналiзувати економiчний потенцiал аграрного сектору сільських
територій;
- з’ясувати особливості та удосконалити iснуючі механiзми управлiння
сiльськими територiями в контекстi нацiональної економіки;
- виконати стратегiчне планування соцiально-економiчного розвитку
сiльських територій;
- розробити iнновацiйні пiдходи до управління соцiально-економiчним
розвитком сiльських територій.
Об’єктом дослiдження є процес визначення особливостей соцiальноекономiчного розвитку сiльських територiй.
Предметом дослiдження є теоретико-методичні положення та практичні
засади особливостей управлiння соцiально-економiчним розвитком сiльських
територiй.
Методи дослiдження. Для досягнення мети та вирiшення поставлених задач
використано такi методи дослiдження: абстрактно-логiчний (при визначеннi мети,
завдань, формулюваннi висновкiв, дослiдженнi вiтчизняних та зарубiжних
лiтературних джерел, нормативно-правових актiв, формуваннi системи соцiальноекономiчного розвитку сiльських територiй); порiвняльного аналiзу (при здiйсненнi
аналiзу багаторiчних даних соцiально-економiчних процесiв, тенденцiй, явищ);
статистичних групувань (при групуваннi сiльських територiй за кiлькiстю та
щiльнiстю наявного населення); експертний (при опитуваннi голiв сiльських,
селищних рад).
Iнформацiйну базу дослiдження склали теоретичнi та методичнi розробки
вiтчизняних та зарубiжних учених, законодавчi та нормативно-правовi акти України,
статистичні матеріали Головного управлiння статистики у Вiнницькiй областi,
районних, сiльських та селищних рад, звiтнiсть сiльськогосподарських пiдприємств,
результати соцiологiчних опитувань сiльських та селищних голiв, матерiали власних
дослiджень i спостережень.
Наукова новизна одержаних результатiв полягає в теоретичному та
методичному обґрунтуваннi особливостей управлiння соцiально-економiчним
розвитком сiльських територiй. Суть наукових положень, якi отриманi особисто
автором i виносяться на захист, полягає в наступному:
вперше:
- запропоновано інноваційний пiдхiд до управлiння соцiально-економiчним
розвитком сiльських територiй на основi: самоорганiзованої управлiнської моделi та
iнновацiйної спрямованостi на самодостатнiсть громад шляхом формування

iнвестицiйної системи, залучення позабюджетних джерел фiнансування та розвитку
аграрного кластера;
удосконалено:
- iснуючі механiзми управлiння сiльськими територiями в контекстi
нацiональної економіки шляхом побудови iнформацiйної мережi для органiв
мiсцевого самоврядування, пiдготовки i перепiдготовки мунiципальних
консультантiв (через дорадчi служби), залучення мiсцевого населення i
представникiв бiзнесу в процеси прийняття рiшень та стимулювання дiалогу i
налагоджування партнерських вiдносин у досягненнi спiльної мети;
- cкладові стратегiчного планування соцiально-економiчного розвитку
сiльських територій шляхом розробки стратегiї розвитку села Агрономiчне
Вiнницького району та створення генерального плану села, з метою отримання
основного виду документації з планування території населеного пункту,
призначеного для обґрунтування довгострокової політики органу місцевого
самоврядування в питаннях використання і забудови територій;
- органiзацiйну структуру формування аграрного кластера (на прикладi
Вiнницької областi) як важливої складової соцiально-економiчного розвитку та
підвищення конкурентоспроможностi регіону, ефект якої полягає у збiльшенi
виробництва сільськогосподарської продукцiї, створеннi додаткових робочих мiсць,
залученнi iнвестицiй, пiдвищеннi рiвня освiти та квалiфiкацiї працiвникiв;
набули подальшого розвитку:
- економічний зміст та сутність поняття «сільські територіальні утворення»,
під яким слід розуміти елемент національної економіки з належним йому
економічними ресурсами, формами організацій виробництва та створеним
продуктом, в структурі якого переважає продукція сільського господарства, що
формується на засадах самоуправління;
- напрями вiдтворення кооперативного руху на селі, що на відміну від
існуючих, передбачають комплексну реалiзацiю таких заходiв: вдосконалення
правового
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дiяльностi
малих
форм
господарювання
i
сiльськогосподарських кооперативiв; розвиток фiнансово-кредитної пiдтримки
малих форм господарювання i сiльськогосподарських кооперативiв; якiсне
полiпшення iнформацiйно-консультацiйного обслуговування малих форм
господарювання i сiльськогосподарських кооперативiв; вдосконалення механiзмiв
використання державного, мунiципального й iншого майна для розвитку малих
форм господарювання на селi; сприяння розвитку системи навчання та пiдготовки
кадрiв для малих форм господарювання i сiльськогосподарських кооперативів.
Практичне значення одержаних результатiв полягає в тому, що вони
можуть бути використанi для удосконалення механiзмiв управлiння соцiальноекономiчного розвитку сiльських територiй. Основні результати проведеного
дисертаційного дослідження прийняті до впровадження Департаментом
регіонального економічного розвитку Вінницької обласної державної адміністрації
(довідка № 2763/1-1 від 15.10.2015 р.), Вінницькою обласною асоціацією органів
місцевого самоврядування (довідка № 145 від 12.10.2015 р.), Агрономічною
сільською радою Вінницького району Вінницької області (довідка № 376 від
15.12.2015 р.), Ільківською сільською радою Вінницького району Вінницької області

