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Вступ

В умовах глобалізації, посилення міжнародної конкуренції, світової 

економічної кризи конкурентоспроможність стає найважливішим фактором 

забезпечення ефективності функціонування та сталого розвитку економічних 

суб'єктів. Посилення конкуренції у більшості галузей економіки України, 

прискорення політичних і соціальних змін обумовлює необхідність 

забезпечення підприємствами стійких ринкових позицій. Але, слід відзначити, 

що процеси які відбуваються нині в економіці України, носять неоднозначний і 

суперечливий характер. Загальноекономічна ситуація в країні залишається 

вкрай складною, продовжується спад ділової активності, знижується життєвий 

рівень населення. Перехід до ринкових відносин виявився більш хворобливим і 

тривалим, чим це здавалося раніше. Це, насамперед, пов'язано з тим, що будь- 

яка конкретна соціально-економічна дійсність мінлива, різноманітна і складна. 

Ця її особливість створює перепони щодо наукової оцінки і практичної 

реалізації тих або інших уявлень про економічну дійсність. Глобальна зміна 

економічних відношень у масштабах країни створила економічну ситуацію, що 

не має історичних прецедентів, разом з тим, достатньо схожу на розвиток 

процесів, що протікають у країнах, що вступили на шлях трансформаційних 

перетворень.

Нині економічне середовище в Україні в цілому характеризується 

нестійкістю. Зростає рівень невизначеності і ризики, що ускладнюють 

діяльність підприємств на внутрішньому ринку. Як свідчить світова практика, 

до такого середовища адаптується підприємство, яке має чіткі орієнтири на 

майбутнє і направляє свої зусилля на пошук довгострокових конкурентних 

переваг, та забезпечення конкурентоспроможності.

Створення умов для розвитку конкурентоспроможності 

агропромислового комплексу національної економіки є вкрай важливою для 

розвитку України. Воно представляє собою здатність підприємств АПК швидко
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виробляти, реалізовувати здебільшого якісну продукцію в достатній кількості, 

при високому рівні залученні результатів НТП.

Конкурентоспроможність підприємства означає його здатність до 

ефективної господарської діяльності та забезпечення прибутковості в умовах 

конкурентного ринку. Інакше кажучи, на нашу думку, конкурентоспроможність 

підприємства – це комплекс економічних характеристик, орієнтованих на 

потреби споживачів і здібності конкурентів, знання стану і тенденції розвитку 

ринку, уміння створювати продукцію і доводити її до споживачів, які віддадуть 

перевагу їй над іншими товарами на ринку.

Інновації виступають основою сучасної конкурентоспроможності 

(техніко-технологічні, організаційні, структурні, інституціональні) і саме вони 

створюють конкурентні переваги і дозволяють країнам які їх втілюють посідати 

гідне місце в суспільно-цивілізаційному розвитку. Отже, ключовим завданням 

економічної політики України є підвищення її конкурентоспроможності на 

інноваційних засадах і створення для цього відповідних умов. Серед чинників 

формування і підтримання умов конкурентоспроможності є проведення 

конкурентної політики та створення умов для стимулювання виникнення та 

втілення перелічених інновацій.

Конкурентоспроможність національної економіки – це вирішальний 

критерій її розвитку. Його слід враховувати при вирішенні проблем 

лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків і рівня відкритості економіки. 

Головне завдання, яке повинна виконати держава щодо своїх товаровиробників 

і споживачів – якнайшвидше створити передумови для конкурентного 

середовища, в першу чергу, стратегічно важливих галузей національної 

економіки, таких як агропромисловий комплекс України. Без справжньої 

конкуренції на внутрішньому ринку не можна забезпечити ефективний вихід на 

міжнародний ринок, що, в свою чергу, дозволить підвищити сучасний стан 

економічної безпеки країни зокрема.
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РОЗДІЛ 3.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЗАМІСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

3.1. Транснаціоналізація ринку як підґрунтя становлення української 

державності

Лібералізація і транснаціоналізація вітчизняного агропромислового 

сектору суттєво трансформує конкуренту взаємодію як окремих виробників, так 
і їх інституційне середовище. Вступ України до СОТ сформував передумови 

для активного відкриття національних ринків агропродовольчої продукції для 

ТНК. Так, 500 найбільших ТНК контролюють понад 75% загальносвітового 

виробництва товарів і послуг і 50% промислового виробництва, 67% експорту, 

понад 80% торгівлі й управлінськими послугами, ліцензій і патентів; близько 

90% прямих зарубіжних інвестицій; практично вся торгівля сировиною, у тому 

числі 90% світової торгівлі пшеницею, кавою, кукурудзою, лісоматеріалами, 

тютюном, залізною рудою; 85% – міддю, бокситами; 80% – оловом, чаєм; 75% 

натуральним каучуком, сирою нафтою [60, с. 43; 61, с. 2]. Відсутність в країні 

достатнього рівня протекціонізької політики сформувало підвалини для 

знищення цілих секторів економіки в силу глобальної конкуренції.

Глобалізація розглядається нами в якості закономірного процесу розвитку 

продуктивних сил, що водночас представляє інтереси окремих політичних сил 

світової економічної системи. До основних причино-утворюючих чинників 

глобалізації можна віднести територіальне розширення сфери панування; 

зростання ролі інформаційно-комунікаційного забезпечення та розширення 

можливостей останніх як суспільно-політичних інституцій; зростаюча 

стандартизація попиту на окремих товарних ринках завдяки агресивній рекламі 

та специфічним впливам на споживачів, зниження бар’єрів під час руху 

факторів виробництва [62, с. 41-93]. Маніпулювання та домінування капіталу
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країн Заходу, який має визначальну роль як щодо прийняття економічних, так і 

політичних рішень на теренах, країни [63, с. 572-611], створили підвалини для 

реалізації соціально-економічних інтересів "золотого мільярда" [64, с. 22-24]. 

Результатом впливу такого механізму є реалізація політики своє викривлення 

існуючої та запровадження чужорідних неформальних інституцій в соціально- 

економічному середовищі залежної країни, зокрема через запровадження 

зовнішніх та недооцінки власних джерел розвитку [65, с. 167].

В умовах глобалізації соціально-політичної системи країни – світові 

економічні лідери в значній мірі формують якість та рівень життя в Україні 

сильніше, ніж внутрішні чинники. Серед визначальних слід назвати посилення 

фінансової залежності вітчизняної економіки від зовнішніх кредиторів, 

подальше послаблення позицій національного сільського господарства як та 

вітчизняному, так і на світовому ринку, сировинна спрямованість експорту, 

посилення імпортної залежності (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Обсяги та темпи зростання експорту-імпорту та виробництва

продукції сільського господарства в Україні

Показник Рік
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Імпорт, млрд. дол. США 2,9 3,4 4,4 6,7 5,2 6,1 6,7 7,9
Експорт, млрд. дол. 
США 4,6 5,1 6,8 11,3 9,8 10,2 13,1 18,2

Темп зростання імпорту, 
% - 117,2 129,4 152,3 77,6 117,3 109,8 117,9

Темп зростання 
експорту, % - 110,9 133,3 166,2 86,7 104,1 128,4 138,9

Продукція сільського 
господарства (у 
постійних цінах 2010 
року), млрд. грн

179,6 184,1 172,1 201,6 197,9 194,9 233,7 223,2

Темп зростання імпорту, 
% - 102,5 93,5 117,1 98,2 98,5 119,9 95,5

Джерело: [66, с. 8; 67, с. 139; 68, с. 134

Частка України в світовому експорті всіх товарів (включаючи 

промисловість,  АПК  та  інші  галузі)  оцінюється  Світовою організацією торгівлі
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на рівні 0,34%, в імпорті – 0,39%. Близько 20-24% українського експорту 

становлять продукти агропромислового комплексу України. Протягом 2005- 

2012 рр. експорт продукції АПК зріс майже в 4 рази і досяг у 2012 р. 18,2 млрд. 

