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Розкрито теоретико-методологічні засади стратегії сталого розвитку сільських територій. Сформульовано мету, визначено 
суб’єкти та об’єкти стратегічного планування. Досліджено алгоритм формування стратегії сталого розвитку сільських територій.
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Фарион Л.В. АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Раскрыты теоретико-методологические основы стратегии устойчивого развития сельских территорий. Сформулирована 

цель, определены субъекты и объекты стратегического планирования. Исследован алгоритм формирования стратегии устой-
чивого развития сельских территорий.
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Farion L.V. THE ALGORITHM OF FORMATION OF STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
The theoretical and methodological bases of strategy of sustainable development of rural territories are disclosed. The goal, subjects and 

objects of strategic planning are definded. The algorithm of formation of strategy of sustainable development of rural territories is studied.
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Актуальність проблеми. Сільські території на 
етапі трансформаційних процесів економіки країни 
зіткнулися з низкою об’єктивних і суб’єктивних 
чинників, що зумовлюють розбалансованість та дис-
пропорційність їхнього розвитку. Внаслідок цього 
виникають проблеми економічного, соціального та 
екологічного характеру, про що свідчать: занепад 
сіл, погіршення якості життя селян, виснаження 
земельних ресурсів, нестача фінансових ресурсів для 
розвитку сільського господарства. Тому вирішення 
питань сільського розвитку залежить від чітко вста-
новлених стратегічних цілей і завдань та їх затвер-
дженого поетапного виконання, що супроводжується 
обраною стратегією розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні основи формування стратегій розвитку у своїх 
працях досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні 
науковці, а саме: М. Альберт, І. Ансофф, Л. Куті-
дзе, О. Лазарєва, Е. Макдонел, М. Мескон, М. Орла-
тий, Ф. Хедоурі, Л. Шеховцева. Окремі аспекти про-
блем сільського розвитку перебувають у центрі уваги 
багатьох вітчизняних учених, зокрема О. Бородіної, 
Т. Гоголь, Т. Зінчук, В. Єрмоленко, А. Ключник, 
Н. Куцмус, О. Онищенко, О. Павлова, І. Прокопи, 
В. Юрчишина та інших. Окрема увага в досліджен-
нях приділяється теоретико-методологічним аспек-
там розвитку сільських територій.

Виділення не вирішених раніше частин проблеми. 
Незважаючи на значні здобутки вітчизняних та зару-
біжних вчених-економістів, залишаються недостат-
ньо дослідженими питання формування стратегіч-
них засад забезпечення сталого розвитку сільських 
територій, які вимагають подальшого поглиблення 
та вивчення, а саме: удосконалення понятійно-кате-
горіального апарату «стратегії сталого розвитку сіль-
ських територій», розробки алгоритму та визначення 
основних етапів формування стратегії сільського роз-
витку.

Метою дослідження є обґрунтування теоретико-
методологічних підходів до трактування поняття 
«стратегія сталого розвитку сільських територій» та 
розробка алгоритму забезпечення виконання страте-
гічних цілей сільського розвитку.

Виклад основного матеріалу. Поняття «стра-
тегія» вперше введено в науковий обіг військової 
сфери та означало мистецтво управління військом. 

Відомий зарубіжний учений І. Ансофф у своїх дослі-
дженнях теорії стратегічного планування визначив 
стратегію як засіб для досягнення мети та набір пра-
вил для прийняття рішень [15, с. 64]. Цієї ж думки 
дотримуються науковці-економісти М.Х. Мескон, 
М. Альберт та Ф. Хедоурі, які описують стратегію 
як детальний всебічний, комплексний план, призна-
чений для того, щоб забезпечити здійснення місії та 
досягти запланованих цілей [7, с. 181].

