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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Визначення пріоритетних напря-
мів соціально-економічного розвитку сіль-
ських територій є одним із ключових аспектів 
формування системи публічного управління 
в контексті діючих децентралізаційних змін. 

Поглиблює важливість визначення напрямів 
розвитку сільських територій і сформована 
тенденція знелюднення, котра зумовила зни-
ження капіталізації активів виробничого та 
природного характеру. Наслідками невива-
женої державної політики щодо розвитку сіль-
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У статті сформульовано напрями соці-
ально-економічного розвитку сільських 
територій як одного із ключових аспектів 
формування стратегії розвитку територій 
громади в умовах діючих децентралізаційних 
змін. Обґрунтовано важливість реалізації 
низки проектів, які формують певний стра-
тегічний напрям і забезпечують досягнення 
ключових індикаторів розвитку сільських 
територій. Визначено, що сучасні децен-
тралізаційні зміни дають можливість об’єд-
наним територіальним громадам реалізу-
вати стратегічні напрями розвитку, в тому 
числі і шляхом фінансування пріоритетних 
напрямів за рахунок коштів державного 
бюджету.
Встановлено, що складність системи 
управління розвитком сільських територій 
зумовлена багатоаспектністю та різновек-
торністю активних складників, саме тому 
принциповим питанням є визначення стра-
тегічних орієнтирів розвитку з обґрунтуван-
ням конкретних результативних показників 
щодо нарощення доданої вартості, енергое-
фективності, інфраструктурної розбудови, 
дотримання екологічності виробництва 
тощо. Наявність низки структурних еле-
ментів механізму розвитку сільських тери-
торій потребує інтегрованості заходів, для 
забезпечення ефективності функціонування 
до складу яких доцільно включити: управлін-
ські, економічні, організаційні.
Визначено, що одним із ефективних інстру-
ментів оцінки потенціалу території, насе-
леного пункту є SWOT-аналіз. Такий підхід 
широко застосовується при формуванні 
стратегій розвитку територій як інстру-
менту комплексної оцінки. Перевагами цього 
підходу є визначення сильних і слабких місць 
території, її потенціальних переваг і недолі-
ків. Проведення SWOT-аналізу в контексті 
оцінки сільських територій дозволяє визна-
чити соціальний та економічний потенціал 
території, оцінити ступінь впливу екологіч-
них і політичних чинників на сильні сторони 
територій, визначити загрози та виклики 
досліджуваної території.
Обґрунтовуючи ключові характеристики 
громади за допомогою SWOT-аналізу, ми 
визначили важливість залучення громад-
ськості до процесу обговорення та при-
йняття рішень щодо пріоритетних напря-
мів розвитку. Підтверджено важливість 
використання людського потенціалу в 
процесі проведення SWOT-аналізу сільських 
територій, а саме: всебічного залучення 
громади у процесі проведення оцінки, постій-
ного партнерства та співпраці між населен-

ням і представниками органів влади, викори-
стання об’єктивних даних для досягнення 
результативності їх аналізу.
Ключові слова: сільські території, соціаль-
но-економічні напрями, розвиток, публічне 
управління, децентралізація.

