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орієнтуватися одразу на два вектори: забезпечення продовольчої безпеки та 

збереження потенціалу сільськогосподарського виробництва. У стратегічній 

перспективі ці орієнтири мають доповнюватися соціальною та екологічною 

складовими. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: 

УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Стратегічний курс України інтегруватися в європейський простір 

актуалізує необхідність підвищення ефективності господарювання у всіх 

сферах національної економічної системи, у т.ч. її важливого елемента – 

сільської економіки. Обов’язковою умовою при цьому є конвергенція 

соціально-економічних засад сільського розвитку в Україні до принципів, 

правил та норм європейських країн, які визнаються економічно виправданими 

і соціально орієнтованими у всьому світі. Підтвердженням прагнення нашої 

держави стати повноправним учасником загальноєвропейського 

цивілізованого суспільства є підписання Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом. Крім того, такий крок декларує згоду на інноваційні зміни майже у 

всіх галузях національної економіки відповідно до європейських принципів, 

норм і стандартів.  

Економічна складова парадигми зрівноваженого сільського розвитку 

виступає платформою формування стратегії розвитку нашої держави. 

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що формування сучасної 

моделі сільського розвитку в Україні здійснюється переважно на засадах 

системного підходу, що проявляється поширенням політики 

людиноцентризму, де всі зусилля спрямовані на поліпшення якості життя 

сільських жителів [1; 4]. Саме на такому підході реалізується політика та 

практика сільського розвитку в країнах Європейського Союзу.  
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Політика сільського розвитку в європейських країнах здійснюється в 

рамках Спільної аграрної політики, яка, передусім, проявляється в 

конфігурації елементів різних видів державної політики: структурної, 

регуляторної, цінової та зовнішньоторговельної [3]. В основу європейської 

моделі сільського розвитку закладено інтегровані та взаємоузгоджені зв’язки 

всіх сфер сільської економіки з метою формування належних умов для 

проживання і життєдіяльності сільського населення та його активної участі в 

аграрному виробництві. Бюджет Спільної аграрної політики Європейського 

Союзу на 2014–2020 рр. складає 386,9 млрд дол., зокрема на розвиток 

сільських районів передбачено використання 89,9 млрд дол. (23,2%), а з 

метою формування продовольчих резервів на випадок кризи а аграрному 

секторі – 3,5 млрд дол. (0,9%) [4, с. 67]. Такі цифри вказують на належне 

інституційне забезпечення та державну підтримку сільського розвитку.  

Державна політика розвитку сільських територій в Україні також 

підкріплена відповідним законодавчим забезпеченням [1]. Проте його 

стабільність та економічна виправданість вимагають кращого. Зазначене 

вказує на очевидну невідповідність загальновизнаним стандартам 

Європейського Союзу, а відтак і обмеженість можливостей адаптації 

європейських засад до вітчизняних реалій.  

Європейська модель сільського розвитку виступає основою 

багатофункціонального розвитку сільської економіки, інноваційність якої 

(передусім з позиції активізації локальних ініціатив) має проявлятися на тлі 

збільшення можливостей задоволення соціальних потреб місцевих громад з 

урахування іманентних особливостей окремих сільських територій. 

Забезпечення належних умов життєдіяльності населення в сільській 

місцевості, поліпшення якості людського капіталу, підвищення ефективності 

аграрного виробництва та збереження довкілля вбачаються основними 

пріоритетами та цілями сільського розвитку в Україні через призму 

конвергенції до європейської сучасності.  

Отже, переміщення фокусу аграрної політики держави з підтримки 

аграрного сектора економіки на підтримку сільського розвитку, а також 

узгодження цілей аграрної політики та політики сільського розвитку 

виступають прерогативою сучасної загальноєвропейської практики 

багатофункціонального розвитку сільської економіки. Адаптація основних 

інструментів європейської політики сільського розвитку до вітчизняних 

реалій передбачає виконання щонайменше трьох ключових завдань: 

1) підвищення конкурентоспроможності сільського господарства як базової 

основи сільської економіки; 2) створення сприятливих умов для нарощування 

та ефективного використання інституційного та соціально-економічного 

потенціалу сільських територій; 3) зрівноважений сільських розвиток за 

рахунок можливості повноцінної самореалізації сільського соціуму та 

використання переваг багатофункціональності сільської економіки. 
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ДО ПИТАННЯ ВИМІРЮВАННЯ ВПЛИВУ  

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА  
НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ 

 

Дослідженню проблем визначення економічної стійкості та сталого 

розвитку підприємства присвячено багато праць вітчизняних і зарубіжних 

вчених. Серед них Ю. Анісімов, А. Богатко, Г. Голобокова, Г. Захарова, 

І. Омельченко. Вивченням питань сталого розвитку економічних систем 

займались Г. Брантленд (G. Brundtland), Г. Кларк (G. Clark), Б. Хьюз 

(B. Hughes), Д. Медоуз (D. Meadows), В. Андерсон, Н. Андрєєв, З. Бурик, 

О. Веклич, Б. Данилишин, О. Карінцева, Л. Квятковська, М. Хвесик, 

О. Шубравська тощо. Водночас на сьогоднішній день не проводились 

комплексні дослідження взаємозв’язку соціально-гуманітарного розвитку 

підприємств та сталого розвитку країн загалом.  

Згідно кібернетичного підходу, підприємство у сучасному суспільстві 

можна розглядати як відкриту систему. На успішний розвиток бізнесу 

впливають не лише ендогенні, а й екзогенні фактори: політичні, економічні 

соціально-демографічні, технологічні, географічні, тощо [1; 2].  

Поглиблення процесів глобалізації, інтеграції та інтернаціоналізації є 

підґрунтям для покращення соціально-економічних умов розвитку 

суспільства, подолання нерівності у сфері розвитку людського потенціалу 

та зменшення соціальних конфліктів [2]. Визначальними конкурентними 

індикаторами сучасних національних економік є освіта та охорона здоров’я 

населення, розвиток науки, рівні можливості, забезпечення свобод та 