(довідка № 177 від 29.10.2015 р.), СГБФОК «Промінь», с.Майдан (довідка № 15 від
20.04.2016 р.) та СГБФОК «Пролісок», с.Ільківка Вінницького району (довідка № 5
від 20.04.2016 р.).
Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються в навчальнометодичному процесі Вінницького національного технічного університету (акт від
25.03.2016р.), Національного університету біоресурсів і природокористування
України (акт від 10.11.2015 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертацiя є самостiйною науковою працею,
яка мiстить отриманi автором особисто результати, що в сукупностi вирiшують
конкретне наукове завдання щодо удосконалення управлiння соцiальноекономiчного розвитку сiльських територій. Наукові розробки, висновки й
пропозиції, що містяться в роботі, одержані автором особисто.
Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi положення дисертацiї пройшли
апробацiю на мiжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцiях,
серед яких: V Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (м. Вінниця,
2015 р.); IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства:
сучасні проблеми теорії та практики» (м.Одеса, 2015 р.); XII Міжнародна науковопрактична конференція «Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних
відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС» (м. Хмельницький, 2015
р.); Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології,
економіка та право: стан та перспективи розвитку» (м.Чернівці, 2015 р.) ; XLIV
регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних
організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області
(м.Вінниця, 2015); XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту
(м.Вінниця, ВНТУ, 2016).
Публiкацiї. Основнi результати дисертаційної роботи викладено в 15
наукових працях, загальним обсягом 3,04 д.а., з них: 2 навчальних посібники
(автору належить 1,09 друк. арк.), 7 статей – у фахових наукових виданнях,
зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах даних (особисто автору
належить 1,45 друк. арк.), 6 публікацій – за матеріалами конференцій (0,5 д.а.).
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів,
висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертаційної
роботи становить 230 сторінок. Основний зміст дисертації викладено на 190
сторінках, що містить 19 таблиць, 37 рисунків, формули та графіки. Робота має 5
додатків. Список використаних джерел налічує 190 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено предмет та
об’єкт дослідження, сформульовано його головну мету і завдання, розкрито наукову
новизну, практичне значення отриманих результатів, зазначено особистий внесок
автора та дані щодо апробації результатів дисертаційної роботи.
У першому розділі «Теоретико-методичні засади визначення особливостей
управління соціально-економічним розвитком сільських територій» розкрито

сутність понятійного змісту сільських територій як економічної категорії та
методичні підходи до оцінювання ефективності соціально-економічного розвитку
сільських територій.
Проведений аналіз існуючих трактувань дозволив визначити сутність поняття
«сільські території» як природної, соціально-економічної
та виробничогосподарської системи, з притаманними їй функціями (економічна, соціальна,
демографічна, виробнича, організаційно-управлінська, природно-вiдтворювальна,
рекреаційно-туристична, культурна), ресурсами (природні, трудові, матеріальні,
енергетичні, інформаційні, фінансові), в межах якої здійснюється виробництво,
переробка та реалізація сільськогосподарської продукції.
Розглянувши різні твердження та взявши до уваги ряд змін в нормативноправових документах, активні дії щодо об’єднання
територіальних громад,
децентралізації влади, нові повноваження органів місцевого самоврядування та з
метою формування спроможних територіальних громад вважаємо за необхідне
ввести нове поняття «сільські територіальні утворення», під яким слід розуміти
елемент національної економіки з належним йому економічними ресурсами,
формами організацій виробництва та створеним продуктом, в структурі якого
переважає продукція сільського господарства, що формується на засадах
самоуправління та відносної економічної автономії.
Причинами введення нового поняття є часткова невідповідність терміну
«сільська територія» існуючій ситуації, враховуючи реформу місцевого
самоврядування, адміністративну реформу, процес децентралізації, ряд змін до
Бюджетного та Податкового кодексів в частині сільських територій.
Так, визначено схему методологiї функцiонування соцiально-економiчного
розвитку сiльських територій (рис. 1).
Визначено методичнi пiдходи до оцiнки ефективностi соцiально-економiчного
розвитку сiльських територiй. Методика обчислення головних показників соціальноекономічного розвитку сільських територій, яка враховує економічний та
соціальний аспекти, що діалектичним чином тісно пов’язані, зумовлює їх
взаємовплив.
У роботі з’ясовано, що механiзм фiнансового забезпечення мiсцевого
бюджету є одним iз найважливiших факторiв успiшного функцiонування сільської
громади. Саме вiд обґрунтованостi обраних джерел, способiв формування та
напрямiв використання дохiдної частини мiсцевого бюджету, залежить фiнансова
самостiйнiсть окремої територiї, її ресурсний потенцiал, а також перспективи
економiчного, соцiального, полiтичного, а також культурного розвитку в цiлому.
Достатня фiнансова стійкість будь-якої територiї, залежить вiд ефективностi
механiзму фiнансового забезпечення вiдповiдного бюджету, формування якого
повинно здiйснюватися комплексно, iз врахуванням всiх економiчних та фiнансових
аспектiв розвитку.
Встановлено, що соцiально-економiчний розвиток потребує об’єктивного
вивчення i вдосконалення методичних пiдходiв до формулювання комплексної
проблеми дослiдження соцiально-економiчного розвитку сiльських територiй.
Визначено, що розвиток сiльської територiї має
розглядатися системно та
комплексно.