Аналогічний підхід до трактування стратегії зна-
ходимо й у працях вітчизняних учених-економістів. 
Зокрема, Л.С. Кутідзе стверджує, що стратегія мате-
ріалізується у всебічному довготерміновому плані для 
забезпечення здійснення затвердженої місії в мінли-
вому зовнішньому середовищі [6, с. 14]. З огляду на 
це твердження, обґрунтована стратегія концентрує 
наявні ресурси та зусилля для отримання макси-
мального ефекту.

Напрями та пріоритети розвитку держави визна-
чені в Указі Президента «Про Стратегію сталого роз-
витку «Україна-2020» [12]. Стратегія визначає мету, 
вектори руху, дорожню карту, першочергові пріори-
тети та індикатори належних оборонних, соціально-
економічних, організаційних, політико-правових 
умов становлення та розвитку України. Документ 
містить шістдесят дві реформи та програми держави 
щодо забезпечення європейських стандартів життя 
населення.

Для дослідження соціально-економічного розви-
тку країни досить часто у науковій літературі вико-
ристовується поняття «стратегії регіонального розви-
тку». Як правило, стратегія регіонального розвитку 
сконцентрована на ключових, найперспективніших 
напрямах (не більше п’яти), які виявлені на основі 
аналізу соціально-економічного потенціалу, сильних 
і слабких сторін внутрішнього середовища території, 
можливих сприятливих чи негативних зовнішніх 
впливів [10, с. 26]. О.В. Лазарєва визначає стратегію 
розвиту регіону як систему взаємозалежних рішень 
і установок, що визначають пріоритетні напрями дій 
по реалізації місії регіону, а цілі визначають кін-
цеві й проміжні стани в реалізації його стратегії [4]. 
Дещо ширшим є трактування Л.С. Шеховцевої, яка 
під стратегією економічного розвитку регіону про-
понує розуміти систему довготермінових, найбільш 
важливих цілей і засобів по відношенню до рівня і 
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якості життя населення, виробництва та інших галу-
зей народного господарства, що формують валовий 
регіональний продукт та його структуру, доходів та 
витрат, бюджету, податків, інвестицій, цін та інших 
елементів, що забезпечують досягнення поставлених 
цілей [14, с. 692].

Базисною складовою аграрного сектору економіки 
держави, за твердженням А.В. Ключник, є страте-
гія комплексного розвитку економічного потенціалу 
сільських територій, що спрямована на забезпечення 
збалансованого розвитку виробництва та поселен-
ської мережі на основі формування належного еко-
логобезпечного середовища проживання, праці та 
відпочинку населення [5, с. 33]. Згідно зі змістом і 
сутністю наукових розробок О.І. Павлова, розвиток 
сільських територій передбачає комплексний підхід 
до дослідження елементів соціальної, економічної та 
екологічної складових структури такої місцевості [9]. 
Сільський розвиток як процес у своїх дослідженнях 
визначає О.М. Бородіна, що здійснюється на основі 
самоорганізації сільських громад із максимально мож-
ливим використанням чинників ендогенного розвитку 
при поєднанні їх із зовнішніми можливостями [13]. 
У науковому відношенні О. Онищенко і В. Юрчи-
шин визначають сільський розвиток як сукупність 

знань про сучасне, найближче, середньострокове та 
стратегічно віддалене майбутнє українського села, 
селянства і всього сільського соціуму, а також про 
напрями, шляхи і механізми виведення сільського 
господарства на засади сталого розвитку [8, с. 10].  
Згідно з дослідженнями вітчизняних науковців 
Т. Зінчук та Н. Куцмус, політика сільського розвитку 
повинна бути зорієнтована на конкретні умови кож-
ного окремого сільського регіону, враховувати його 
особливості, а отже, максимально повно використову-
вати принади конкретної території [2, с. 158].

