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У статті розроблено механізм диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації.
Обґрунтовано, що механізм диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації передбачає
запровадження спеціальних інструментів та методів, спрямованих на оптимізацію структури даного процесу,
акцентуючи при цьому увагу на підвищення якості життя сільського населення; забезпечення
конкурентоспроможності сільських територій та досягнення екологічної безпеки. Доведено, що розробка
механізму диверсифікації розвитку сільських територій повинна проводитись з урахуванням стратегічних
напрямів та аналізу стану соціо-еколого-економічного розвитку сільських територій. Відмічено, що механізм
диверсифікації розвитку сільських територій слід реалізовувати за допомогою розробки загальнодержавної
стратегії диверсифікації розвитку сільських територій, участі у вітчизняних та міжнародних проектах,
удосконалення існуючих програм розвитку сільських територій.
Ключові слова: механізм диверсифікації, децентралізація, розвиток сільських територій, об’єднана
територіальна громада, суб’єкт механізму, об’єкт механізму.
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МЕХАНИЗМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В
УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
В статье разработано механизм диверсификации развития сельских территорий в условиях
децентрализации. Обосновано, что механизм диверсификации развития сельских территорий в условиях
децентрализации предусматривает введение специальных инструментов и методов, направленных на
оптимизацию структуры данного процесса, акцентируя при этом внимание на повышение качества жизни
сельского населения; обеспечение конкурентоспособности сельских территорий и достижения экологической
безопасности. Доказано, что разработка механизма диверсификации развития сельских территорий должна
проводиться с учетом стратегических направлений и анализа состояния социо-эколого-экономического
развития сельских территорий. Отмечено, что механизм диверсификации развития сельских территорий
следует реализовывать с помощью разработки общегосударственной стратегии диверсификации развития
сельских территорий, участия в отечественных и международных проектах, совершенствования
существующих программ развития сельских территорий.
Ключевые слова: механизм диверсификации, децентрализация, развитие сельских территорий,
объединенная территориальная община, субъект механизма, объект механизма.
Khomiuk Nataliia,
PhD in Economics,
Lesya Ukrainka Eastern European National University
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MECHANISM OF DIVERSIFICATION OF RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF
DECENTRALIZATION
The relevance of this study is due to the fact that in terms of decentralization the opportunities for rural
development are expanding. The purpose of the article is to develop a mechanism for diversification of rural
development in terms of decentralization. It is justified that the mechanism of diversification of rural development in
terms of decentralization implies the introduction of special tools and methods aimed at optimizing the structure of this
process, while focusing on improving the quality of life of the rural population; ensuring the competitiveness of rural
areas and achieving environmental security. It is proved that the development of the mechanism of diversification of
rural development should be carried out taking into account strategic directions and analysis of the socio-ecological
and economic development of rural territories. It is determined that the object of diversification of rural development in
terms of decentralization is the socio-ecological and economic development of rural territories. The subjects of
diversification of rural development are included state authorities; local governments; rural population; legal and
natural persons; other subjects. It is substantiated that the diversification of rural development in terms of
decentralization is possible in the presence of regulatory, scientific and methodological, financial, institutional and
other types of resources. There are four groups of instruments for diversification of rural development in terms of
decentralization: social, economic, environmental and organizational. It is noted that the mechanism of diversification
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of rural development should be implemented through the development of a national strategy for diversification of rural
development, participation in national and international projects, improvement of existing rural development programs.
It is determined that the methods and instruments of diversification of rural development in terms of decentralization
should be flexible and adapt to the socio-ecological and economic development of specific rural territories of Ukraine.
It is proved that all the methods and tools of this mechanism should be correlated with each other, since only in the
complex they will contribute to the complex development of rural united territorial communities.
Key words: mechanism of diversification, decentralization, rural development, united territorial community,
subject of mechanism, object of mechanism.