Аналіз міжнародного досвіду розвитку сільських територій дозволив
визначити, що на цей час країни ЄС встановлюють свої власнi прiоритети для
розвитку сiльських територій. Також кожна країна розробляє свої нацiональнi
стратегiї розвитку сiльських районiв.
Економічна складова
- ресурсний потенціал, земля
- інфраструктура
- ринкові відносини
- розвиток сільського підприємництва

Система управління
- органи місцевого самоврядування
- контролюючі органи
- органи соціального регулювання
- громадські об’єднання

Соціально-демографічна складова
- освітньо-культурний розвиток
- охорона здоров’я
- система зайнятості населення
- демографічні процеси
- соціальний захист населення

Екологічна складова
- водні об’єкти
- виробництво екологічно чистої
продукції
- заповідний фонд

1. Забезпечення сталого розвитку сільських територій.
2. Стратегічне та оперативне управління територіями.
3. Проведення аналітичної та методичної роботи,
формування системи індикаторів для аналізу рівня
розвитку.
4. Формування науково-практичних підходів до
вирішення актуальних проблем в сільських територіях.
Інструменти розвитку сільських
територій
оперативні та стратегічні плани;
програми соціально-економічного
розвитку;
державні та місцеві програми;
інвестиційні програми та проекти;
законодавчо-нормативні акти.

Джерела фінансування
бюджетнi кошти (усі рівні бюджету,
податковi пiльги, вiдсотковi ставки,
субсидiї, дотацiї); позабюджетнi
кошти (державнi соцiально-страховi
фонди, недержавнi соцiальнi фонди,
власнi кошти пiдприємств та
органiзацiй, розташованих у межах
сiльської територiї; кошти iноземних
iнвесторiв; кредити банкiв;
благодiйнi фонди; гранти та iншi
джерела, в т.ч. приватнi) тощо

Рис. 1 Структурна схема методологiї дослiдження соцiально-економiчного
розвитку сiльських територій
Джерело: складено автором самостійно.
На сьогоднi полiтика розвитку сiльських районiв спрямована не лише на
допомогу фермерам, але й iншим людям, якi задiянi у сiльськiй економiцi, таким як
власники лiсiв, сiльськогосподарськi працівники, малий бiзнес, мiсцевi громадськi
органiзацiї i т.д.

У другому розділі «Оцінка соціально-економічного розвитку сільських
територій (на прикладі Вінницької області)» здійснено аналіз стану соціальнодемографічного розвитку сільських громад Вінницької області, проведена
діагностика економічного потенціалу та визначено вплив системоутворюючих
факторів на розвиток сільських територій.
Проведений аналіз свідчить, що рівень соціально-економічного розвитку
сільських територій у цілому не відповідає вимогам сьогодення і значно відстає від
забезпечення міського населення.
Розвиток сiльських територiй значно сьогодні залежить вiд рацiонального
використання земельних ресурсiв. В сiльських (селищних) радах – це основа
мiсцевого бюджету та формування соцiально-економiчного розвитку територiальних
громад. Тому, в нових умовах для розвитку сiльських територiй важливе мiсце
посiдає механiзм регулювання використанням земельних ресурсiв. Саме при
плануваннi
розвитку
сiльського
господарства
необхiдно
стимулювати
цiлеспрямоване вiдтворення земельних ресурсів.
Сучаснi сiльськогосподарськi пiдприємства збiльшують свої земельнi
володiння за рахунок оренди земельних паїв. На жаль, сьогодні велику частину
земельного фонду передано в оренду міжнародним холдингам, великим
землевласникам, а невеликі фермерські господарства не мають можливості
розширити свій фонд. При цьому слiд відмітити, що у Вiнницькiй областi всього
налiчується 2649,3 тис. га земель, 2014,5 тис. га (76,03%) з яких є
сiльськогосподарськими угiддями. Також визначено, що в областi найчисельнiшими
є фермерськi господарства – 1648 одиниць, господарськi товариства – 398, приватнi
пiдприємства - 191, виробничi кооперативи - 34, державнi пiдприємства – 8
одиниць.
Хоча, при цьому господарства населення вiдiграють у виробництвi
сільськогосподарської продукцiї майже 50 % вiд загальної кiлькостi (рис 2).
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Рис. 2 Виробництво валової сільськогосподарської продукції за категоріями
господарств у Вiнницькій областi, 2014 рiк (у вiдсотках)
Джерело: розраховано автором за даними Головного управлiння статистики
у Вiнницькiй областi.