дол. США, імпорт – відповідно у 2,3 раза і 7,9 млрд дол. США. Визначальним в 

значне відставання темпів зростання обсягів власного виробництва порівняно з 

імпортними поставками сільськогосподарської продукції вітчизняного 

виробництва.

Вказані чинники формують передумови для продовольчої та інших форм 

економічної залежності. Подальше запозичення чужерідних методик, правил та 

систем спроможне сформувати повну залежність від їх постачальників. 

Аналогічна ситуація стосується всіх сфер суспільного життя: економіки, 

системи освіти (її трансформація обумовила зниження як наукового, так і 

практичного рівня знань, а довіра до сторонніх радників знизила рівень 

взаємодії між традиційними партнерами в межах родин та дружніх відносин), 

охорони здоров’я (остання трансформувалась у маркетинговий підрозділ 

фармацевтичних компаній, на противагу традиційній профілактичній лікарській 

справі), ювенальній юстиції (соціальні служби – приватні комерційно 

спрямовані структури, – набувають більших прав щодо вирішення інтересів 

дитини, ніж її власні батьки), політиці (традиційні закони змінюються на 

користь розробкам "західного" зразка). Доцільним уваги в цьому ключі є 

практика маніпулювання на основі сформованих залежностей "дочірніх" країн 

від країн – представників "материнських компаній-постачальних суспільних 

благ", що активно практикується в арабських країнах та Африці. Досвід такої 

діяльності торкнувся й США. Сільськогосподарський Біль Сенату США S-510, 

що був прийнятий в липні 2010 року, під загрозою кримінальної 

відповідальності забороняє вирощувати, ділитися, обмінюватися або продавати 

продукти, вирощені на садово-городній ділянці. Він також визначає для 

американських фермерів що садити, в якій кількості і як вирощувати. Цей Біль 

виданий під назвою "Акт контролю щодо безпеки вирощуваної їжі", вступив в 

силу 4 січня 2011 р., забороняє вирощувати продукти харчування в домашніх
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умовах. За порушення цього закону передбачена як адміністративна, так і 

кримінальна відповідальність. Так в разі непідкорення вказана діяльність за 

участю поліції припиняється, майно власника може бути конфіскованим [69; 

70]. Така позиція є вигідною великим фермам та корпораціям і посилює 

можливості тотального контролю за всіма громадянами.

Умови та особливості розвитку окремих регіонів України, їх передових 

підприємств формують передумови для загальної конкурентоспроможності 

країни на світовій арені як єдиного механізму світового економічного простору. 

Перспектива застосування технологічних інновацій обмежена амортизаційним 

й експортно-імпортним регулюванням в Україні. Зміна структури 

національного господарства під впливом глобалізаційних процесів, його 

сировинна спрямованість та низька технологічність не дозволяють значно 

розширювати частину привласненого світового доходу. Водночас потреба 

нагального вирішення питань продовольчої безпеки, охорони здоров’я, 

становлення альтернативних джерел енергії, запровадження біологічних, 

органічних та безвідходних технологій вимагають об’єднання зусиль в межах 

світової спільноти, що не можуть бути вирішені виключно за рахунок 

активізації ринкових механізмів. Завдання щодо оптимізації економічного 

середовища суб’єктів всіх сфер суспільної діяльності висуває нові вимоги щодо 

конкурентоспроможності та стратегії розвитку національного господарства на 

основі оновлених інституційного та інфраструктурного середовища. 

Ключовими позиціями такої політики є забезпечення гармонійного поєднання 

конкурентоспроможності окремих учасників суспільних відносин поряд з їх 

активною взаємодією на засадах кооперації та самозабезпечення. Виходом з 

існуючого становища вбачається відродження національного господарства, 

зокрема в контексті сприяння вітчизняним виробникам аграрної сфери, в першу 

чергу невеликим родовим садибам. Так, становлення США як світового 

економічного лідера розпочалося з продажу та подальшої безоплатної передачі 

суспільних земель, що дозволило невеликим фермерам-землевласникам відчути 

себе господарями на землі [71, с. 611]. Останнє зіграло вирішальну роль у
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соціально-економічному розвитку країни, зокрема рості народонаселення й 

закріпленні політичних позицій країни на американському континенті. 

Подальша криза 1798-1800 рр. довела стійкість ферм з натуральною формою 

ведення господарств, тоді як товарні підприємства зазнали значних втрат й у 

своїй більшості припинили своє існування. Іншими словами, мова йде про 

забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів суспільних відносин в 

довгостроковому періоді з позицій продовольчої безпеки, економічної стійкості 

та вирішення соціальних проблем, зокрема демографічних.

3.2. Заміські території як пріоритетний суспільний сектор

Спад виробництва в агропромисловому комплексі, нестача 

кваліфікованих спеціалістів виявили потребу в інформуванні та знаннях щодо 

організації та ведення ефективного виробництва в умовах ринку. Однією з 

важливих умов функціонування ринку є наявність економічно активного 

населення та добре розвинутої ринкової інфраструктури. Від того, наскільки 

активним є населення й добре розвинута інфраструктура залежить у кінцевому 

підсумку і ефективність функціонування вітчизняної економіки. В цих умовах 

зростає роль інвестиційно-інформаційного забезпечення агропромислового 

виробництва. Самостійне формування і функціонування нових економічних 

умов господарювання на засадах органічного розвитку обумовлене як зміною 

ролі держави щодо суб’єктів господарювання, так і зростаючою потребою 

самовизначення суб’єктів товарних відносин в усіх секторах економіки та 

суспільній політиці, взаємодопомога під час ведення виробничої діяльності та 

інформування про результати досягнень [72, с. 687]. При цьому створені 

структурні елементи нової системи повинні самостійно приймати управлінські 

рішення й зобов’язані функціонувати виключно в своїх інтересах.

Докорінна перебудова вітчизняного національного господарства, 

розпочата у 1990 р., поряд з приватизацією та роздержавленням сприяла зміні
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ролі держави щодо суб’єктів господарювання. В результаті трансформувалась 

як структура організаційно-правових форм підприємств в суспільному секторі 

(табл. 3.2), так і виробленої ними продукції. Зростаюча потреба у інформуванні 

товаровиробників про зміни в секторах економіки та державній політиці, 

надання допомоги під час ведення виробничої діяльності та інформування про 

результати наукових досягнень, трансформувалася як результат процесу 

прийняття рішення за умов жорсткої конкуренції на ринку. Саме тому виникла 

необхідність удосконалення економічних відносин під час виробництва та 

реалізації сільськогосподарської продукції, товарів, робіт і послуг.

Таблиця 3.2

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами

господарювання в Україні (на кінець року)

Організаційно-правова 
форма господарювання 2000р. 2005р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р.

Підприємств – всього, тис. од. 834,9 1023,4 1258,5 1294,6 1323,8 1341,8
у т.ч. державні підприємства 9,96 7,75 6,81 6,66 6,51 6,1
акціонерне товариство 34,94 34,57 30,17 28,75 26,57 25,5
товариство з обмеженою 
відповідальністю 221,90 302,94 418,14 443,22 467,82 488,8

приватні підприємства 192,17 237,98 283,70 285,82 283,91 280,1
виробничі кооперативи — 4,13 3,86 3,81 3,79 3,73
фермерські господарства 38,56 47,80 49,76 49,51 49,01 49,1
підприємства інших форм 337,37 388,23 466,06 476,83 486,19 488,5

Джерело: [73; 74]

Для України агропромисловий комплекс є провідною галуззю економіки, 

який віддзеркалює динамічні зміни суспільного сектору та соціально- 

економічні процеси життя держави. Поступове нарощування потенціалу галузі 

протягом 1990-2012 рр. за одночасного скорочення частки підприємств 

державної і колективної форми власності стало поштовхом до активізації 

приватного капіталу, найбільш пристосованого до мінливих ринкових умов. 