Пріоритетні цілі розвитку сільських територій, 
серед яких: забезпечення добробуту селян, збере-
ження історичної та духовної спадщини, зменшення 
антропогенного навантаження та економічне зрос-
тання виступають стратегічними завданнями сталого 
сільського розвитку. Так, на думку Т. Гоголь, сталий 
розвиток сільських територій є рівномірним нарощу-
ванням позитивних соціальних показників, зокрема, 
життєвого рівня населення, освіти, здоров’я, у повній 
відповідності з екологічним та економічним розви-
тком сільської місцевості [1]. У працях В. Єрмоленка 
акцентується на тому, що сталий розвиток сільських 
територій є системою організаційних, економічних, 
політичних і правових заходів, спрямованих на 

забезпечення пропорційних і одночасних, 
незворотних і стабільних прогресивних 
змін у виробничій, соціальній і екологічній 
сферах сільських територій [3].

Виходячи з наявного теоретико-мето-
дологічного інструментарію дослідження 
проблем сталого розвитку сільських тери-
торій, виявлено недосконалість механізму 
його формування. Варто відзначити, що 
рідко можна зустріти науково обгрунтовані 
стратегії сталого сільського розвитку, вна-
слідок чого місцеві програми та концепції 
розвитку сіл не мають системного та про-
грамного характеру. Актуальність впро-
вадження стратегії сталого розвитку сіль-
ських територій насамперед умотивована 
такими причинами:

- необхідністю забезпечення економіч-
ного зростання сільської економіки (підви-
щення конкурентоспроможності сільських 
територій, підтримка малого та середнього 
підприємництва, розвиток міжнародної 
співпраці, сприяння доступу інвестицій, 
диверсифікація сільської економіки);

- першочерговістю збереження навко-
лишнього природного середовища (раці-
ональне використання природних та 
енергетичних ресурсів, екологізація сіль-
ськогосподарського виробництва, виробни-
цтво органічної продукції, забезпечення 
екологічної безпеки, вторинна переробка 
сировини);

- підвищенням якості життя сільських 
громад (подолання демографічної кризи на 
селі, скорочення рівня безробіття, удоско-
налення транспортної та соціальної інфра-
структури, оновлення матеріально-техніч-
ної бази установ охорони здоров’я, освіти 
і культури).

Основними суб’єктами формування 
стратегій на сільських територіях тради-
ційно виступають: органи законодавчої та 
виконавчої влади, органи місцевого само-
врядування, підприємці, сільськогосподар-
ські виробники, сільські громади та інші. 
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сталого розвитку сільських територій
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Відповідно до того, що об’єкт стратегічного управ-
ління визначається сферою дії суб’єкта та може бути 
як частиною сільських поселень, так і села в цілому 
до об’єктів стратегічних трансформацій можна відне-
сти: власне сільські території, місцеві бізнес-струк-
тури, сільські громади та природне середовище. 
Згідно змісту реформи децентралізації влади, прин-
ципів та функцій стратегій розвитку, об’єкти та 
суб’єкти розробки та впровадження стратегії є спо-
рідненими. Причиною цього виступає необхідність 
внесення змін та пропозицій щодо формування та 
реалізації довгострокового плану розвитку територій 
саме сільським соціумом і місцевими виробниками 
через їх найбільшу обізнаність і наближеність до 
проблем сільського розвитку.

Загальною метою будь-якої стратегії має бути 
досягнення поставлених стратегічних цілей за умов 
обмежених ресурсів, підвищення конкурентоспро-
можності, сприяння ефективному розвитку. Зага-
лом, метою стратегії сталого розвитку сільських 
територій є впровадження на сільських територіях 
умов для збалансованого економіко-екологічного та 
соціального розвитку.

Відповідно до існуючих мотивів, сформованої 
мети, визначених об’єктів та суб’єктів, стратегію 
сталого розвитку сільських територій варто розгля-
дати у якості специфічного управлінського плану 
довгострокової дії, спрямованого на забезпечення 
соціально-економічної та екологічної збалансова-
ності розвитку місцевості, створення сприятливих 
умов для життєдіяльності сільського соціуму та збе-
реження культурно-історичної спадщини завдяки 
багатофункціональному розвитку територій.