Проте, здебiльшого рiвень рентабельностi продукцiї сiльського господарства в
аграрних пiдприємствах є досить низьким. Здебiльшого це зумовлено вiдсутнiстю
фiнансових ресурсiв для покращення умов роботи або в бiльшостi випадкiв,
неефективним управлiнням (рис. 3).
Визначено, що економiка Вiнницької областi все бiльше характеризується
ресурсо- та енергоємнiстю виробництва, вiдсталiстю агропромислового сектору,
низьким рiвнем iнновацiйного виробництва, вiдставанням розвитку iнфраструктури,
вiдiрванiстю фiнансового сектору вiд реальної економiки, неефективним
функцiонуванням секторiв, що забезпечують соцiальний розвиток. Тому важливим
перспективним напрямом стiйкого економiчного зростання є активiзацiя
iнвестицiйної дiяльностi. Адже iнвестицiї є важливим фактором економiчного
розвитку територiй.
Сiльськогосподарськi
пiдприємства, кооперативи

Неефективна
кадрова та
управлiнська
полiтика
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Рис. 3. Проблеми діяльності та розвитку
підприємництва
Джерело: складено автором самостійно.

сільськогосподарського

За результатами дослiдження нами була опрацьована модель виявлення
ключових iндикаторiв монiторингу стану соцiально-економiчного розвитку
сiльських територій. Особливiстю даного методичного пiдходу є те, що iндикатори
сталого розвитку розбитi на основнi групи: iндикатори соцiальних аспектiв;
iндикатори економiчних аспектiв; iндикатори екологiчних аспектiв; iндикатори
iнституцiйних аспектiв.
Апробацiя запропонованого методичного пiдходу була здiйснена при оцiнцi
соцiально-економiчного розвитку сiльських територiй Вiнницької областi, в
результатi чого за рiвнем соцiально-економiчного розвитку всi сiльськi територiї
Вiнницької областi подiленi на 3 кластери та запропонованi основнi точки зростання

економiки для кожного iз отриманих кластерiв. Так, до кластеру 1 потрапили
територiї, що спеціалізуються переважно на сiльськогосподарському виробництві i
мають
досить низький рівень соцiально-економiчного розвитку за рахунок
недостатньої кількості переробних пiдприємств i є сировинною базою всієї
територiї. Райони, якi потрапили до кластеру 2 також займаються переважно
сiльськогосподарською дiяльнiстю, але мають бiльш розвинену iнфраструктуру,
тому на цих територiях переважає третинний (змiшаний) сектор економiки.
Для 3-го кластеру крiм промислового виробництва харчових продуктiв
характерна наявнiсть виробництва у незначних масштабах особистих селянських
господарств (ОСГ), що спецiалiзуються в основному на виробництві м’ясо-молочної
продукції. Для цього кластеру характерна наявнiсть вторинного сектору економiки
(переробна промисловiсть, будiвництво, енергетика), де найбiльш вагоме мiсце в
них займає переробна (харчова) промисловiсть, представлена в основному
виробництвами харчових продуктiв.
Перспективи подальших розвiдок у даному напрямi можуть полягати в
поглибленнi обґрунтування основних засад управлiння кожним iз сформованих
кластерiв з метою пiдвищення рiвня соцiально-економiчного розвитку сiльських
територiй.
У третьому розділі «Удосконалення системи управління соціальноекономічним розвитком сільських територій» удосконалено існуючі механізми
управління сільськими територіями, проведено стратегічне планування та
розроблено інноваційні підходи до управління соціально-економічним розвитком
сільських територій.
Визначено, що на мiсцевому рiвнi необхiдним є формування нової незалежної
управлiнської моделi в сiльських територiях. Управлiнськi iнновацiї у контекстi
дослiджуваної тематики – це новi пiдходи до управлiння розвитком сiльських
територій. В роботі доведено, що принцип децентралізації не може бути
впроваджений примусово або за рекомендаціями вищих органів влади в тих
громадах, які ними визначені.
Ініціативи повинні йти від сільських жителів, від місцевих органів влади.
Автором з’ясовано, що реалізація процесу об’єднання громад є нераціональною без
попереднього процесу підготовки місцевої інфраструктури (транспортної логістики,
закладів освіти, медицини, соціального захисту населення), додаткового навчання
працівників та інформаційної політики серед громадян.
Нова iдеологiя розвитку мiсцевого самоврядування сiльських територiальних
громад повинна ґрунтуватись на таких позиціях, як планування соцiальноекономiчних процесiв на данiй території, змiцнення фiнансових i полiтичних основ
мiсцевого самоврядування, формування iмiджу територiї.
Обгрунтовано, що мiсцевi партнерства, створенi за територiальним
принципом, вiдiграють винятково важливу роль у забезпеченнi стiйкого розвитку
села та є ключовими системоутворюючими факторами полiтики сiльського
розвитку.
Запропонована партнерська модель, що сприятиме зміцненню мiсцевого
потенцiалу i встановленню партнерських взаємовiдносин мiж владою, приватним
сектором, мiжнародними органiзацiями (рис. 4).