Водночас варто відмітити, що потужний природно-ресурсний потенціал країни 

використовується недостатньо ефективно, головним чином через фізичне та
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моральне старіння наявної матеріально-технічної бази, зменшення обсягів 

капіталовкладень, розбалансування та втрати позицій окремими галузями на 

внутрішньому та зовнішньому ринках, зниження мотиваційних механізмів 

стимулювання сталого розвитку.

Поступове нарощування обсягів продукції головним чином 

забезпечується за рахунок зростання виробництва продукції рослинництва, яка 

значною мірою залежить від погодних умов. Позитивною характеристикою 

такого зростання є підвищення показників продуктивності праці, урожайності 

та продуктивності тварин. У 2000-2012 рр. зростає виробництво валової 

продукції як в рахунку на одного середньорічного працівника, так і на 100 

гектарів сільськогосподарських угідь (на 39% та 47%, відповідно) – (табл. 3.3). 

Незважаючи на певні позитивні зрушення в економіці суб’єктів 

господарювання, значними залишаються проблеми становлення сільських 

територій, що є пріоритетними з позицій соціально-економічного розвитку 

країни.

Таблиця 3.3

Конкурентоспроможність виробничої діяльності сільськогосподарських

підприємств України

Показник 2009р. 2010р. 2011р. 2012р.
Вартість валової продукції у розрахунку на:

100 та сільськогосподарських угідь, тис. грн 475,7 468,7 562,3 536,8
одного середньорічного працюючого, тис. грн 316,6 327,6 416,6 440,0
100 грн основних фондів, грн 332,4 296,7 336,0 256,8
100 грн оборотних засобів, грн 272,2 235,2 232,6 159,4

Чистий прибуток у розрахунку на:
100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн 18,2 41,6 61,1 65,0
одного середньорічного працюючого, тис. грн 12,1 29,0 45,2 53,3
100 грн основних фондів, грн 12,7 26,3 36,5 31,1
100 грн оборотних засобів, грн 10,4 20,9 25,3 19,3

Фондомісткість, коп. 30,1 33,7 29,8 38,9
Фондоозброєність, тис. грн/чол. 95,3 110,4 124,0 171,4
Фондозабезпеченість, грн/га 1431,3 1579,8 1673,7 2090,5
Рентабельність, % 14,7 23,2 23,6     21,4

Джерело: [73; 74]
Враховуючи   специфіку  вітчизняного  аграрного  сектору   слід   відмітити
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тенденцію до активізації ролі елементів інфраструктури аграрного ринку та 

наслідки їх діяльності на суб’єкти господарювання. Останнє особливо яскраво 

проявляється на регіональному рівні. Водночас вітчизняні товаровиробники 

знаходяться на етапі становлення та набуття нових якостей й властивостей, 

діють недостатньо злагоджено, що часто не дозволяє використовувати їх 

потенціал щодо умов системного розвитку. Формування продовольчої безпеки 

– провідна мета економічної політики будь-якої країни, тому розвиток 

вітчизняного сільського господарства є сферою постійного інтересу уряду та 

парламенту. Відсутність системного підходу у формуванні національної 

аграрної політики та недостатній рівень урегульованості міжгалузевих обмінів 

є причиною недостатньої забезпеченості переробних підприємств сировиною й 

низької ефективності господарювання аграрних формувань.

Потреба формування інвестиційної політики на основі стратегічних цілей 

узгоджених з поточною діяльністю, що супроводжується мінливими 

зовнішніми факторами визначають напрям розвитку агропромислового сектора. 

Інвестиційна привабливість аграрного сектору обумовлена як всеохоплюючою 

стратегією та рівнем менеджменту окремих суб’єктів ринкових відносин, 

готовністю їх власників, так і фінансовим станом й результатами 

господарювання самих учасників суспільного процесу

Результат оцінки розвитку аграрного сектора засвідчив наявність 

динамічне зниження рівня доходності, скорочення обсягів аграрного 

виробництва та переважання ролі домогосподарств у структурі валової 

продукції галузі. Результат такої діяльності зумовлений в першу чергу 

зовнішніми чинниками, в той час як внутрішні чинники та процеси, такі як 

умови функціонування суб’єктів аграрного сектору економіки, механізм 

прийняття й реалізації управлінських рішень, стали другорядними. 

Дослідженнями встановлено, що основними факторами, які впливають на вибір 

інвесторів, визначено місцезнаходження об’єкта інвестування, ступінь 

врегулювання відносин в межах вітчизняного та міжнародного права, наявність 

конкурентів   як    збоку   інвесторів,   так і альтернативних об’єктів інвестування, а
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також загальна оцінка економічної ситуації в країні.

3.3. Альтернативні підходи до оптимізації та забезпечення 

конкурентоспроможності функціонування заміських поселень

Окрім економічних задач та пріоритетів національного розвитку на 

сучасному етапі постала проблема соціально-екологічної спрямованості 

суспільства. Гармонізація соціально-економічних відносин неможлива без 

формування системи життєзабезпечення в умовах виробництва, переробки та 

реалізації продукції, суміжних послуг, зокрема зеленого туризму, екологізації 

житлових умов, відновлення здоров’я. Забезпечення продовольчої безпеки 

неможливе без застосування органічних, біологічних та безвідходних 

технологій, що формують рівень та якість життя. В цьому ключі передовим 

вбачається досвід країн ЄС щодо запровадження багатофункціонального 

підходу в управлінні суспільними процесами.

Поширення генетично модифікованих організмів (в Україні практично не 

залишилося немодифікованої сої, кукурудзи, рису), системно знищується питна 

вода, чисте повітря, вирубуються ліси, осушуються болота, що є "легенями 

Європи", виснажуються внаслідок інтенсивного використання родючі грунти, 

продукти харчування все частіше є фальсифікатами насиченими 

консервантами, ароматизаторами, поліпшувачами смаку тощо [75; 76]. Харчова 

й фармацевтична промисловість є по суті комерційно зорієнтованими 

підгалузями хімічного виробництва з низьким рівнем соціальної 

відповідальності щодо наслідків поширення їх продукції. Практична 

відсутність належного маркування продукції, наявна система комунального 

забезпечення, електромагнітний смог, що щільно опромінює сучасного жителя, 

атрофія кістково-м’язового скелета внаслідок поточного способу життя 

змушують споживачів шукати вихід з наявного становища.

На початок 2012 р. в Україні було 28 500 сільських населених пунктів, а
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на кінець 2012 р. їх залишилося 28 346 сіл. За період 1990-2012 рр. кількість 

сільських поселень зменшилася ,на 354 од., що становить 16 сіл за рік. 

Практично вдесятеро прискорився процес вимирання сіл. Зменшується 

кількість великих сільських поселень. Спорожніли 11 % сіл, 714 тис. сільських 

дворів не мають господарів. У 2011 році кількість померлих перевищила 

чисельність народжених на 80 тис. осіб. Практично зупинився розвиток 

соціальної сфери села. Сімейний бюджет на продукти харчування в селі 

становить 51 %, в Англії – 11, Німеччині – 12, Франції – 14, в Італії – 16 %.

Загально визнаним є факт міграції сільського населення й занепад сіл. 