Постановка проблеми. Децентралізація – це складний процес, який здійснює вплив на
соціальну, економічну та екологічну сфери розвитку сільських об’єднаних територіальних громад,
оскільки наближає процеси управління та прийняття рішень до громадськості, і тим самим дає змогу
реалізовувати стратегії, програми, проекти сільського розвитку та надавати послуги, які б краще
відповідати потребам даного регіону [1]. Тому питання диверсифікації розвитку сільських територій
в умовах децентралізації та розробки її механізму набирають актуальності й потребують подальшого
дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням процесів розвитку сільських
територій приділено увагу таких вчених як В. Бойко, В. Борщевський, В. Дієсперов, І. Залуцький,
М. Згуровський, А. Ключник, А. Лісовий, Ю. Лупенко, М. Малік, Ю. Матвєєва, Ю. Мирошниченко,
О. Павлов, Х. Притула, В. Славов, А. Сухоруков, М. Талавиря, Ю. Харазішвілі, М. Хвесик,
В. Юрчишин та інші. Вони в тій чи іншій мірі розкривають методичні та практичні аспекти розвитку
сільських територій. Віддаючи належне наявним здобуткам науковців, зазначимо, що в умовах
реформи місцевого самоврядування розширюються можливості розвитку сільських територій. Тому
розробка та реалізація механізму диверсифікації розвитку сільських територій сприятиме
удосконаленню соціальної, виробничої та ринкової інфраструктури даних територій.
Постановка завдання. Мета дослідження – розробка механізму диверсифікації розвитку
сільських територій в умовах децентралізації.
Виклад основного матеріалу.
З огляду на міжнародні стандарти, вимоги та досвід
Європейського Союзу, а також враховуючи внутрішні потреби сільських територій, необхідним є
запровадження у національну політику розвитку сільських територій механізму диверсифікації цим
процесом на засадах сталого розвитку
Механізм диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації (рис. 1)
передбачає запровадження спеціальних інструментів та методів, спрямованих на оптимізацію
структури даного процесу, акцентуючи при цьому увагу на підвищення якості життя сільського
населення; забезпечення конкурентоспроможності сільських територій та досягнення екологічної
безпеки. Розробка механізму диверсифікації розвитку сільських територій повинна проводитись з
урахуванням стратегічних напрямів та аналізу стану соціо-еколого-економічного розвитку сільських
територій. Обґрунтованість заходів повинна бути підтверджена розрахунками економічної
ефективності сільських об’єднаних територіальних громад.
Об’єктом диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації є соціо-екологоекономічний розвиток сільських територій.
Соціо-еколого-економічний розвиток сільських територій в умовах децентралізації – це процес
розширеного відтворення розвитку сільських об’єднаних територіальних громад, що забезпечує
гармонійне зростання соціальної, економічної, демографічної, етнічної та екологічної сфер,
спрямований на оптимізацію даних сфер з метою раціонального використання природних ресурсів та
мінімізації антропогенного впливу на навколишнє середовище. Він повинен проявляється в
розширенні сфер зайнятості та доходів сільського населення, належному забезпеченні медичними та
освітніми закладами, покращенні дорожньо-транспортної інфраструктури, створенні умов для
розвитку альтернативних напрямів підприємництва та їх подальшої диверсифікації на даних
територіях, збереженні та покращенні природних ресурсів [2].
Для участі в процесі диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації
доцільно залучати представників:
- органів державної влади, адже вони відповідають за реалізацію стратегій регіонального
економічного розвитку, які розроблені для ефективного використання потенціалу міських та
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сільських територій з врахуванням загальнодержавних потреб. Крім того, їх функція полягає у
регулюванні відносин між сільськими територіями різних регіонів України для забезпечення
загальнодержавних програм розвитку;

Механізм диверсифікації розвитку сільських територій в умовах
децентралізації
Суб’єкти

Об’єкт

- органи державної влади;
- органи місцевого
самоврядування;
- сільське населення;
- юридичні та фізичні особи;
- інші суб’єкти.

соціо-екологоекономічний
розвиток
сільських
територій

Функції

Ресурсне
забезпечення

- планування;
- організація;
- мотивація;
- контроль;
- регулювання.

- нормативно-правове;
- науково-методичне;
- фінансове;
- інституційне та ін.

Інструменти
Соціальні:
- соціальне партнерство;
- проведення бізнестренінгів;
- реалізація соціальних
проектів та ін.

Економічні:
- податкові пільги;
- надання субсидій;
- грантова діяльність;
- залучення
інвестицій;

Принципи
- системності;
- пріоритетності;
- результативності;
- прозорості;
- партнерства;
- програмності;
- відповідальності та ін.