Планування соцiально-економiчного розвитку передбачає, на нашу думку,
кiлька важливих етапiв: розробка чіткого статуту громади, затвердження та
виконання стратегії розвитку громади, розробка та затвердження генерального
плану, щорічне якісне розроблення та виконання програми соцiально-економiчного
розвитку, активізація процесу по самоорганiзацiї громадян.
З’ясовано, що стратегiчне планування, кiнцевим продуктом якого є
стратегiчний план розвитку територiальної громади села, являє собою дiєвий
iнструмент, який спрямований на вирiшення питань мiсцевого значення. Так і
генеральний план, важливий для громади. Його наявність сприятиме формуванню
самодостатньої суспільно-територіальної системи; раціональному та ефективному
використанню території села; створенню містобудівних умов для розвитку
підприємництва всіх форм власності; забезпеченню норм санітарного і екологічного
благополуччя населення.
Фактори, що стримують соціально-економічний розвиток на селі:
- підвищення цін на послуги соціальної сфери та комунальні
платежі;
- низькі доходи сільського населення;
- відсутність умов для роботи молодим спеціалістам;
- занепад сільського господарства;
- втрата кваліфікованих кадрів;
- незадовільний стан об’єктів інфраструктури та закладів
соціально-культурної сфери.
- адміністративно-територіальна
реформа
- реформа децентралізації влади
- стратегічні плани розвитку
громад
- комплексний механізм
фінансового забезпечення
розвитку сіл

взаємозв’язок

партнерські відносини
між:
- бізнесом
- громадськими
об’єднаннями
- органами місцевого
самоврядування
- громадянами

- збільшення фінансування місцевих бюджетів, створення прозорої
фінансової системи
- залучення додаткового фінансування
- розвиток несільськогосподарського бізнесу
- житлове і промислове будівництво

Високий рівень соціально-економічного розвитку сільських територій

Рис. 4. Партнерська модель управління соцiально-економiчним розвитком
сiльських територій
Джерело: складено автором самостійно.

Визначено, що методом регулювання процесу розвитку на селi є також
розробка i реалiзацiя цiльових програм.
Для програм, спрямованих на отримання економiчного ефекту,
найважливiшими показниками прiоритетностi пiд час вiдбору є їх iнновацiйна
спрямованiсть, наукоємнiсть, вiдповiднiсть досягнень науково-технiчного прогресу,
висока квалiфiкацiя працiвникiв, якість менеджменту адмiнресурсу, тобто тих
аспектiв, якi сприяють пiдвищенню конкурентного рiвня програмної продукцiї
(результатiв).
Визначено, що одним iз шляхiв розбудови соцiальної iнфраструктури села є
створення фонду розвитку села на базi сiльської ради. Метою фонду є акумуляцiя
коштiв юридичних та фiзичних осiб, державного та мiсцевого бюджетiв для
наступного їх перерозподiлу на рiзнi види соцiальних витрат (фiнансування соцiальної
iнфраструктури, благоустрiй населених пунктiв, вулиць).
Пропонується створити модель обслуговуючих центрiв на основi комунальної
власностi, як неприбуткових органiзацiй, якi сприятимуть економічному розвитку
громад (рис. 5).
Сільська / селищна рада

Сiльськогосподарськi
підприємства всіх форм
власності

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЦЕНТР

-

-

розробка маркетингової та збутової стратегій;
створення торгівельної мережі;
реєстрація торгових марок;
залучення додаткового фінансування (гранти,
кредити, інвестиції) для оновлення МТБ та
впровадження інновацій;
iнша сумiжна дiяльнiсть.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ:
Підвищення рівня зайнятості населення, створення додаткових робочих мiсць,
збiльшення податкових надходжень до бюджету, нарощування обсягiв
соцiальних виплат населенню, розвиток сiльської iнфраструктури, адаптацiя
нових технологiй, iнновацiй та систем менеджменту, новi форми
спiвробiтництва, вихiд на зовнiшнi ринки.

Рис. 5. Мультиплiкацiя соцiально-економiчного ефекту вiд створення та
функцiонування обслуговуючих центрiв у сiльських громадах
Джерело: складено автором самостійно.