Чисельність сільських жителів становить 14,2 млн чоловік, за період з 1990- 

2012 рр. вона скоротилася на 2,6 млн. осіб, в т.ч. за 2000-2012 рр. – на 1,8 млн 

осіб. Кількість дітей шкільного віку в сільській місцевості зменшилась на 

третину і становила 1,2 млн осіб. За статистичними даними у кожному п’ятому 

українському селі не було дітей віком 6 років. Смертність у сільських 

населених пунктах на 37 % вища, ніж у міських поселеннях. За межею бідності 

знаходиться 15,5 % загальної кількості селян. Села поступово обезлюднюються 

і припиняють своє функціонування. Обезлюднення сіл відповідним чином 

впливає на сільську поселенську мережу. За 1990-2012 рр. кількість сіл 

зменшилася на 398, в т.ч. за 2000-2010 рр. – на 194 одиниць. За 

демографічними прогнозами, збереження такої ситуації до 2020 р. спричинить 

зростання частки сільських районів гострої демографічної кризи понад 50 % їх 

загальної кількості при третині у 2008 р. [75-77]. Найгострішими проблемами 

залишаються відсутність економічного інтересу жити і працювати в сільській 

місцевості, мотивація праці, безробіття, трудова міграція, бідність і руйнація 

соціальної інфраструктури.

З розвитком ринкових відносин та впливом інших факторів на селі 

склалась негативна тенденція зменшення чисельності сільського населення, а 

відтак деградація сільських територій. Зниження зайнятості на селі зумовлене 

згортанням робочих місць у тваринництві та підвищенням продуктивності 

праці за рахунок впровадження сучасних технологій виробництва у
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рослинництві, відсутністю у сільського населення мотиваційних стимулів 

підприємницької діяльності, а також скороченням робочих місць у 

функціонуючій мережі об’єктів соціальної інфраструктури. Екстраполяція в 

часі чинників, що формують ситуацію зменшення сільського населення, 

свідчить про збереження цієї тенденції в майбутньому. В результаті такої 

демографічної кризи і міграції з села в місто, в містах зростає навантаження на 

соціальну інфраструктуру сіл, надлишок робочої сили, який фіксують, зокрема, 

система служби зайнятості (хоча й не повністю) у вигляді черг на конкретні 

робочі місця. Відповідно держава змушена витрачати величезні кошти на 

виплату допомоги по безробіттю та на інші статті витрат, пов’язані з 

розв’язанням проблеми зайнятості населення.

Зосередження в містах великої кількості незайнятого працездатного 

населення, особливо молоді, призводить до порушення моральних принципів і 

законів, часто – до злочинів перед суспільством і державою. Наркоманія, 

алкоголізм та інші аморальні явища стали результатом безробіття. Постійне 

збільшення кількості населення в містах потребує розв’язання низки питань, 

пов’язаних;із забезпеченням життєдіяльності людей. Житло, інфраструктура та 

інші проблеми вимагають постійного коригування у бік поліпшення якості та 

збільшення обсягів. Оптимізувати ці процеси практично неможливо з ряду 

суб’єктивних і об’єктивних причин.

Найгострішими проблемами залишаються відсутність економічного 

інтересу жиги і працювати в сільській місцевості та мотивації праці, безробіття, 

трудова міграція, бідність і руйнація соціальної інфраструктури. Села 

поступово обезлюднюються і припиняють своє функціонування. Обезлюднення 

сіл відповідним чином впливає на сільську поселенську мережу. За 

демографічними прогнозами, збереження такої ситуації до 2020 р. спричинить 

зростання частки сільських районів гострої демографічної кризи понад 50 % їх 

загальної кількості при третині 2008 р.

У сільській місцевості майже повністю призупинилося будівництво доріг 

з твердим покриттям, об’єктів інженерного облаштування, житла, об’єктів
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комунально-побутового і соціально-культурного призначення. За 1990-2008 рр. 

кількість сільських магазинів зменшилась на 45,4 тис. (75 %), закладів 

громадського харчування – на 10,8 тис. (59 %), дитячих дошкільних закладів – 

на 3,6 тис. (29 %), загальноосвітніх шкіл – на 1,3 тис. (8,6 %), закладів культури 

– на 4,4 тис. (21 %), фельдшерсько-акушерських пунктів – на 1,3 тис. (8 %).

Руйнівні процесі соціальної інфраструктури зумовлені відсутністю 

виваженої державної політики стосовно формування місцевих бюджетів і 

державної підтримки розвитку та утримання функціонуючих об’єктів 

соціальної інфраструктури. Якщо 1990 р. на ці цілі було використано 2,03 млрд 

крб, що в перерахунку на гривні становить 16 млрд грн, то з урахуванням 

інфляційних процесів нині на ці потреби необхідно щорічно виділяти до 30 

млрд грн. Фактично у 2008 р. виділено лише 7,8 млрд грн. Зниження 

престижності праці і проживання на селі негативно впливає на трудову 

зайнятість сільського населення загалом.

Одним з напрямів вирішення вказаних проблем є оптимізація 

господарських механізмів з природними процесами, в яких вони протікають, 

використання відновлюваних джерел енергії й ресурсів, еволюційних засобів 

впливу на них з циклічним характером подальшої утилізації відходів, коли 

відходи одного виробництва є сировиною для іншого. Чим вищим є ступінь 

гармонізації, тим ефективнішою є людська діяльність внаслідок зменшення 

затрат праці та інших ресурсів. Останнє й дозволяє досягати 

конкурентоспроможності, не порушуючи гармонії природних процесів. 

Оптимальним є таке напрацювання відносин з навколишнім світом, щоб в 

найгірших умовах ресурси природного середовища підтримали себе самі, а в 

найкращих – примножувалися [78]. Тобто в разі порушення зв’язків з 

основними партнерами щодо забезпечення ресурсами, зокрема матеріальними, 

водними, з різних джерел енергії тощо, система залишиться стійкою внаслідок 

високого ступеня самозабезпеченості та саморозвитку як внаслідок наявності 

природних джерел, так і формування ресурсів самою господарюючою 

системою. Формування резерву та підвищення стійкості системи
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забезпечується її здатністю до самовідтворення [79, с. 34]. Інтим позитивним 

моментом є вирішення ряду соціальних задач, зокрема оздоровлення населення, 

підвищення рівня їх самоусвідомлення й патріотизму, зниження навантаження 

на природне середовище, гармонізація міжвидових зв’язків.

В природному середовищі немає звалищ й "сміття", – продукти 

життєдіяльності одного організму є складовою раціону іншого і навпаки. 

Поширений в технократичному світі лінійний підхід до використання ресурсів 

передбачає наступний ланцюг живлення: створення продукту – його 

використання – утворення відходів (часто токсичних). Кожен такий цикл 

сприяє збільшенню засміченості природного середовища й зменшенню 

доступних невідновлюваних ресурсів для подальшого виробництва. Розуміння 

успішності функціонування циклічної природної системи дозволяє розробити 

альтернативну економічну систему. Для цього потрібно продумати товари, їх 

компоненти й пакування з позиції можливого їх подальшого використання, 

наприклад з позицій їх оновлення, переробки. З творчим підходом та 

інноваціями ми можемо створити наше майбутнє, сприяти розвитку 

суспільства. Формується замкнена циклічна система відтворення та 

примноження природного потенціалу, що на відміну від традиційної лінійної 

структури раціонально використовує корисно використовує міжвидові зв’язки 

та біологічне різноманіття (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Лінійна (а) та циклічна (б) системи виробництва

Розвиток, особливо в сільській місцевості, є спрямованим поступальним 

рухом, свідомим переходом з одного стану середовища в інший [80, с. 382],
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який визначається якісною зміною стану та структури об’єкту внаслідок:

1) переходу можливості у дійсність; 2) виникнення нового; 3) руху як процесу 

[81, с. 33]; 4) набуття елементами й підсистемами об’єкта нових зв’язків [82, с. 

