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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

 
Міжнародний досвід розвитку сільських територій допоможе визначити, які 

елементи вітчизняного механізму розвитку сільської території є раціональними і 
заслуговують на використання в перспективі, а які слід замінити на більш досконалі. 
Припинення деградації сільських територій України планується досягти за рахунок 
реалізації заходів, що обумовлені Єдиною комплексною стратегією розвитку 
сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки, Концепцією 
Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 
року та іншими нормативно-правовими актами.  

Планування територіального розвитку, в межах яких відбувається розвиток 
сільських територій, існують в усіх розвинених країнах. У Франції це «Регіональний 
план соціально-економічного розвитку та облаштування територій», в Німеччині – 
«Федеральна програма організації простору», в Японії – «План всебічного розвитку 
території країни». Суттєву роль у перетворенні сільських територій в Польщі в перші 
роки її членства в ЄС відігравав «План розвитку сільських територій» (ПРСТ), метою 
якого є підтримка диференційованого розвитку сільських територій (суспільні, 
економічні та екологічні аспекти). На його реалізацію виділено близько 3,6 млрд. євро 
[3].   

Важливим аспектом соціально-економічного розвитку сільських територій країн 
Європи є недержавна підтримка підприємницької діяльності, яка здійснюється: 
асоціаціями, союзами, профспілками, об’єднаннями підприємців. Французький досвід 
економічного розвитку сільських територій свідчить, що в останні роки регіональна 
політика розвитку сільських територій все більше базується на принципах 
субсидіарності та партисипативності [1]. 

Досвід розвинених країн засвідчує, що існують фундаментальні суспільно-
політичні принципи сталого розвитку сільських територій, яких потрібно 
дотримуватись з урахуванням національних особливостей соціально-економічних 
відносин. Аналіз досвіду реалізованих проектів економічного розвитку сільських 
територій в розвинених країнах Європи дозволяє виділити основні акценти 
ефективного їх застосування (рис. 1).  
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Рис. 1. Основні акценти економічного розвитку сільських територій 
в розвинених країнах Європи 

*Джерело: сформовано автором на основі досліджень 
 
Крім того, існують сучасні тенденцій розвитку сільських територій в країнах 

Європи, які також мають ефективні наслідки їх впровадження (рис. 2).  
Розвиток сільських територій тісно пов'язаний з аграрним сектором. Розвинуті 

країни світу активно субсидують аграрний сектор. Така політика проводиться з 
міркувань продовольчої безпеки та мінімізації загрози надлишкової міграції 
сільського населення в міста і за кордон. Розмір таких субсидій досягає в країнах ЄС 
– у середньому 50% від вартості сільськогосподарської продукції, у Швейцарії – 82% 
[2].  

Розрізняють декілька моделей державної підтримки розвитку сільських 
територій: 

•  перша модель представляє механізми та інструменти державної підтримки 
закріплені законодавчими актами (Європейський Союз, Канада, Туреччина); 

•  друга модель характеризується реалізацією різноманітних програм підтримки 
незалежно одна від одної (США, Мексика, Нова Зеландія). 

Політика підтримки сільських територій в країнах ЄС та США полягає в тому, 
що в ЄС напрямки розвитку сільських місцевостей зафіксовані в рамках Спільної 
Аграрної Політики, в той час як в США основні напрямки підтримки не виділені 
законодавчо як програми сільського розвитку. Європейська політика розвитку 

Комплексність – в проектах економічного розвитку розглядаються всі можливі види 
господарської діяльності, здійснення яких може підвищити дохід сільського населення. 
Будь-яка пропозиція по збільшенню зайнятості і доходів всебічно обґрунтоване з 
економічної та соціальної точки зору. Рішення проблеми зайнятості та доходів пов’язано 
з рішенням інших регіональних проблем та економічним розвитком сільської місцевості 
в цілому. 

Відкритість – при розробці проектів використовуються методи інтерактивного 
планування за участю з населенням, хід проекту, та досягнуті результаті і проблеми 
всебічно обговорюються в ЗМІ, обговорюються на сільських зборах, «круглих столах», 
зустрічах з населенням. По закінченню цих обговорень в проект вносяться коректування.  

Широка участь населення – в процесі розробки і реалізації проекту в максимальній 
мірі використовуються знання, досвід і уявлення населення про найбільш ефективні 
шляхи забезпечення зайнятості та збільшення доходів, враховуються особливості 
економічної та соціальної поведінки різних соціальних груп, забезпечується 
збалансованість їх інтересів.  

Використання місцевих ресурсів – досягнення цілей проектів в країнах Європи 
забезпечується перш за все за рахунок мобілізації місцевих фінансових, матеріально-
технічних, трудових ресурсів, що має першочергове значення для створення стійких 
механізмів забезпечення зайнятості та доходів. Але це не виключає використання 
зовнішніх джерел ресурсного забезпечення проекту.  