Загалом в межах роботи визначено, що в основу розвитку сільських територій
покладено розвиток аграрної сфери, завдяки створенню міцного та ефективного
аграрного кластеру, що характеризується наявнiстю тiсної взаємозалежностi
ресурсних, фiнансових, технологiчних, iнформацiйних, iнновацiйних, iнвестицiйних
зв’язкiв мiж виробниками продукцiї, посередницькими структурами, переробними
пiдприємствами та збутовими органiзацiями.
Одним із визначальних економiчних мотивiв розвитку сільських територій є
створення сiльськогосподарських кооперативiв для дрiбних виробникiв
сiльськогосподарської продукцiї (особистих селянських та фермерських
господарств), усунення монополiзму посередницьких комерцiйних структур у
ланцюгу «виробництво-збут продукцiї».
Протягом 2008-2016 років ініційовано розробку і впровадження комплексної
системи розвитку сільських громад. Було проведено цілеспрямовану роботу щодо
стабілізації
соціально-економічної ситуації у 8 селах Вінницького району
(Вороновиця, Агрономічне, Стрижавка, Некрасове, Вінницькі Хутори, Майдан,
Ксаверівка, Писарівка), завдяки чому було вирішено проблемні питання сільських
громад.
Процес інноваційних змін було розпочато з впровадження так званого
багатофункціонального кластеру за фінансової підтримки міжнародної організації та
власних ресурсів. Залучення додаткових коштів дало змогу закупити матеріальнотехнічні засоби, тварин для початку роботи.
Перед залученням інвестиційних коштів в сільську громаду та створенням
об’єктів малого бізнесу було проаналізовано і спрогнозовано попит на послуги,
системи збуту продукції та рентабельність діяльності. Визначено, що доцільним в
с.Ільківка є створення виробничо-обслуговуючого кооперативу, а в с.Майдан було
запроваджено обслуговуючий кооператив, що надаватиме сільськогосподарські
послуги населенню.
Зазначимо, що ефективний економічний розвиток громади є можливим за
умови запровадження унікальних видів діяльності, таких як виробництво меду з
лікарських рослин, вирощення племінної худоби, переробка вторинної сировини.
Цей вид підприємництва був інноваційним та не мав конкуренції в регіоні, що
забезпечило суттєві переваги.
Важливим є те, що розробка інноваційних та креативних ідей розвитку
сільських територій дала змогу залучити грантові кошти на будівельні і ремонтні
роботи, купівлю матеріально-технічного обладнання. Велику увагу приділено
навчально-інформаційним заходам, зокрема юридичній, бухгалтерській сферам,
дорадництву та маркетингу.
Результатами роботи від запропонованих комплексних заходів у 8 обраних
для дослідження селах Вінницького району стали додатковий заробіток сільських
жителів, підвищення рівня зайнятості на 35%, залучення 17 кваліфікованих
працівників, відновлення роботи сільськогосподарського підприємства, збільшення
на 12 % надходжень до місцевого бюджету (табл. 1). Така діяльність стала
показовим прикладом ефективності об’єднання, самороганізації та відновлення села.

Таблиця 1
Соціально-економічний ефект практичного впровадження комплексних заходів
розвитку сільських громад Вінницького району
Сфера діяльності

Сільське
господарство

Житлово-комунальне
господарсто
Охорона здоров’я
Культура

Освіта
Туристичнорекреаційна сфера
Охорона
навколишнього
середовища

Розвиток місцевого
самоврядування

Практичні результати

Соціальний та економічний
ефект

Створено
2
сільськогосподарських
кооперативи, для яких розроблено
комплексну програму розвитку, статути,
створено групу радників, що забезпечило
впровадження нових видів діяльності,
сформовано систему збуту.

Працевлаштовано 30 сільських
мешканців,
збільшено
відрахування
до
місцевих
бюджетів
на
12
%,
зареєстровано торгову марку,
збільшено
доходи
членів
кооперативів на 15 %.
Встановлено
вуличне освітлення, Близько 5000 чол. забезпечено
розпочато
роботи
з
проведення наданням якісних побутових
водопостачання, облаштовано місця для послуг.
зберігання твердих побутових відходів.
Відремонтовано 2 ФАПи в селах.
Близько 2000 чол. забезпечено
наданням якісних медичних
послуг.
Відновлено роботу 5
концертних Близько 1400 дітей залучено до
колективів з числа сільських жителів, навчання в творчих гуртках.
активізовано роботу гуртків художньої
самодіяльності при сільських школах.
Забезпечено повноцінний підвіз дітей Збільшено
показники
до сільських шкіл та дитячих садків.
охоплення дітей дошкільною
освітою до 95%.
Створено 2 агросадиби як об’єкт Близько 560 осіб отримали
туристичного комплексу, проведено 15 додаткові знання та навики з
навчальних
семінарів для власників розвитку малого бізнесу на селі
садиб з основ обслуговування туристів.
Створено та зареєстровано гiдрологiчний Працевлаштовано 3 особи,
заказник (20 га водного плесо), збільшено дохід місцевого
проведено очистку прибережних смуг бюджету на 7 %.
та зон відпочинку громадян, ліквідовано
стихійні
сміттєзвалища,
створено
волонтерську
групу
з
посилення
природоохоронного контролю.
Проведено
більше
30
навчально- Розроблено 23 інвестиційних
інформаційних семінарів та робочих проекти
для
розвитку
зустрічей, створено методичні посібники сільських громад.
та буклети для голів сільських рад,
розроблено 10 стратегій розвитку та
планів соціально-економічної роботи.