1157]; 5) зовнішніх і внутрішніх змінах у виконанні функцій. Характерні ознаки 

сільського розвитку найчастіше розглядають з позицій територіального чи 

галузевого підходів, що звужує й обмежує його функціональність та є 

неповною внаслідок врахування лише однієї з тенденцій на певній території. 

Певно визначальними в цьому ключі є земельні відносини, що фактично є 

передумовою геополітичної цілісності держави та потребують системного 

усвідомлення на основі хорологічного та геокультурного підходів.

Існуючі соціально-екологічно зорієнтовані моделі господарювання в 

аграрному секторі отримали назву альтернативних технологій порівняно з 

традиційними сівозмінами і способами утримання худоби, що поширені в 

сільському господарстві країн світу. Серед них відомі такі як органічне 

землеробство (Organic Farming), біоінтенсивне міні-землеробство (Biointensive 

Mini-Farming), біодинамічне землеробство (Biodynamic Agriculture), екологічне 

сільське господарство (Ecological Agriculture), ЕМ-технології (Effective 

Mieroorganizm Technologies), усталене сільське господарство з низькою 

ресурсомісткістю (Low Input Sustainable Agriculture – LISA), точне 

землеробство (Precision Fanning), регенеративне сільське господарство

(Regenerative Agriculture). Ним властиве зменшення залежності від 

забезпечення зовнішніми ресурсами; самоорганізація та стійкий розвиток 

господарств і регіонів; бережливе ставлення до довкілля; консервація 

обмежених ресурсів, а подекуди, сприяння їх відновленню й примноженню; 

продовольча безпека внаслідок виробництва екологічно чистих та безпечних 

продуктів харчування в достатніх кількостях; зниження енергоємності 

виробництва; оптимізація зв’язків зі споживачами [83, с. 77; 84, с. 11-13].

Позитивним в цьому ключі вбачається досвід фермерів Австрії (Зепп 

Хольцер, проект Краметерхоф у Альпах), Японії (Масанобу Фукуока), 

Австралії (Білл Моллісон) та інші, що розвивають практичні засади
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перманентної аграрної культури. Перевагою їх підходу є високий рівень 

організації господарських процесів, що дозволяє мінімізувати затрати живої та 

уречевленої праці з одночасною максимізацією прибутку внаслідок 

забезпечення самодостатності соціально-екологічних систем. Органічний 

спосіб виробництва дозволяє не лише уникати використання машин, 

мінеральних добрив і пестицидів, знижуючи шкідливе навантаження на 

природне середовище, а відновлювати його ресурсний потенціал, зокрема 

природну родючість ґрунту. Головними принципами пермакультури є 

кооперація з природою, зокрема забезпечення біологічного різноманіття, 

синергізм зв’язків між живими організмами, ландшафтний дизайн з 

врахуванням руху сонця та рози вітрів, етична відповідальність перед 

Всесвітом. Така стійка самоорганізована екосистема внаслідок раціонального 

розподілу сонячного світла, води, ґрунтового покриву є екологічною й 

продуктивною та конкурентоспроможністю тривалий час.

3.4. Цілі та напрями формування й управління 

конкурентоспроможністю та стійкістю заміських поселень

Механізм управління конкурентоспроможністю та багатоаспектним 

розвитком заміських територій в умовах посилення інтеграційних процесів 

світової економіки включає організаційно-економічні, адміністративно- 

господарські та культурно-історичні складові (рис. 3.2). Продукт, отриманий в 

результаті такого управління, може бути визначений шляхом оцінки сукупного 

синергетичного ефекту системи сільського населеного пункту (СЕСС):

СЕСС = f(P,E,S,T,О,K) (3.1)

де Р, Е, S, T, O, K  –  відповідно  політичні,   економічні,   соціальні,   техніко-

технологічні, культурно-історичні принципи, функції, методи і прийоми 

управління сільськими територіями.
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Рис. 3.2. Організаційно-економічний механізм управління 

конкурентоспроможністю та розвитком сільських територій

Багатовимірність та багатофункціональність заміського розвитку 

потребує системного його сприйняття й осмислення на основі хронологічного 

та геокультурного підходів. Соціально-економічною складовою сільського 

розвитку є якісна структурна та системно-функціональна зміна об’єкта. Поява 

нових зв’язків між елементами об’єкта веде до зміни його властивостей.
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кооперативні механізми 
регулювання

підвищення якості та рівня 
облаштування сільських 

територій

нормативно-правове
регулювання

інтеграційні форми 
державно-приватного 

партнерства

покращення житлових умов 
населення, рівня комуналь
но-побутових та соціально- 

культурних послуг

стабілізація демографічної 
ситуації сільських територій

підвищення рівня зайнятос
ті й доходів населення

громадське управління

конкурентоспроможність 
виробництва (органічні 
технології виробництва)

покращення практики 
використання земельних та 
інших природних ресурсів 
(біологічні та безвідходні

підвищення екологізації та 
контрольованості практики 

господарювання

Господарська складоваАдміністративна складова

фіскальна та політика 
ціноутворення

розподіл функцій прямого 
регулювання: ініціатор – 

громада, виконавець – 
громада, органи місцевого 

управління, підприємницькі 
структури, контроль – 

громада, держава

Забезпечення впровадження 
місцевих ініціатив й 

активізація діяльності 
територіальних громад

виділення 1 га землі в 
довічне використання з 
правом успадкування

програмне управління, 
державний моніторинг і 

контроль

ієрархічне управління



Ознаками розвитку є еволюційна (реформаторська), революційна (радикальна) 

його складові, а також прогресивний та регресивний напрям появи нового [82, 

с. 1157].

Вищий рівень внутрішньої мотивації домогосподарств спонукає останніх 

до зростання інноваційно-інвестиційної активності в домогосподарствах 

населення більшою мірою, порівняно із суспільним сектором (табл. 3.4-3.5). 

Зокрема, в господарствах населення в рослинництві значним є приріст обсягів 

виробництва, який 2004-2013 рр. в 2,0-2.6 рази перевищував рівень 1990 р.

Таблиця 3.4

Оцінка конкурентоспроможності аграрного виробництва в Україні

Продукція 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.
Виробництво продукції сільського 
господарства України у постійних цінах 
2010 р. – всього, млрд. грн.

197,9 194,9 233,7 223,1

в тому числі продукція рослинництва 129,9 124,6 162,4 149,1
з неї: зернові культури 49,1 41,6 60,5 60,3
технічні культури 29,8 33,0 41,5 41,5
картопля, овочі та баштанні 39,0 38,0 46,9 46,9
плодоягідні та виноград 6,6 6,9 7,8 7,9

продукція тваринництва 68,0 70,3 71,3 74,0
з неї: худоба та птиця 28,9 31,2 31,6 33,1
молоко 29,0 28,5 28,2 29,0
яйця 7,3 7,9 8,7 8,9

Частка господарств населення у виробництві 
продукції сільського господарства, % 51,4 51,7 48,2 47,2

в тому числі продукція рослинництва 45,1 46,4 43,3 43,1
з неї: зернові культури 22,1 24,2 22,1 25,0
технічні культури 13,9 12,7 12,2 11,2
картопля, овочі та баштанні 97,4 97,4 96,9 96,9
плодоягідні та виноград 86,6 88,1 84,3 84,0
продукція тваринництва 63,3 61,2 59,4 57,4
з неї: худоба та птиця 46,1 44,9 43,3 42,0
молоко 80,7 80,3 79,7 78,4
яйця 41,8 39,9 37,2 38,5
Джерело: [73; 74]
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Таблиця 3.5

Індекс валової продукції сільського господарства України у

постійних цінах 2010 р.