Інституціоналізація проектних рішень – здійснюється передача функцій по реалізації 
проекту і управління місцевим адміністраціям. 
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сільських територій фінансується за рахунок Європейського Аграрного Фонду 
Розвитку Сільських Районів, який виділив € 99,6 млрд. на період 2014 – 2020 рр.  

 

 
 

Рис. 2. Перелік сучасних тенденцій розвитку сільської території в країнах 
Європи 

*Джерело: сформовано автором на основі [4] 
 
Отже, ефективний розвиток сільських територій є запорукою соціально-

економічного розвитку будь-якої країни, які потребують державної підтримки. 
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та можливості його застосування в Україні. Економіка і суспільство. 2017. 9. С. 89-94. 

 Посилення процесу децентралізації, представлений перед відповідальними людьми на 
регіональному і на локальному рівнях більш відповідальні і широкі завдання у межах 
комплексного розвитку. Процес децентралізації тісно пов'язаний з принципом субсидіарності. 

 Диверсифікація сільськогосподарського виробництва – розширення спектру виробленої продукції 
і збільшення видів представлених послуг. Зниження ризиків та ступінь уразливості 
сільськогосподарських підприємств надає стійкість економіки сільських регіонів країн Європи і 
являє собою важливу основу пристосування до змін зовнішніх умов. 

 Реструктуризація сільського господарства. До основних напрямків структурної перебудови 
аграрної економіки в Європейських країнах являється: удосконалення земельних відносин, 
покращення сільськогосподарської кон’юнктури, передача землі і ліквідного майна в руки 
ефективних власників та користувачів, ринкова інтеграція підприємств малого та середнього 
бізнесу орієнтування та субсидування сільськогосподарських виробників на вироблення 
високоякісної продукції. 

 Стабілізація та розвиток соціальної сфери на селі. В системі соціального захисту пріоритетними 
групами населення являються пенсіонери, інваліди та діти. На базі соціальної політики в сільській 
місцевості пропонується розвиток таких напрямків, як підвищення зайнятості та створення 
додаткових джерел доходу, підтримка соціальної та інженерної інфраструктури на селі, здійснення 
програм по зменшенню відтоку найбільш активних прошарків сільського населення. 

 Інституційні перетворення, які впливають на розвиток сільської економічної системи. Це 
організації, що сприяють ефективній роботі приватних та державних структур, наприклад - центри 
розвитку. Створюються інституційні структури, які базуються на утворенні фінансових 
інструментів для підтримки малих та середніх підприємств та сільськогосподарських виробників 
(фонди підтримки малого та середнього бізнесу). 

Тенденції розвитку сільських територій країн Європи 
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

«Справжнє багатство нації – це її люди. Основна мета розвитку полягає в тому, 
аби створити сприятливе середовище для довгого, здорового і творчого життя людей» 
- саме такими словами починалася «Доповідь про людський розвиток» в 1990 році [1, 
с.10]. 

Досліджуючи чинники і умови формування демографічної безпеки варто 
дослідити соціальне становище населення, а саме наявність в Україні соціального 
капіталу, середнього класу, а також соціальне відторгнення та маргіналізація 
українського населення. Соціальне становище населення має безпосередній вплив на 
демографічну безпеку, більше того ці дві системи є взаємопов’язані і 
взаємообумовлені.  

В умовах соціально орієнтованої ринкової економіки такі соціальні фактори, як 
сприятливі умови праці, розвинута система стимулювання праці й умови оплати, 
соціальні гарантії і соціальне обслуговування найманих робітників, корпоративні 
принципи керування, починають відігравати істотну роль у підйомі виробництва, що 
у свою чергу знову ж таки підносить рівень соціального добробуту. Тобто можна 
вести мову про дуалізм соціальних і економічних цілей, коли одні з них є механізмом 
досягнення інших, коли соціальні показники досягаються за рахунок економічних і 
навпаки. 

В основі депопуляції населення  лежать соціальні негаразди у суспільстві, що 
зумовлено недостатнім рівнем заробітної плати  для забезпечення потреб залежних 
від працюючого членів сім'ї, проблеми щодо забезпечення диференційованої оцінки 
вкладеної сукупної праці при пенсійному забезпеченні, розвал державних систем 
охорони здоров'я та освіти - все це проблеми останнього десятиріччя, сьогодення та 
найближчого майбутнього України. Якщо сьогодні не розпочати роботу по 
збереженню людського потенціалу країни, то внаслідок інертності демографічних 
процесів та їхньої слабої керованості з боку держави ситуація стане дедалі більше 
погіршуватися.  

Останнім часом набуло розвитку поняття соціального капіталу та безліч його 
трактування. В даному випадку ми беремо до увагу роль соціального капіталу як 
сукупність соціальних ресурсів , які використовуються людиною для досягнення своєї 