In the article is formed the directions of 
socio-economic development rural areas as a 
one of the key aspects forming of the strategy 
of the development of community under the cur-
rent decentralization changes. The important of 
some projects realizations, which form certain 
strategic direction and provide the achievement 
of key indicators of rural development, are justi-
ficated. In addition, it is determined that modern 
decentralization changes give new opportunities 
united territorial communities to realize strategic 
development directions using the resources of 
the state budget.
The complexity of the development management 
system of the rural areas, is due to multifaceted 
and multi-vector active components, is installed. 
In this case, the principle question is to define the 
strategic development directions with justification 
certain results: increase of added value, energy 
efficiency, infrastructural development, obser-
vance of ecological production and so on.
The mechanism of rural development includes 
many important structural elements that why it is 
effective functioning requires integration of mea-
sures. The most important of them are: manage-
rial, economic, organizational.
Considering the perspective directions of 
socio-economic development of the rural areas, 
first of all, we need to define a potential of the 
territory. In this sphere, one of the effective tools 
is SWOT-analysis. This approach has become a 
wider meaning in the cases of justification of the 
territory development strategy as an instrument 
of the combined assessment. The advantages 
of this approach are to define the strengths and 
weaknesses of the territory, its potential opportu-
nities and threats. Using the SWOT-analysis in 
case of the evaluation rural area give opportuni-
ties: to define social and economic potential of 
the territory, to evaluate the level of the influence 
ecological and political factors on the strengths 
of the certain territory, to determine weaknesses 
and threats of the investigational territory. Nowa-
days if we use the SWOT-analysis for justifying 
the key characteristics of the community very 
important is attraction of the public in the process 
of discussing and making decisions of the priority 
development directions.
Key words: rural areas, socio-economic direc-
tions, development, public administration, decen-
tralization.
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ських територій є діюча концепція із проекцією 
на розвиток великих сільськогосподарських 
підприємств. Активно діючі децентралізаційні 
зміни покликані змінити ракурс розвитку сіль-
ських територій, в тому числі і в контексті фор-
мування пріоритетних напрямів соціально-е-
кономічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання формування пріоритетних напря-
мів соціально-економічного розвитку завжди 
залишалося в полі зору вітчизняних науков-
ців. Цей напрям досліджень тісно пов’язаний 
із розвитком системи державного управління 
та діючих трансформацій у напрямі публічного 
управління. Вагомий внесок у формування 
наукового підґрунтя розвитку сільських тери-
торій зробили А. Антонов [1], В. Андрійчук [2], 
О. Булавка [3], Н. Василенька [4], Я. Гадзало [5],  
Д. Грибова [6], В. Жук [7], М. Латинін [8], 
Ю. Лупенко [9], М. Малік [9], В. Месель-
Веселяк [10], П. Саблук [11], М. Хвесик [12], 
О. Шпикуляк [9], В. Юрчишин [13] та ін. Проте 
активне впровадження започаткованих децен-
тралізаційних змін призвело до корегування 
вектору розвитку системи державного управ-
ління у площину публічного управління. У кон-
тексті розширення повноважень влади на міс-
цях особливої актуальності набувають питання 
формування напрямів соціально-економіч-
ного розвитку сільських територій як базису 
для побудови стратегій розвитку громад.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сформована полі-
тика розвитку громад зумовлює необхідність 
корегування наявних підходів до обґрунту-
вання пріоритетних напрямів соціально-е-
кономічного розвитку сільських територій. 
Підвищення пріоритетності розвитку сіль-
ських територій у контексті формування 
об’єднаних територіальних громад погли-
блює вимоги до визначення стратегічних 
напрямів розвитку. У цьому контексті акту-
альним є дослідження передумов розвитку 
підприємницької діяльності на селі, розши-
рення кола малих підприємницьких структур, 
створення умов для диверсифікації сільсько-
господарських виробництв як базису підви-
щення рівня зайнятості та доходів населення. 
Відповідно до ключових аспектів розвитку 
публічного управління важливою є ідентифі-
кація процесів формування об’єднаних тери-
торіальних громад як чинника сталого роз-
витку сільських територій.

Метою статті є обґрунтування напрямів 
соціально-економічного розвитку сільських 
територій у системі публічного управління 
з урахуванням активно діючих децентралізаці-
йних трансформацій.

Виклад основного матеріалу. 
Зарубіжний досвід процесів децентраліза-
ції, зокрема у Швеції, Польщі та інших євро-
пейських країнах, свідчить про успішність цих 
процесів і про їхній позитивний вплив на соці-
ально-економічний розвиток країни. Серед 
основних позитивних результатів децентра-
лізації слід відзначити активізацію співпраці 
бізнесу з місцевою владою, розвиток малого і 
середнього бізнесу, конструктивне вирішення 
громадами власних проблем, формування 
достатнього рівня доходів на місцевих рівнях 
для розвитку громад і самофінансування про-
єктів, ефективне використання ресурсного 
потенціалу, диверсифікацію місцевої еконо-
міки з метою забезпечення ефективної зайня-
тості населення і зростання рівня доходів  
[1, с. 112]. Саме ці цілі мають покладатися 
в основу реформи децентралізації в Україні.

Досліджуючи сучасний стан децентраліза-
ційних змін, варто окреслити деякі сформовані 
тенденції. На початок 2019 р. до складу об’єд-
наних територіальних громад у середньому 
входять 11 сіл, але більшість (55%) – із цен-
трами у містах і селищах міського типу. У роз-
рахунку на одну міську (селищну) об’єднану 
територіальну громаду припадає в серед-
ньому 14 сіл, на сільську – 9 сіл. Проте є й 
випадки кардинально протилежних об’єднань, 
де до складу громади входять від 1 до 68 сіл. 
У контексті розподілу колишніх районів най-
більш узагальненою є тенденція формування 
від 1 до 3 громад на їх території [2, с. 178].