Роки

Види господарств
с.-г. підприємства господарства населення

валова
продукція

з неї валова
продукція

з неї
рослин
ництва

тварин
ництва

рослин
ництва

тварин
ництва

1990 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1991 0,825 0,798 0,865 0,970 0,984 0,963
1992 0,692 0,714 0,659 1,044 1,347 0,895
1993 0,685 0,775 0,556 1,100 1,546 0,880
1994 0,541 0,585 0,478 0,992 1,257 0,862
1995 0,499 0,573 0,393 1,010 1,407 0,815
1996 0,399 0,465 0,303 1,040 1,523 0,803
1997 0,391 0,515 0,212 1,023 1,514 0,781
1998 0,326 0,402 0,215 0,991 1,365 0,807
1999 0,297 0,368 0,193 0,938 1,200 0,809
2000 0,291 0,388 0,150 1,113 1,707 0,820
2001 0,349 0,475 0,166 1,158 1,750 0,868
2002 0,341 0,447 0,186 1,203 1,815 0,902
2003 0,254 0,314 0,166 1,188 1,857 0,860
2004 0,361 0,489 0,177 1,285 2,170 0,849
2005 0,365 0,472 0,210 1,278 2,133 0,857
2006 0,396 0,501 0,243 1,259 2,087 0,852
2007 0,374 0,450 0,263 1,168 1,919 0,799
2008 0,509 0,670 0,276 1,197 2,078 0,764
2009 0,483 0,604 0,308 1,216 2,127 0,768
2010 0,472 0,567 0,336 1,206 2,095 0,768
2011 0,608 0,781 0,356 1,347 2,550 0,755
2012 0,568 0,696 0,381 1,318 2,434 0,768
2013 0,685 0,872 0,415 1,402 2,661 0,783

Джерело: [85, с. 5J

Особисті селянські господарства забезпечують понад 70-90% вирощених 

овочів, фруктів та продукції тваринництва. Саме в них зберігається 

тваринництво на 80% від рівня 1990 р., тоді як суспільний сектор його скоротив 

у 1995-1999 рр. втричі. Домашні господарства населення мають обмежений 

доступ до ланцюгів створення доданої вартості. Вони є інтегрованими в цей 

процес переважно на найнижчому рівні в якості постачальників сировини. 

Корпоративний сектор, зокрема у формі підприємств харчової індустрії, 

монополізував наявні переваги на всіх етапах ланцюжка. З цією метою слід
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узагальнити інституційні інновації у цій сфері, які напрацьовані в окремих 

регіонах України.

Прагнення до ефективності та досягнення соціально-економічних ефектів 

формує передумови до постійного приросту та активізації еволюційно- 

інноваційної діяльності в сільських територіях як наслідок мультиплікативного 

підходу в управління господарськими процесами. Характерними темпами 

тенденція и щодо приросту суспільного продукту (рис. 3.3). Математично 

залежність між приростом суспільного продукту та кількістю впроваджених 

інновацій наведена у формулі (3.2):

(3.2)

де y( t )  – кількість впроваджених інновацій;

 – швидкість впровадження інновацій на основі управлінських

рішень суб’єктів господарських та суспільних відносин;

k – коефіцієнт приросту суспільного продукту внаслідок впровадження 

інновацій;

Vmax – максимальний розмір доступних ресурсів;

t  - момент часу.

Рис. 3.3. Моделі еволюційно-інноваційного характеру розвитку сільських 
територій: а – еволюційно-інноваційний приріст суспільного продукту за 

ризикованої стратегії розвитку, б – середньорегіональний приріст за 
поміркованого розвитку, в – нульовий приріст, г – падіння;

D – рівень суспільного продукту; D0 – початковий рівень суспільного 
продукту; t – час спостереження
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Дослідження засвідчили, що управління розвитком заміських територій 

базується на системному підході в управлінні, що передбачає постійну 

координацію прийнятих керуючих рішень у потрібний час при повному 

усвідомленні наслідків. Управління конкурентоспроможністю в цьому випадку 

передбачає усвідомлення сутності та масштабності проблем, їх загальну 

формалізацію (наприклад, забезпечення продовольчої безпеки регіону, 

забезпечення населення якісними й доступними продуктами харчування, 

позитивна динаміка демографічної ситуації, подовження тривалості життя 

населення, зниження рівня захворювання, зростання частки доходів населення 

у доданій вартості та валовому регіональному продукті). Наступним елементом 

системи управління проектами є постановка цілей (з урахуванням критеріїв їх 

доцільності, зокрема часу, витрат, якості та обсягів інвестицій у інновації).

Корисним вбачається застосування в Україні досвіду щодо формування 

багатофункціонального підходу в управлінні сільським розвитком, 

ініційованого ЄС [86, с. 193-194]. Зокрема широкий відгук у колах 

громадськості знайшли положення, що закріплюють стандарти якості, 

тривалості життя і благополуччя жителів, подолання бідності. Основою 

багатофункціонального заміського розвитку розглядаються диверсифікація та 

підвищення ефективності соціально-екологічних складових сільської 

економіки, конкурентоспроможності продукції, створення привабливих умов 

для діяльності молоді на селі, зниження рівня міграції та підвищення 

зайнятості. Економіко-екологічна складова розвитку включає раціональне 

використання і відтворення природно-ресурсного потенціалу, підтримання 

екологічного балансу. Механізмом реалізації названих пріоритетів виступає 

кооперація та активізація діяльності територіальних громад, а також шляхом 

підтримання місцевих ініціатив.

Останнє є забезпеченим конкурентоспроможності заміських поселень з 

позицій вітчизняного законодавства, зокрема в контексті управління їх 

розвитком, застосовуючи такий механізм правочину як територіальна громада. 

Так, у 1996 р. Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю народу,
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дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, 

прийняла Конституцію України. В Основному Законі визначено, що "Людина, 

її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю" (ст. 3); "...Носієм суверенітету і 

єдиним джерелом влади в Україні є народ" (ст. 5). "Місцеве самоврядування є 

правом територіальної громади – жителів ... самостійно вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції і законів України" (ст. 140). 

Відповідно до ст. 8 Конституції України, визначений і діє принцип 

верховенства права, за яким Конституція України і ратифіковане міжнародне 

право мають найвищу правову та юридичну силу, а суб'єкти міжнародного 

права – люди – мають верховенство права по відношенню до будь-яких 

фізичних осіб або мігрантів, які не є суб'єктами Конституції України, тобто є 

неконституційними суб'єктами права. Відповідно до частини 1 ст. 6 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", первинним суб'єктом 

місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є 

територіальна громада села, селища, міста. Згідно п. 4 ст. 10 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" "Порядок формування та організація 

діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та іншими законами, а 

також статутами територіальних громад".

Емпіричний аналіз та досвід ведення господарської діяльності населення 

сільських територій засвідчив дієвість механізму досягнення цілей їх розвитку 

через активізацію процесів кооперації праці та підвищення рівня 

самовизначення заміського населення шляхом об’єднання поселенців [87]. 

Іншим перспективним напрямом формування передумов самовизначення є 

сприяння становленню ринку органічної продукції, безвідходних та 

біотехнологій, що розвиваються досить високими темпами, проте ще 

недостатньо сформувалися. Водночас ресурсний потенціал індивідуальних 

мешканців та окремих родин є значною мірою обмежений. На цьому тлі 

основними засадами й конкурентними перевагами розвитку заміських 

населених пунктів є інтеграційний підхід в управлінні суспільно-економічною
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системою.