Джерело: складено автором самостійно.
Отже, станом на 2016 рік завдяки пропозиціям автора було досягнуто таких
результатів:
- сформовано нову управлiнську модель в сiльських громадах Вінницького району;

- залучено близько 9 500 000 грн. на грантовiй основi для розвитку соціальноекономічної сфери сільських громад;
- налагоджено партнерськi зв’язки з 5 мiжнародними органiзацiями та фондами, що
сприяли пiдвищенню квалiфiкацiї органiв мiсцевої влади.
Так, було вжито заходів щодо покращення рейтингових показників
соціально-економічного розвитку сіл і в результаті планові показники за
останні 4 роки виконано в середньому на 117 %, а саме збільшено обсяги
податкових надходжень до місцевих бюджетів, створено нові робочі місця.
З’ясовано, що всі сільські громади є унікальними та не можуть працювати в
єдиному напрямку. Для цього автором запропоновано започаткування низки
пiлотних проектiв, спрямованих на розробку та реалiзацiю програм
багатофункцiонального розвитку сiльських територiй на основi активiзацiї
несiльськогосподарського пiдприємництва у сiльськiй мiсцевостi. Визначено, що
перспективними напрямами розвитку кластерiв в аграрнiй сферi є: сiльський
зелений туризм, органiчне вузькоспецiалiзоване виробництво певного виду
продукцiї, iнновацiйна діяльність.
Запропоновано, з метою активiзацiї пiдприємницької дiяльностi на мiсцях
розвивати систему регiональних дорадчих служб; сприяти формуванню вiдкритих
iнформацiйних баз для задоволення потреб сiльського населення i органiзацiй;
забезпечити доступнiсть iнформацiї (створення iнформацiйних центрiв) про цiни на
ресурси i вироблену продукцiю, iснуючий попит i пропозицiю на них, ринки збуту,
новi технологiї виробництва сiльськогосподарської продукцiї тощо.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано
нове вирішення наукового завдання щодо особливостей управління соціальноекономічним розвитком сільських територій. Результати проведених досліджень
дають підстави зробити такі висновки:
1. Узагальнено теоретичні положення щодо сутності соціально-економічного
розвитку сільських територій, та визначено, що незважаючи на те, що поняття
«сiльськi територiї» використовується в новiтнiй науковiй лiтературi, у його
визначенi поки що вiдсутнiй єдиний пiдхiд. Склалася невiдповiднiсть мiж
управлiнською практикою та ступенем науково-прикладної вивченостi понятiйного
апарату. Визначення сiльських територiй як складної системи, яка не
iдентифiкується виключно з сiльським господарством як галуззю виробництва чи
селом як типом поселення, свiдчить про недоцiльнiсть обмеження наукового аналiзу
їх сутностi галузевим пiдходом. Проведений аналіз наукових досліджень дозволяє
дійти висновку, що на думку більшості вчених сiльськi території подiляють на два
основних функцiональних типи: багатофункцiональнi (агропромислового профiлю);
монофункцiональнi (аграрного та iншого профiлю): села аграрного типу; села
виробничих пiдроздiлiв i центри великих спецiалiзованих господарств.
2. Визначено методичнi пiдходи до оцiнки ефективностi соцiальноекономiчного розвитку сiльських територiй, що дає можливість визначити
альтернативи використання методики оцінки організаційно-управлінської