Адміністративні:
- закони ВР;
- постанови КМУ;
- розпорядження;
- інструкції;
- рекомендації.

Методи
Економічні:
- оподаткування;
- пільгове
кредитування;
- фінансові санкції;
- страхування та ін.

- маркетинг та ін.
Екологічні:
- екологічний аудит;
- екологічний
моніторинг;
- екологічна
сертифікація;
- екологічна
стандартизація;
- екологічна
паспортизація
сільських територій ін.

Результати реалізації механізму
диверсифікації розвитку
сільських територій в умовах
децентралізації

Організаційні:
- гармонізація української
нормативно-правової бази до
європейської;
- розробка стратегій розвитку
сільських територій;
- розробка програм диверсифікації
розвитку сільських територій;
- управління проектами диверсифікації
розвитку сільських територій
- надання консультаційних послуг та ін.

- підвищення якості життя сільського населення;
- забезпечення конкурентоспроможності
сільських територій;
- досягнення екологічної безпеки.
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Рис. 1. Механізм диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації
Джерело: розроблено автором

- органів місцевого самоврядування – депутатів місцевої ради та працівників виконавчих
органів. Це одні з найважливіших суб’єктів, адже за їх допомогою затверджуються та
реалізовуються більшість регіональних стратегій, програм та проектів шляхом залучення
загальнодержавних та місцевих фінансів. Окрім того, до їх функцій входить забезпечення
інформацією населення та підприємства про соціальні, економічні та екологічні можливості
розвитку сільської території;
- сільського населення, адже вони представляють власні інтереси і зацікавлені в розвитку
власної сільської території;
- юридичних осіб різної форми власності та фізичних осіб. Залучення підприємств та організацій
приватної форми власності сприятиме розвитку сільських територій. За наявності достовірної
інформації про стан обраної сільської територій, сприятливого бізнес-середовища, юридичні ті
фізичні особи можуть диверсифікувати свою сільськогосподарську та несільськогосподарську
діяльність;
- інших суб’єктів. До даної групи слід віднести засоби масової інформації, місцеві навчальні
заклади різних рівнів, громадські організації, професійні спілки, етнічні та релігійні групи.
Механізм диверсифікації розвитку сільських територій, як і будь-який інший механізм, повинен
ґрунтуватись на основі сукупності принципів, за якими доцільно було б його формувати. Серед
основних принципів даного процесу слід виділити:
− принцип системності, котрий визначає необхідність реалізації процесу диверсифікації
розвитку сільських територій як єдиної системи, яка включає низку елементів задля досягнення
поставлених цілей;
– принцип пріоритетності, що вказує на важливість врахування спеціалізації сільської територій,
яка залежить від сукупності соціальних, економічних, природних, історичних та інших факторів
розвитку даної території;
- принцип результативності полягає в тому, що в результаті реалізації диверсифікації розвитку
сільських територій підвищиться якість життя сільського населення, забезпечиться
конкурентоспроможність даних територій та дотягнеться екологічна безпека;
- принцип прозорості, який забезпечує захист інтересів сільського населення за допомогою
підвищення ефективності державного управління. Окрім того, дотримання даного принципу є дієвим
засобом боротьби з корупцією та сприяє до ведення відкритої публічної політики щодо розвитку
сільських територій;
- принцип партнерства, який забезпечує співробітництво між органами державної влади,
місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання в процесі диверсифікації розвитку
сільських територій;
- принцип програмності, який проявляється у реалізації державної регіональної політики на
основі взаємопов’язаних стратегій, програм, проектів та планів диверсифікації розвитку сільських
територій;
- принцип відповідальності полягає в тому, що органи державної влади та місцевого
самоврядування в межах їх повноважень несуть повну та часткову відповідальність за формування та
реалізацію диверсифікації розвитку сільських територій.
Реалізація диверсифікації розвитку території розпочинається з планування – формування
стратегії, яка є найважливішим компонентом процесу планування розвитку будь-якої сільської
об’єднаної територіальної громади.
Науковці в рамках реалізації проекту «Місцевий економічний розвиток міст України»
відзначають, що не існує обов’язкових усталених стандартів у розробці стратегій місцевого
економічного розвитку. Так само немає єдиної програми або моделі для його успішного здійснення,
оскільки різні громади відрізняються географічними, культурними, соціальними та економічними
особливостями, організацією місцевої влади та балансів інтересів. Тому кожна громада має власні
проблеми, обмеження та можливості економічного розвитку, відповідно кожна стратегія місцевого
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економічного розвитку унікальна, універсальними є лише механізми та методи здійснення певних
видів діяльності, що є складовими процесу розвитку як такого [3, с. 11].
Серед основних умов побудови механізму диверсифікації розвитку сільських територій є
ефективне використання ресурсів даного регіону. Як зазначає О. Ольшанський, функціонування та
розвиток будь-якої території забезпечується ресурсами – перш за все, їх наявністю, а також вмінням
раціонально використовувати їх. Окрім того, ресурси територіальних громад, які вони можуть
використовувати для задоволення спільних потреб безпосередньо або через реалізацію органами
місцевого самоврядування управлінських функцій на основі наданих повноважень, є вельми
обмеженими [4].
На нашу думку, реалізація диверсифікації розвитку сільських територій в умовах
децентралізації можлива за наявності нормативно-правового, науково-методичного, фінансового,
інституційного та інших видів ресурсного забезпечення.
Для забезпечення потреб розвитку сільських територій можуть бути використані фінансові
ресурси місцевих та центральних органів влади, приватних суб’єктів господарювання, фінансових
установ та неурядових організацій, а також іноземних держав та міжнародних фінансових
організацій. В науковій літературі фінансові ресурси класифікують за різними критеріями: за
територіальним походженням, регулярністю використання, економічним змістом, способом
залучення. За способом залучення виділяють бюджетні, інвестиційні, кредитні, грантові фінансові
ресурси сільських територій (таблиця 1) [3, с. 13].
Таблиця 1
Види фінансових ресурсів сільських територій за способом залучення
Види фінансових
Зміст
ресурсів
бюджетні
кошти місцевого та державного бюджетів, що спрямовуються на
фінансування потреб розвитку ОТГ і не тягнуть за собою боргових
зобов’язань..
інвестиційні
ресурси, залучені до місцевої економіки з метою створення нових активів.
кредитні
боргові зобов’язання на умовах строковості, платності та поворотності. При
цьому кредитні кошти
грантові
ресурси, надані для фінансування потреб місцевого розвитку у вигляді
міжнародної технічної допомоги, грантів міжнародних донорських
організацій, благодійних внесків та пожертв.
Джерело: сформовано на основі [5, с.47–50]