Успішна діяльність окремих кооперативних утворень в економіці, 

соціальній сфері, освіти, культурі, охороні здоров’я забезпечується 

активізацією роботи громади в межах виконання соціальних договорів, шляхом 

реалізації державно-приватного партнерства. Малобюджетні проекти заміських 

поселень (до 500 тис. грн) із залученням до 10 чоловік (висококваліфікованих 

спеціалістів та консультантів) у їх реалізації та безпосередньої участі всіх 

поселенців засвідчили позитивні надбання у напрямах відновлення виробничої 

та, в першу чергу, соціальної інфраструктури, зокрема доріг, будівництві та 

ремонті дошкільних та шкільних навчальних закладів. Реалізація стратегії 

розвитку заміських територій, як правило, є стратегією концентрації, 

спрямованої на поступове вирішення нагальних питань поселення з подальшим 

розширенням сфер діяльності та посиленням їх ресурсного забезпечення. 

Модель інтеграційного утворення наведена на рис. 3.4. Практика 

господарювання на заміських територіях в країнах Європи, зокрема 

Нідерландів, Данії, а також США, Латинської Америки засвідчила успішність 

участі фермерів в кількох кооперативних утвореннях. Український досвід 

турботливого ставлення до землі та інших ресурсів найкраще розкривається за 

умови формування невеликих поселень, що діють на засадах самозабезпечення 

й спричиняють позитивний вплив на адміністративні центри. Взаємодія 

окремих поселень чи їх груп спроможна спричиняти синергетичний ефект, що є 

запорукою продовольчої безпеки та стійкого розвитку регіону в цілому.

Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 

2015 року передбачено заходи щодо створення організаційно-правових та 

соціально-економічних умов системного розвитку сільських територій, 

екологічно безпечних умов для життєдіяльності населення, збереження 

навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів 

[88]. Вказаною Програмою передбачається вирішення питань інвентаризації 

територій населених пунктів, збільшення обсягів будівництва житла, 

поліпшення демографічної, ситуації, якості медичних та освітніх послуг,
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фізичної культури та спорту, збереження історико-культурної спадщини, 

розвиток виробничої та соціальної інфраструктури, заохочення молоді до 

проживання на сільських територіях та інші питання успішно вирішуються в 

межах Родових садиб (PC), що не потребує окремого фінансування.

Рис. 3.4. Лінійно-функціональна модель інтеграційного об’єднання 
обслуговуючих кооперативів (ОК)

Вказані заходи у Державній цільовій програмі розвитку українського села 

вже значною мірою реалізуються силами самих мешканців сільських територій 

та переселенцями з міст. Протягом останніх 10 років в Україні намітився відтік 

людей з міст у сільську місцевість, рух до землі. Все більше осіб в Україні 

починають "прокидатися" і замислюватися над своїм життям, цікавитись 

майбутнім устроєм суспільства. Під дією різних чинників їхня свідомість 

заповнюється думками, а інтуїція (підсвідомість) постійно нагадує про 

необхідність змінити спосіб життя, відносини з Природою, ставлення до 

урбанізації країни. Люди реалізують свої наміри про володіння земельними 

ділянками, не дивлячись на всі пов’язані з цим проблеми. Так, 2003 р. з різних 

міст у зникаючому з мапи України хуторі Будда Черкаської обл. поселилися три 

сім'ї. За 6 років в ньому було освоєно 23 садиби, в яких 9 сімей проживає
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постійно. В Житомирській області 2009 р. виникло одне поселення, а нині їх 

налічується вже чотири. Такі ж приклади можна привести по Харківській, 

Луганській, Одеській та інших областях. Поселенці й поселення, які виникають 

далеко від великих міст, у багатьох викликають іронію. Проте кількість їх 

збільшується і свідчить, що цей процес вартий серйозної державної уваги. 

Зібрання мешканців поселень, які проводять поселенці 2-4 рази на рік в різних 

поселеннях країни, являють собою форму координації дій членів нових 

поселень, поширення досвіду на всій палітрі життєдіяльності людей, пошук 

шляхів розв’язання практичних питань матеріального буття і навчання за 

відповідною програмою спрямований на виховання нової генерації в 

суспільстві, освіченої людини з високим рівнем духовності. Спонукальним 

мотивом такого явища стають мрії людей про облаштування на землі родової 

садиби й передачу її у спадок нащадкам.

В Україні виникають поселення, де люди бажають облаштувати родовий 

маєток на своїй землі. Водночас у держави є категорії земель, які створюють 

для неї проблему, вимагають значних капіталовкладень, постійного контролю і 

підтримки (землі, які займали села, що зникли після об’єднання господарств в 

радянські часи, а також села, які зникли в результаті дії "ринкових відносин" у 

пострадянські часи; землі в існуючих селах, де знаходяться вільні ділянки; 

землі, які можуть звільнитися після приведення у належний стан лісосмуг; 

землі, які перестануть бути підтопленими і заболоченими після приведення до 

належного порядку ставків; землі, на яких необхідно здійснювати 

протиерозійні заходи; інші землі, на яких необхідно здійснювати різноманітні 

грунтозахисні заходи). Площа таких земель становить близько 13 млн. га, з них 

9 млн. га розподілено для розроблення відповідних меліоративних заходів 

(заліснення, залуження і т.п.), що потребує значного фінансування. Заходи, що 

реалізуються державою щодо заміських територій не дають бажаних наслідків і 

тенденція їх деградації зберігається [89, с. 170].

Відродження села стає можливим при виділенні в заміських місцевості 

землі всім бажаючим для облаштування садиби і подальшого використання цих
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земель, виховання молоді на основі вільної творчої праці у спілкуванні з 

природою. Така земельна ділянка повинна надаватись державою безкоштовно в 

довічне користування, без права продажу, але з правом передачі у спадок. 

Продукцію, отриману з цього наділу, не слід оподатковувати, а такий наділ не 

обкладати податком на землю. Розроблена Всеукраїнською громадською 

організацією "Народний рух захисту Землі" спільно з Національним науковим 

центром "Інститут аграрної економіки" Концепція проекту "Родова садиба" 

(PC) передбачає законодавче закріплення за українською сім’єю права на 

отримання земельного наділу розміром 1 га для облаштування з дотриманням 

державних вимог до користувача такої ділянки. На першому етапі для реалізації 

проекту пропонується задіяти землі колишніх сіл та незайняті землі в діючих 

селах. Після використання цієї категорії земель, а також паралельно, можуть 

бути задіяні інші джерела земель, проблемних для держави.

В разі використання під будівлі, сад й город буде території у розмірі 0,5 

га ділянка дозволяє виробити продукції на суму на 10 тис. грн. Залучення у 

проект 1 млн. га виробництво продуктів харчування становитиме 10 млрд. грн. 

Практика існування родових садиб засвідчила значне інвестування власників 

земельних ділянок у розвиток сільських територій (понад 300 тис. грн. в 

розрахунку на гектар), що позитивно позначається як на інфраструктурі 

сільських поселень, так і здоров’ї й добробуті поселенців [90, с. 105]. Доцільно 

врахувати також екологічність продукції вирощеної на родових садибах для 

власного споживання. Господарювання на землі сприяє вирішенню проблеми 

продовольчої безпеки за відсутності фінансування з державного та місцевих 

бюджетів. Виключно спадковий характер передачі землі гарантуватиме 

відродження історично українського поняття "родовід".

Достатній попит на якісну продукцію одного з найважливіших секторів 

економіки визначає потребу прискореного аграрного розвитку на засадах 

органічного виробництва та біотехнологій. Основою для реалізації концепції 

розвитку має стати система управління якістю продовольства на основі 

альтернативних технологій енерговиробництва та споживання, зниження рівня
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урбанізації в контексті глобалізації економіки (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Концептуальні засади забезпечення конкурентоспроможності та 
розвитку заміських територій

Оптимізація господарських та соціальних аспектів розвитку заміських 
територій може включати вирішення питання механізму управління 
відносинами у цій сфері через розподілення функцій управління. Повноваження 
власника (балансоутримувача) доцільно залишити за людиною з обмеженням 
кількості закріплених за ними земельних ресурсів в розмірі 1 га (земля має 
надаватися безоплатно у довічне користування без права вилучення, із 
забороною продажу й застави). Місцевій громаді має належати функція 
замовника. Вона також може виступати співвиконавцем замовлень разом з 
підприємницькими структурами і координувати їх діяльність спільно з 
місцевими радами. Функція контролю за реалізацією соціально-економічних 
задач розвитку сільських територій залишається за державою.