Обґрунтування пріоритетних напрямів 
соціально-економічного розвитку сільських 
територій і подальша їх реалізація є основою 
досягнення збалансованого сталого роз-
витку сільських територій. Досягти пози-
тивних змін можливо за умови підвищення 
конкурентоспроможності й дохідності сіль-
ськогосподарського виробництва, диверсифі-
кації господарської діяльності та розширення 
несільськогосподарського підприємництва 
на селі, охорони й раціонального використання 
природних, трудових і виробничих ресурсів 
сільських територій, досягнення соціальних 
стандартів і нормативів проживання для сіль-
ського населення [3, с. 36].

Сформована тенденція щодо депресив-
ності розвитку сільських територій потребує 
корегування та запровадження змін для досяг-
нення позитивної динаміки сталого розвитку. 
Досліджуючи це питання, автори визначили, 
що в основі досягнення цілей соціального 
розвитку сільських територій є задоволення 
потреб людини, створення привабливих 
умов для проживання і праці в сільській міс-
цевості, які визначають економічний і соці-
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альний вектори сталого розвитку [5, с. 76].  
Щороку коло соціальних послуг на сільських 
територіях зменшується та знижується рівень 
їхньої якості, що зумовлено і міграцією ква-
ліфікованих кадрів та економічно активного 
населення. Насамперед визначено негативну 
тенденцію щодо забезпечення закладів охо-
рони здоров’я, дитячих дошкільних установ і 
шкіл (стан забезпечення 48%, 34%, 41% від-
повідно) [6, с. 41].

Визначення перспективних напрямів соці-
ального розвитку сільських територій спря-
моване насамперед на вирішення соціальних 
проблем села, забезпечення належного рівня 
соціальних стандартів і нормативів прожи-
вання для сільського населення. У цьому кон-
тексті одним із актуальних питань є забезпе-
ченість житлом належної якості з урахуванням 
діючих стандартів і потреб різних категорій 
сільського населення. Крім того, діючий жит-
ловий фонд повинен відповідати технологіч-
ним, економічним та екологічним вимогам 
[7, с. 142]. У контексті стратегічного пріори-
тету поліпшення житлових умов має містити 
такі індикатори: збільшення обсягів житлового 
фонду, покращення стану житлового фонду, 
забезпечення житлом пільгових категорій гро-
мадян і молодих сімей тощо.

Окремо слід зазначити і про необхідність 
покращення якості надання освітніх послуг 
як стратегічного пріоритету розвитку шля-
хом забезпечення оптимальної доступності 
здобуття якісної дошкільної, загальної серед-
ньої (як обов’язкових) освіти кожній сільській 
дитині. Відсутність закладів дошкільної та 
шкільної освіти на території сільських насе-
лених пунктів є одним із ключових аспектів, 
що формують негативні тенденції розвитку 
та призводять до міграції населення до більш 
розвинених населених пунктів.

Соціальні аспекти розвитку сільських тери-
торій тісно корелюють із фінансовою спро-
можністю громад. Особливої актуальності це 
питання набуває за сучасної адміністратив-
но-територіальної реформи, адже за умови 
відсутності фінансових ресурсів у громаді 
неможливо забезпечити соціально-еконо-
мічний розвиток сільських територій. У цьому 
контексті актуальним є детальний аналіз 
сільських територій і визначення потенціалу 
щодо збільшення фінансових можливостей 
громади. Очевидним є визначальний вплив 
на формування дохідної частини бюджету гро-
мади стану зайнятості сільських жителів, рівня 
отриманих доходів у частині оплати праці та 
від підприємницької діяльності й відповідно 
рівень розвитку малого та середнього бізнесу 
на сільських територіях [8, с. 39].

Окремо слід зазначити, що рівень дохо-
дів жителів міських населених пунктів пере-
вищує рівень доходів сільських жителів 
у середньому на 7–10%. Питання працев-
лаштування на сільських територіях є значно 
складнішим. Саме тому особливої актуаль-
ності набули питання бідності на селі, яка має 
широкомасштабний і стійкий характер, зали-
шається невирішеною і призводить до згуб-
них змін довгострокової дії [9, с. 68]. Окремо 
слід зазначити і про нижчі рівні заробітної 
плати в сільському господарстві порівняно 
з усередненими показниками в інших галу-
зях економіки, в динаміці за останні 5 років 
розрив становив 23–40%. Важливість роз-
витку малого та середнього бізнесу на сіль-
ських територіях підтверджують і показники  
рівня доходів від підприємницької діяльно-
сті, котрі на селі не перевищують 6% сукуп-
них доходів [10, с. 11].