Інституційне забезпечення диверсифікації розвитку сільських територій в умовах
децентралізації – це сукупність державних та недержавних інституцій, які забезпечують наявність
правових, організаційних, соціальних, економічних та екологічних умов, необхідних для
провадження та розвитку сільських об’єднаних територіальних громад.
Під методами диверсифікації розвитком сільських територій розуміємо способи впливу
суб’єктів диверсифікації на об’єкт диверсифікації, які використовуються для досягнення
поставлених цілей. Розрізняють адміністративні (затвердження та дотримання законів, постанов,
розпоряджень, інструкцій, рекомендацій) та економічні (оподаткування, пільгове кредитування,
фінансові санкції, страхування) методи. Ці методи можуть безпосередньо впливати на розвиток
сільських територій (метод прямого впливу) або опосередковано (метод непрямого впливу).
Використання цих методів сприятиме підвищенню рівня зайнятості на селі, створенню умов щодо
залучення інвестицій, зменшенню деструктивного впливу на довкілля.
На нашу думку, слід виділити чотири групи інструментів диверсифікації розвитку сільських
територій в умовах децентралізації: соціальні, економічні, екологічні та організаційні.
Соціальними інструментами реалізації диверсифікації розвитку сільських територій в умовах
децентралізації є соціальне партнерство; проведення бізнес-тренінгів; реалізація соціальних проектів
та ін.
Соціальне партнерство – це система регулювання соціально-трудових відносин через
тристоронній взаємозв‘язок між: найманими працівниками, трудовими колективами, професійними
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спілками; роботодавцями та їх об‘єднаннями; державою і органами місцевого самоврядування [6,
с. 76]. Суть соціального партнерства у сфері розвитку сільських територій полягає в тому, що між
різними соціальними групами, які мають неоднакові соціально-економічні та політичні інтереси,
виникають відносин задля поєднання та забезпечення певного балансу реалізації цих інтересів з
метою диверсифікації розвитку сільських територій.
На даний час в процесі децентралізації влади на території об’єднаних територіальних громад
часто проводяться бізнес-тренінги. Напрями та сфери охоплення різноманітні, проте основна ціль
даного інструменту – це підвищення рівня зайнятості на селі; подолання бідності; розвиток
соціальної інфраструктури; забезпечення життєдіяльності сільських жителів.
Під час реалізації реформи місцевого самоврядування часто на сторінках наукової літератури, в
ході конференцій, семінарів, круглих столів зустрічаємось з питаннями створення та реалізації
проектів сільських та міських об’єднаних територіальних громад [7].
Основними економічними інструментами диверсифікації розвитку сільських територій є
податкові пільги; надання субсидій; грантова діяльність; залучення інвестицій; маркетинг та ін.
Згідно з статтею 30 Податкового кодексу України податкова пільга – передбачене податковим та
митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати
податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав [8].
Як відомо, аграрний сектор, який розвивається на сільських територіях, є стратегічно важливим
для забезпечення національної безпеки країни. Тому органи державної влади та місцевого
самоврядування мають сприяти його розвитку. Своєрідною пільгою для сільськогосподарських
товаровиробників є введення спеціальних режимів оподаткування. А. Мартин та О.В. Шевченко
пропонують застосовувати пільговий режим оподаткування (дозволяти сплачувати єдиний податок
четвертої групи) лише тим землекористувачам, які впроваджують заходи щодо родючості ґрунтів [9].
Вітчизняні сільськогосподарські виробники мають право вибирати режим оподаткування:
спеціальний або на загальній основі. Спеціальний режим оподаткування передбачає сплату єдиного
податку четвертої групи без сплати податку на прибуток, податку на майно (в частині земельного
податку) та рентної плати за спеціальне використання води платниками [10].
На думку І. Кравців, маркетинг сільських територій виступає важливою ланкою впровадження
ринкових механізмів господарювання у практику регіонального менеджменту, зокрема в
управлінську діяльність органів місцевого самоврядування сільських територіальних громад. Тим
самим він забезпечує підвищення ефективності функціонування сільської економіки та зростання її
конкурентоспроможності [11].
Загалом, економічні інструменти диверсифікації розвитку сільських територій сприятимуть
раціональному використанню ресурсного потенціалу; забезпеченню продовольчої та економічної
безпеки; підвищенню конкурентоспроможності продукції та послуг.
Екологічні інструменти диверсифікації розвитку сільських територій, серед яких екологічний
аудит, екологічний моніторинг; екологічна сертифікація; екологічна стандартизація; екологічна
паспортизація сільських територій, сприяють розвитку біотехнологій, поширенню органічного
виробництва та зменшенню деструктивного впливу на довкілля.
Серед основних організаційних інструментів диверсифікації розвитку сільських територій слід
виділити: гармонізацію української нормативно-правової бази до європейської; розробку стратегій
розвитку сільських територій; розробку програм диверсифікації розвитку сільських територій;
управління проектами диверсифікації розвитку сільських територій; надання консультаційних
послуг та ін. Вище зазначені організаційні інструменти диверсифікації розвитку сільських територій
сприятимуть створенню умов для залучення інвестицій та удосконаленню соціальної
інфраструктури.
Механізм диверсифікації розвитку сільських територій слід реалізовувати за допомогою
розробки загальнодержавної стратегії диверсифікації розвитку сільських територій, участі у
вітчизняних та міжнародних проектах, удосконаленні існуючих програм розвитку сільських
територій.
Висновки. Методи та інструменти диверсифікації розвитку сільських територій в умовах
децентралізації повинні бути гнучкими та адаптуватися під соціо-еколого-економічний розвиток
конкретної сільської територій України. Усі методи й інструменти даного механізму повинні
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корелювати один з одним, оскільки лише в комплексі вони сприятимуть комплексному розвитку
сільських територіальних громад.
Отже, реалізація механізму диверсифікації розвитку сільських територій в умовах
децентралізації дасть змогу підвищити якість життя сільського населення; забезпечити
конкурентоспроможність сільських територій та досягнути екологічної безпеки.
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