Вирішення питань відродження села супроводжується розв’язанням задач 
проблемних земель, як то є землі, які займали села, що зникли після об’єднання 
господарств в часи колективізації; спустошені землі в існуючих селах; землі, 
вивільнені після упорядкування та меліорації лісосмуг, ставків та зруйнованих 
ерозією ґрунтів тощо. Передача цих земель у довічне використання є 
запорукою відродження села на принципово нових соціально-економічних 
основах (рис. 3.6).
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Рис. 3.6. Механізм забезпечення конкурентоспроможності та цілей 

розвитку заміських територій на міжнародному рівні

Єдність людини з родом закладена Богом проявляється як в бажанні бути 

ближче до природи під час відпочинку чи проживання, з метою забезпечення 

своїх потреб у продуктах харчування (присадибні ділянки) та інших проявах
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особистості. Суттю відродження села є виділення всім бажаючим 1 та землі у 

довічне використання. Обмеження щодо продажу та застави такої землі є 

компенсованими здатністю до її відчуження й правом спадкування за нульової 

ставки податку щодо передачі й використання. Механізмом реалізації цілей 

соціально-економічного та екологічного розвитку заміських територій 

покликані стати раціональне використання ресурсного потенціалу, відповідна 

соціальна, фіскальна та монетарна політика, екологізація виробництва та 

діяльність у сфері медицини освіти.

Вивчення практики організації нових населених пунктів на заміських 

територіях було проведено, за дорученням керівництва Мінагрополітики 

України 3 жовтня 2013 року представниками міністерства (Котенко В.В.), ННЦ 

"Інститут аграрної економіки" (д.е.н. Россоха В.В.) та Всеукраїнської 

громадської організації "Народний рух захисту Землі" (голова - Васильєв М.Л.) 

на прикладі поселення "Простір любові" (с. Лагульське) Новоград-Волинського 

району Житомирської області за погодженням з обласним керівництвом 

(обласна Рада - перший заступник Голови – Арешонков В.Ю. та департамент 

агропромислового розвитку – в.о. керівника Бабич Л.Ф.), яке підтримує 

реалізацію проекту "Родова садиба" як один із напрямків відродження, 

сільських територій. Тут було отримано 26 ділянок, на 16 з яких люди 

проживають постійно, інші в стадії облаштування.

Як показали зустрічі з головами сільрад де вже є поселенці, поява людей з 

новим мисленням, з новим відношенням до землі, до Природи має позитивний 

вплив на оточуючих і на стан справ на сільських територіях, де вони 

з’являються. Тому на думку голів сільських рад реалізація проекту "Родова 

садиба" через Закон України упорядкує цей процес і значно пришвидшить його 

розвиток, що позитивно відіб’ється на відродження сільських територій.

Спілкування з поселенцями показали наступні позитивні моменти, як для 

країни так і для заміських територій:

1) сім’я, яка отримала 1 га під родову садибу повністю забезпечує себе 

основними продуктами харчування і має деякі їх надлишки;
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2) в будівництво та наповнення родової садиби усім необхідним для 

життєдіяльності, за 10 років, буде вкладено біля 300 тис. грн.;

3) створено молочний кооператив;

4) планується створення і реєстрація громади, як органу громадського 

самоуправління населеного пункту;

5) планується створення в поселенні Споживчого товариства на паях;

6) започатковано в поселені початкову школу з ноосферою методикою 

викладання, на громадських засадах;

7) за словами жителів поселення на їх ділянках виробляється 

сільгосппродукції приблизно на 10 тис.грн. в рік;

8) фінансове забезпечення кожна сім’я вирішує самостійно, виходячи з 

власних конкретних умов і можливостей. В деяких випадках поселенці 

об’єднують зусилля (молочний кооператив, облаштування насипної дороги, 

будівництво загального Дому);

9) поселенці власними силами організували прокладання насипної дороги 

до поселення;

10) власними силами поселенців будується двоповерховий будинок для 

спільних заходів і навчання дітей;

11) планується організація деревообробного цеху по виробництву виробів з 

деревини.

Безпосереднє знайомство зі організацією життєдіяльності членів 

поселення показало, що в поселені віддають перевагу: органічному

землеробству при вирощувані сільгосппродукції; новим підходам в освіті і 

вихованні підростаючого покоління; використанню відновлювальних джерел 

енергії (сонячні батареї).

Аналізуючи побачене в поселені "Простір любові" і почуте від поселенців 

та голів сільрад, є підстава зробити наступні позитивні висновки. Реалізація 

проекту "Родова садиба", через прийняття Закону України, дасть позитивні 

наслідки як для держави (відродження сільських територій) так і для населення 

країни. Так, прийняття Закону України вирішує питання продовольчої безпеки
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країни. Якщо під населений пункт (в сільській місцевості, наприклад бувше 

село) буде виділено 250 га, то інвестиції приватних осіб на цю територію (за 10 

років)становитимуть 75 млн.грн., або 7,5 млн. грн. щорічно. Якщо відродити 

600 населених пунктів, які зняті з карти України (і ще не зняті, але їх немає) за 

роки незалежності і взяти ще 600 сіл, які знаходяться на межі зникнення, то це 

забезпечить зайнятість 100 тис. середньорічних працівників протягом 10 років. 

В згаданих 1200 населених пунктах буде посаджено 100-150 тис. га лісових 

насаджень, або збережено 1-1,5 млрд. грн. бюджетних коштів на ґрунтозахисні 

заходи. Ріст населених пунктів в сільській місцевості викличе: ріст зайнятості в 

сфері обслуговування; створення обслуговуючих кооперативів; створення 

нових виробництв (в тому числі і високотехнологічних); збереження та 

відновлення функціонування закладів культури, ФАПів, дитячих садків і т.п.

Результатами розвитку напрямків, передбачених проектом "Родова 

садиба"; будуть організація нових поселень у заміській місцевості, 

призупинення процесу "вимирання сіл"; розширення виробництва плодово- 

ягідної, овочевої, тваринницької та інших видів продукції, притаманної для 

сільської місцевості; розширення бази для створення кооперативів із заготівлі 

та переробки сільгосппродукції; у зв’язку з появою нових поселень - розвиток 

сфери обслуговування, медицини, освіти; розвиток заміської будівельної 

індустрії, орієнтованої на задоволення потреб сільських територій, що 

розвиватимуться; значне поліпшення екологічної ситуації. Пріоритетне 

застосування господарями таких садиб (наділів) органічного землеробства, що 

дасть значний поштовх для переходу на цей шлях виробництва 

сільськогосподарської продукції на всіх землях України. Оскільки значна 

частина цієї землі /1 га/ може бути зайнятою неплодовими деревами (до 50 %), 

то в таких насадженнях культивування грибівництва. Зазначені напрями 

потребуватимуть значної кількості робочих місць і, відповідно, закріплення 

сімей на сільських територіях. Населення, яке буде "перетікати" з міста на 

роботу в сільську місцевість, зменшить демографічну напругу в містах і 

промислових центрах. Спілкування з природою сприятиме зміцненню любові
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до всього живого, зміні світогляду та моральних засад, ставлення до всіх 

процесів, які відбуваються у суспільстві, на Землі. Реалізація Програми "Родова 

садиба" забезпечить незворотній розвиток сільських територій на новому 

морально-психологічному підґрунті і матиме не лише тактичні, а й стратегічні 

результати.
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