Продовжуючи огляд ключових індикаторів 
соціально-економічного розвитку, варто зупи-
нитися на показниках забезпечення зайнято-
сті та підвищення рівня життя сільського насе-
лення в розрізі таких співвідношень:

 – стабілізації рівня зайнятості на рівні 
не менше 70%;

 – зменшення частки неформально зайня-
того населення до 10%;

 – щорічного зростання доходів сільських 
домогосподарств на рівні не менше рівня 
інфляції при збільшенні частки оплати праці 
та доходів від підприємницької діяльності 
до 80% [11, с. 22].

У контексті підвищення рівня доходів сіль-
ського населення багаторічним міжнародним 
досвідом доведено ефективність впрова-
дження диверсифікації виробництва на сіль-
ських територіях як базису підвищення рівня 
зайнятості та доходів населення. Сьогодні 
для України проблемним є питання прове-
дення ефективної оцінки стану диверсифікації 
сільської економіки через відсутність повного 
комплексу даних. Загалом визначено тенден-
цію до посилення диверсифікації в господар-
ствах населення та поглиблення спеціаліза-
ції на сільськогосподарських підприємствах 
у прямій залежності від розмірів підприємств 
за площею угідь [12, с. 7].

Акцентуючи увагу на необхідності розвитку 
малого та середнього бізнесу на сільських 
територіях, важливо визначити низку найбільш 
проблемних питань:

 – відсутність балансу рівної конкуренції 
для малого та середнього бізнесу порівняно 
з великими сільськогосподарськими підпри-
ємствами в частині отримання державної  
підтримки;
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 – відсутність дієвого механізму підтримки 
процесу перетворення особистих селян-
ських господарств у фермерські, що містив би 
податкові стимули або інші економічні заходи;

 – відсутність стимулюючих заходів для пред-
ставників малого та середнього агробізнесу 
щодо розширення виробництва в частині пере- 
робки сільськогосподарської продукції для  
забезпечення зростання доданої вартості;

 – низьку ефективність заходів державної 
підтримки для сільських жителів, котрі займа-
ються веденням особистого селянського 
господарства для зростання їх економічної 
активності та розвитку малого бізнесу на селі;

 – низький рівень кооперації виробників 
сільськогосподарської продукції у сфері заго-
тівлі, збуту та переробки продукції власного 
виробництва;

 – відсутність дієвих механізмів щодо 
зростання самореалізації економічно актив-
ного населення, що проживає на сільських 
територіях.

Аналізуючи коло найбільш проблемних 
питань, слід зазначити, що першочерговими 
є питання зайнятості сільського населення 
та розширення можливостей їх реалізації 
у сфері агробізнесу. Обґрунтовуючи напрями 
соціально-економічного розвитку сільських 
територій, важливо зберегти природно-ре-
сурсний потенціал територій, який вказує 
на необхідність врахування екологічної скла-
дової частини. У цьому контексті важливим 
є збереження оптимального співвідношення 
в розрізі категорій земельних угідь, зниження 
розораності сільськогосподарських угідь, що 
призвело до дисбалансу екологічного стану 
агроландшафтів [13, с. 90].

Окреслені перспективні напрями соціаль-
но-економічного розвитку сільських тери-
торій вказують на множину проблемних 
питань, ефективне вирішення яких потре-
бує формування дієвої системи управління. 
Функціонуючий механізм управління сільсько-
господарським розвитком не сприяв розвитку 
сільських територій і не забезпечив належного 
рівня життя населення на селі та розвитку 
малого підприємництва в рамках ведення 
особистого селянського господарства як важ-
ливої складової частини формування доходів. 
Саме тому в рамках започаткованих децентра-
лізаційних змін особливої важливості набуває 
забезпечення впровадження всіх складників 
сталого розвитку – соціального, економічного, 
екологічного – й ефективне управління ними з 
проекцією на публічне управління. Актуалізація 
окреслених пріоритетів відповідає діючим 
інституційним змінам і підтверджує визначені 
напрями розвитку сільських територій.

Також слід зазначити, що обґрунтування 
напрямів соціально-економічного розвитку 
сільських територій є одним із ключових аспек-
тів формування стратегії розвитку територій 
громади. Важливість цього питання зумов-
лена необхідністю реалізації низки проєктів, 
які формують певний стратегічний напрям і 
забезпечують досягнення ключових індика-
торів розвитку сільських територій. Сучасні 
децентралізаційні зміни дають можливість 
об’єднаним територіальним громадам реалі-
зувати стратегічні напрями розвитку, в тому 
числі і шляхом фінансування за рахунок коштів 
державного бюджету.