Для отримання запланованих цілей та мети, необ-
хідно сформувати алгоритм розробки стратегії ста-
лого розвитку сільських територій (рис. 1).

Кожен з визначених етапів формування та реалі-
зації стратегії передбачає виконання певних функцій 
і завдань відповідно до методики та специфіки під-
ходів до розроблених планів. Найважливішими ета-
пами, що стимулюють процес розробки стратегії, є 
такі:

1-й етап. Здійснюється аналіз внутрішнього та 
зовнішнього середовища, а саме: системний ана-
ліз можливостей і загроз зовнішнього середовища; 
оцінка сильних і слабких сторін територій, ресур-
созабезпеченості (природними, людськими, фінансо-
вими ресурсами); можливості залучення інвестицій 
(наявність інвестиційних ресурсів та інвестиційний 
клімат).

2-й етап. Окреслюються пріоритети розвитку сіль-
ських територій. На цьому етапі необхідно визна-
чити: що на територіях необхідно примножувати і 
зберігати, що заважає розвитку та які нововведення 
необхідно впровадити. Також здійснюються інфор-
мування та залучення громадськості до процесу роз-
робки стратегії.

3-й етап. Здійснюється розробка напрямів сталого 
розвитку сільських територій. Формуються і залуча-
ються робочі групи по кожному напряму розвитку, 
аналізуються результати попередніх програм розви-
тку територій.

4-й етап. Досліджуються напрями забезпечення 
організаційних, фінансових, правових умов розви-
тку територій. Здійснюється формування цілісної 
системи поглядів на збалансованість соціального, 
економічного та екологічного розвитку сільських 
територій.

5-й етап. Проводиться процес розробки плану 
конкретних дій, до якого входить: опрацювання 

тактичних і оперативних планів, формування гра-
фіку і організація та контроль роботи по кожному 
стратегічному напряму розвитку, аналіз майбутніх 
витрат, розробка індикаторів сталого розвитку сіль-
ських територій, пошук додаткових джерел фінан-
сування, дослідження альтернативних варіантів 
розвитку.

6-й етап. Формується стратегії сталого розвитку 
сільських територій та затверджується стратегічний 
бюджет.

7-й етап. Здійснюються підготовка до впрова-
дження та управління впровадженням стратегії, 
включаючи використання вітчизняного та зарубіж-
ного досвіду. Проводиться процес легітимізації стра-
тегічних документів та операційних проектів.

Обов’язковою складовою формування стратегії 
розвитку є проведення моніторингу та оцінювання її 
реалізації на кожному етапі розробки, що необхідно 
для перегляду стратегічного плану на відповідність 
отриманих результатів запланованим. Якщо виникає 
необхідність, використовуються альтернативні варі-
анти розвитку територій на будь-якому етапі впрова-
дження стратегії, для отримання максимально мож-
ливого ефекту.

Висновки. Ефективним інструментом забезпе-
чення сталого розвитку сільських територій є роз-
робка алгоритму формування та реалізації відповід-
ної стратегії на сільській місцевості. Дотримання 
послідовного виконання кожного з етапів впрова-
дження розробленого плану дає можливість здій-
снити детальний аналіз соціально-економічного, 
екологічного та інституційного стану територій, вия-
вити проблеми сільського розвитку й обрати опти-
мальний варіант дій для досягнення сталого розви-
тку. Однією з головних умов розробки ефективного 
алгоритму формування стратегії є залучення громад-
ськості, бізнесу, органів місцевого самоврядування 
до участі в економічному, соціальному, екологіч-
ному та політичному житті; розвиток духовно-куль-
турного та інтелектуального потенціалу територій; 
забезпечення інформатизації суспільства; сприяння 
створенню державної підтримки програм розвитку 
сільських територій; створення сприятливого інвес-
тиційного клімату та обов’язкове збереження етно-
культурної та історичної спадщини.
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