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За словами екс-віце-прем’єра України (1996 р.), доктора економічних 

наук, професора, академіка-секретаря НААНУ, співробітника Національного 

наукового центру «Інститут аграрної економіки» Саблука П.Т. «…ефективні 

шляхи розвитку сільських територій, як багатофункціональних комплексів, 

потрібно шукати в нестандартних підходах до аналізу ситуації і на стиках 

соціальних та економічних інтересів». Один з таких нестандартних підходів до 

вирішення цього питання – розвиток сільських територій через реалізацію ідеї 

«Родова садиба». Зміст цієї ідеї в наступному: «Надати законодавче право 

кожному громадянину України, при бажанні, отримати 1 га землі для 

облаштування родової садиби. Безоплатно. В постійне або довічне 

користування. Без права продажу. З правом передачі лише в спадок». Як 

визначено Державною Програмою розвитку українського села до 2015 року 

«Продовольча безпека держави – захищеність інтересів людини, яка 

виражається у гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу 

людини до продуктів харчування з метою підтримання її життєдіяльності». 

Запропонований підхід в проекті Концепції «Родова садиба» якраз і забезпечує 

безперешкодний доступ людини до продуктів харчування, які будуть вирощені 

самою людиною для себе і своєї сім’ї (надлишки є можливість реалізувати на 

сторону), при наявності власного бажання людини. 

Діяльність на території (виробництво товарів – продовольства та 

сільськогосподарської сировини, створення соціально значимих суспільних 

благ) в межах родових поселень реалізується з врахуванням інтересів усіх 
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членів сільської громади в процесі управління через механізм публічно-

приватного партнерства, що можливе через практику діяльності громадської 

організації, зареєстрованої на території. Формування та імплементація 

інклюзивної моделі розвитку сільських громад сприятиме їх зростанню на 

умовах сталості. В основу цих змін покладено бачення ролі сільських громад у 

якості правовласників / користувачів локальних ресурсів, здійснення ними 

контролюючої функції. Такі повноваження ініціюють дії громади та 

спрямовують їх на покращення економічних, соціальних і екологічних умов 

сільської місцевості.  

Потреба стійкого розвитку сільських територій України наразі визначила 

тенденцію до формування SMART-COMMUNITY (розумних громад) та 

підходів до SMART-розвитку й зростання через соціально-екологічний та 

економічний підхід враховує європейську практику забезпечення якості життя, 

ефективними заходами із забезпечення інклюзивного розвитку через активне 

залучення сільського населення до процесів розробки стратегій розвитку 

сільських територій, збалансування особистих інтересів окремих людей та 

загальних інтересів локальної громади щодо захисту природного середовища, 

соціального згуртування та економічного зростання. формування та 

імплементація інклюзивної моделі розвитку сільських громад, що сприятиме 

життєдіяльності та господарювання відповідно до концепції сталого 

інклюзивного розвитку за участю сільських громад. Такий підхід передбачає 

використання принципу інклюзивності розвитку, тобто досягнення такого типу 

економічного зростання, який охоплює усі сфери життя сільських громад і 

дозволяє отримати відчутні для кожної людини позитивні зміни у якості життя 

та добробуті, що передбачає розвиток сільської економіки, збереження 

навколишнього середовища, а також достатній рівень задоволення соціальних 

потреб громад, вирішення проблем соціальної безпеки та соціальної політики. 

Створення біля траси ТОВ «Сільський ринок» з відповідним 

розміщенням торгівельних місць для членів громади, бістро з Wi-Fi і з власною 

пекарнею. Магазин пропонуватиме свіже м'ясо, овочі, фрукти, зелень та 
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продукти переробки від мешканців Головківської сільської ради, – продаж 

традиційної продукції дозволить збільшити надходження 1) від практики 

використання бренду «Сільський ринок»; 2) до бюджетів домогосподарств; 3) 

до бюджету громади, в тому числі для реалізації соціальних задач навчання 

дітей в спортивних гуртках та майстрами творчості. На перспективу бренд 

«Сільський ринок» розвиватимуть у містах Житомир та Київ, зокрема, в 

районах офісних центрів. У найближчому майбутньому розвиватимуть мережу 

на основі франшизи, що дозволить приєднати до мережі близько 100 магазинів. 

Відносини в територіальній громаді ґрунтуються на довірі між 

виробником і споживачами, які добре знають один одного, споживачі 

довіряють продукції, яка виробляється, мають про неї достовірну інформацію. 

Між виробником і споживачем є солідарність щодо місцевих традицій 

харчування. Їм притаманна громадська активність щодо розвитку місцевого чи 

регіонального ринку харчового сектору (співпраця між сільською 

територіальною громадою здійснюється з групою населення, мешканців міст, 

наприклад співвласниками ОСББ міст). Ринкові обміни відбуваються у межах 

спільноти певної місцевості. Вилучені кошти працюють на місцевому чи 

регіональному ринках. Короткий ланцюг поставок регулюється на місцевому 

рівні. Він є прозорим і відстежується від початку виробництва до споживача. 

Прямі поставки дозволяють економити на трансаційних витратах, що 

здешевлює продукцію для кінцевого споживача. Крім того задоволення 

інтересів споживачів більш повним асортиментом харчових продуктів можливе 

за рахунок вирощування продукції чи виготовлення товару за попереднім 

замовленням. 

Подальша сертифікація органічної продукції, її стійкий збут сприятиме 

поширенню органічних і традиційних продуктів на ринку, розвиваючи мережі з 

регіональними продуктами. Обслуговування потреб клієнтів у зростаючому 

сегменті ринку щодо споживання якісних продуктів харчування за принципом: 

«Близько, локально, натурально», розвиваючи туризм з привабливим місцевим 

брендом на основі регіональних традицій. Нижчий рівень транспортних та 
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інших витрат в локальній економіці підвищує її конкурентоспроможність за 

одночасної високої якості та доступності. Організація місцевого ринку 

приваблюватиме споживачів з інших регіонів. Мода на регіоналізм є основою 

розвитку територіальних громад та становлення їх конкурентоспроможності. 

Внаслідок переходу на органічне виробництво та безвідходну життєдіяльність 

впив на елегію регіону буде суттєво позитивним. Перехідний період складає 

понад 5 років (не вкладається в межі проекту), проте, позитивні зміни 

навколишнього середовища будуть відчутними. Для проекту характерна форма 

спів фінансування: кошти ЄС, територіальної громади та приватних інвесторів. 
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