структури, економічного добробуту, розвитку соціальної сфери в суспільстві й
раціонального використання природоресурсного потенціалу та їх здатності
адаптуватись до нових ринкових умов, політико-правових змін, основ
децентралізації та міжнародних нововведень.
3. Проаналiзовано економiчний потенцiал та рiвень соцiально-демографiчного
розвитку сiльських територiй на сучасному етапi. Визначено, що основними
стримуючими факторами економічного розвитку сільських територій є соціальнополітична атмосфера в країні, ресурсні та екологічні обмеження, надмірний
регуляторний тиск з боку органів державної влади. Аналiз сучасного стану
сiльських територiй засвiдчив, що внаслiдок нерацiонального використання
земельних ресурсiв Вінницької областi, неефективної системи збуту продукцiї,
недостатньої кiлькостi обслуговуючих кооперативiв, кредитних спiлок, скорочення
рівня зайнятостi
сiльського населення, низького рiвня заробiтної плати,
незадовiльного матерiально-технiчного забезпечення сiльськогосподарських
товаровиробникiв, низької iнвестицiйної привабливостi сiльських районiв –
економiчний потенцiал використовується не в повнiй мiрi. Тому з метою
забезпечення ефективностi функцiонування аграрного сектору запропоновано
органiзацiйнi пiдходи до створення обслуговуючих
центрiв як системи
обслуговування галузей сільського господарства на селi.
4. Розроблено практичнi рекомендацiї щодо удосконалення системи мiсцевого
самоврядування, впровадження процесу децентралізації та об’єднання громад,
визначено рівень впливу держави та громадськості на розвиток сiльських
територiальних громад. Запропоновано впровадження ефективних механiзмiв
залучення громадськостi до прийняття органами мiсцевого самоврядування
важливих управлiнських рiшень, зокрема в питаннях прийняття стратегiї розвитку
громади, ухвалення статутiв територiальних громад, схем планування територiй
(генпланiв мiст, сiл, селищ) тощо. Також важливим є удосконалення процедури
створення органiв самоорганiзацiї населення (ОСН), визначення чiткого порядку
надiлення їх частиною власної компетенцiї органiв мiсцевого самоврядування,
ресурсного забезпечення та контролю за їх діяльністю.
Автором підкреслено, що важливою формою координацiї дiяльностi
пiдприємств, органiзацiй, органiв мiсцевого самоврядування i державного
управлiння, окремих громадян щодо розвитку соцiальної сфери села мають стати
рiзноманiтнi регiональнi програми. При цьому основне мiсце має належати
провiднiй коригувальнiй комплекснiй програмi дiй держави через регiональнi
органи управлiння. Напрямами дiяльностi цих програм мають бути: iдентифiкацiя та
класифiкацiя рiзних фермерських господарств; створення банку земель для потреб
розвитку сiльської мiсцевостi (стимулювання землеобмiну з можливим викупом за
державнi кошти та подальшою реалiзацiєю), розвиток альтернативної зайнятостi на
селі; удосконалення фiнансової системи та схем кредитування суб’єктів
підприємництва.
5. Процеси саморегулювання соціально-економічних систем, у тому числі й
сільських територій, конкретизуються на рівні механізмів місцевого
самоврядування. Відповідно до системного підходу, самоорганізацію варто розуміти
як процес встановлення в економічній системі порядку, що відбувається винятково

за рахунок кооперативної дії і зв’язків її компонентів. При цьому самоорганізація
являє собою встановлення організованості, порядку за рахунок погодженої взаємодії
компонентів усередині системи при відсутності упорядкованих впливів з боку
середовища. Відповідно, для впровадження процесу саморегулювання
запропоновано органiзацiйну структуру аграрного кластера сільських територій
Вінницької області, який позитивно впливатиме на розвиток сiльської мiсцевостi та
сприятиме підвищенню його iнвестицiйної привабливостi.
Так, практичними кроками впровадження процесу саморегулювання сільських
території є розробка і реалізація концепцiї iнновацiйного розвитку аграрного
сектора на основі кластерного підходу, а також рацiонального поєднання
економiчного та соцiально-екологiчного ефектів.
При цьому для забезпечення високого рівня соціально-економічного розвитку
необхідним є вiдтворення кооперативного руху шляхом реалiзацiї таких заходiв:
вдосконалення правового забезпечення дiяльностi малих форм господарювання i
сiльськогосподарських споживчих кооперативiв; розвитку фiнансово-кредитної
пiдтримки малих форм господарювання i сiльськогосподарських споживчих
кооперативiв; якiсного полiпшення iнформацiйно-консультацiйного обслуговування
малих форм господарювання i сiльськогосподарських споживчих кооперативiв;
вдосконалення механiзмiв використання державного, мунiципального й iншого
майна для розвитку малих форм господарювання на селi; сприяння розвитку
системи виявлення та пiдготовки кадрiв для малих форм господарювання i
сiльськогосподарських споживчих кооперативів.
6. У процесі дослідження запропоновано механізми управління соціальноекономічним розвитком сільських територій. Його важливим інструментом нині
вбачається керування відповідними ресурсами (ліс, надра, земля та ін.), які
знаходяться у компетенції сільських рад. Ресурси можуть бути умовою відносної
самодостатності сільських територій (за їх ефективного й раціонального
використання).
Для удосконалення системи управління сільськими територіями необхідним є
розроблення стратегії розвитку сільських рад та здійснення оперативного
управління, за рахунок чого з’являється можливість поєднання інтересів суб’єктів
управління різної підпорядкованості. Процес ефективного управління доцільно
формувати на основi вдосконалення мiжбюджетних стосункiв, здiйснення
монiторингу соцiально-економiчного розвитку сiльських територiй, розробки i
реалiзацiї генеральних планiв розвитку сiльських територiй.
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This research thesis is focused on peculiarities of the socio-economic development
management in rural areas.
The thesis presents theoretical generalization of socio-economic development bases
in rural areas, where diagnostics of the economic potential of the agricultural sector in

Vinnytsia region is conducted and influence of the systematically important factors on
rural areas development is estimated.
The priority directions of the rural areas investment attractiveness is established,
practical recommendations the system of local self-government improvement,
implementation of decentralization process and self-organization of rural communities are
developed, level of state and public influence on the rural areas development is
determined.
Systematically validated and improved the existing mechanisms of social and
economic of rural territories development in the context of the national economy.
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