Складність системи управління розвитком 
сільських територій зумовлена багатоаспек-
тністю та різновекторністю активних склад-
ників, саме тому принциповим питанням є 
визначення стратегічних орієнтирів розвитку 
з обґрунтуванням конкретних результативних 
показників щодо нарощення доданої вартості, 
енергоефективності, інфраструктурної розбу-
дови, дотримання екологічності виробництва 
тощо. Наявність низки структурних елемен-
тів механізму розвитку сільських територій 
потребує інтегрованості заходів, для забезпе-
чення ефективності функціонування до складу 
яких доцільно включити: управлінські, еконо-
мічні, організаційні.

Одним із ефективних інструментів оцінки 
потенціалу підприємства, території, насе-
леного пункту є SWOT-аналіз. Такий підхід 
широко застосовується у формуванні стра-
тегій розвитку територій як інструменту 
комплексної оцінки. Перевагами цього під-
ходу є визначення сильних і слабких місць 
території, її потенційних переваг і недоліків. 
Проведення SWOT-аналізу в контексті оцінки 
сільських територій дозволяє визначити 
соціальний та економічний потенціал тери-
торії, оцінити ступінь впливу екологічних і 
політичних чинників на сильні сторони тери-
торій, визначити загрози та виклики дослі-
джуваної території.

Визначаючи ключові характеристики гро-
мади за допомогою SWOT-аналізу, варто 
враховувати важливість залучення громад-
ськості у процес обговорення та прийняття 
рішень щодо пріоритетних напрямів розвитку. 
Погоджуємося з позицією практиків щодо 
базових принципів використання людського 
потенціалу в процесі проведення SWOT-
аналізу сільських територій, а саме: всебіч-
ного залучення громади у процесі проведення 
оцінки, постійного партнерства та співпраці 
між населенням і представниками орга-
нів влади, використання об’єктивних даних і 
досягнення результативності їх аналізу.
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Повертаючись до ключових напрямів оцінки 
SWOT-аналізу, зазначимо, що важливим є 
достовірний розподіл чинників між сильними 
та слабкими сторонами в розрізі таких груп:

 – факторів внутрішнього впливу, тісно 
пов’язаними з досліджуваною територією;

 – факторів зовнішнього впливу, які діють 
незалежно від функціонування певної терито-
рії та вплив на які обмежений.

У цьому контексті потенціал сільської тери-
торії є внутрішнім чинником впливу, котрий 
відповідно визначається як сильні сторони, 
водночас негативні чинники формують слабкі 
сторони. В іншому контексті позитивний вплив 
зовнішнього оточення формує можливості 
сільських територій, а його негативний вплив 
визначає загрози.

Висновки. Управління сталим розвитком 
сільських територій набуло нових рис у сис-
темі сучасних децентралізаційних змін шляхом 
розширення повноважень органів місцевої 
влади на місцях, запровадження стратегіч-
них інструментів управління. Без проведення 
попереднього аналізу та визначення потенці-
алу території неможливо досягти успіху у фор-
муванні соціально-економічних напрямів роз-
витку сільських територій. Варто пам’ятати, 
що лише за умови наявності якісного фінан-
сового забезпечення можна досягти успіху 
в реалізації напрямів соціального й екологіч-
ного розвитку. Саме SWOT-аналіз дозволяє 
якісно та всебічно оцінювати сильні та слабкі 
сторони сільських територій для уникнення 
зайвих помилок і необґрунтованих ризиків.

Отже, важливим елементом системи управ-
ління сталим розвитком є запровадження 
ключових віх реалізації стратегії та здійснення 
їх моніторингу, що дасть змогу реагувати 
на зміни та корегувати найбільш проблемні 
елементи в розрізі можливих альтернатив 
на будь-якому етапі реалізації. На основі ана-
лізу сильних і слабких сторін, можливостей і 
загроз територіальної громади можуть бути 
встановлені пріоритетні напрями її соціаль-
ного й економічного розвитку з деталізацією 
в розрізі заходів (проєктів). Виконання зазна-
чених заходів створить передумови для роз-
ширення інвестиційної діяльності підприємств 
і організацій досліджуваної сільської території, 
підвищення інноваційної спрямованості інвес-

тиційної діяльності підприємств і організацій, 
ефективності використання субвенцій із дер-
жавного бюджету на соціально-економічний 
розвиток громади.
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