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ВСТУП 
 

 

 

Інноваційну складову соціально-економічного розвитку сільських 

територій нині в Україні розглядають як один з основних пріоритетів аграрної 

та регіональної політики держави. При цьому запровадження інновацій у 

сільській економіці ототожнюється з пошуком нових підходів до розуміння 

змісту, форм та методів організації аграрного виробництва та пов’язаних із 

ним секторів регіональних господарських комплексів.  

Актуальність цієї проблематики зумовлюється занепокоєнням, яке 

викликає теперішня ситуація у сільській економіці України, а витоки її сягають 

ледь не сторічної давнини. Так, про заплутаність і складність аграрного 

питання говорилось ще на початку минулого століття1, а його актуальність 

зберігалась упродовж усього радянської періоду, і в умовах ринкових 

трансформацій, і на посттрансформаційному етапі. Тобто, з часу окреслення 

означеної проблеми минуло вже понад століття, а її актуальність залишається 

фактично такою ж гострою. Більше того, є всі підстави вважати, що з часом 

проблема навіть загострюється. При цьому залишаються незмінними певні 

характерні ознаки, що обмежують можливості інноваційного розвитку 

сільських територій, до яких слід насамперед віднести: міграцію найбільш 

кваліфікованих кадрів із сіл у міста, занепад соціальної інфраструктури села, 

монофункційний розвиток сільської економіки. 

Сучасність відкриває для села нові широкі перспективи, яких раніше не 

існувало і які є результатом змін, що нині відбуваються як у світовому 

масштабі загалом, так і в національній економіці та в українському 

суспільстві. Ці зміни тривають в усіх сферах життя, але найбільш яскраво 

відбиваються на сфері споживання, а тому багато товарів, робіт та послуг, 

які споживають та продукують господарські комплекси сільських територій, 

нині вимагають модернізації. 

Інноваційний розвиток сільських територій та підвищення їх 

конкурентоспроможності на сучасній технологічній основі вимагають пошуку 

нових підходів до організації всієї системи соціально-економічних відносин на 

селі. Причому, з огляду на певне відставання села від міста, це має 

здійснюватись з використанням усіх доступних методів стимулювання 

інноваційної активності: як екстенсивних, так й інтенсивних, фінансових та 

нефінансових. 

Традиційно вважається, що інноваційний розвиток сільського 

господарства обумовлений не стільки формами власності на землю, скільки 

густотою населення, його соціальними та культурними особливостями2. Тому 

                                                 
1 Огановский Н. Закономерность аграрной эволюции / Н. Огановский / в 2-х ч. Ч. I. // 

Теория капиталистического развития. Общий ход и фазисы аграрной эволюции. – Саратов: 

Сотрудничество, 1909. – 335 с. – С. 2. 
2 Гловели Г. Теория аграрной революции Н. П. Огановского и геополитическая экономия 

исторического процесса / Г. Гловели // Вопросы экономики, 2009. – ғ 2. – С. 131-148. 
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не можна обмежуватись акцентуванням уваги лише на економічному аспекті 

сільського розвитку, оскільки в умовах швидкого поширення інформації 

рівень знань суспільства, людський чинник, ситуація у світі тощо набувають 

дедалі більшого значення. 

Це актуалізує необхідність дослідження основних механізмів, які 

забезпечують інноваційний розвиток сільських територій, на основі поєднання 

класичних підходів із новими течіями економічної думки: інституційною 

територією, теорією людського капіталу, економікою знань тощо. 

Так, інституціоналісти, досліджуючи причини початкової затримки та 

наступного бурхливого соціально-економічного розвитку людського 

суспільства, дійшли висновку, що успіх провідних країн світу розпочався 

внаслідок зміни підходів до розуміння суті інтелектуальної власності. Саме 

після припинення загального відкритого доступу до винаходів, за якого будь-

який новий науковий продукт потрапляв у вільний доступ, а його автор 

отримував лише визнання, зазвичай не підкріплене матеріальними благами, 

почався стрімкий розквіт інновацій в усіх сферах людської діяльності3.  

Одним з ключових досягнень теорії людського капіталу в контексті 

пошуку джерел інноваційних зрушень у господарському житті суспільства 

стало виявлення взаємозв’язку між обсягом інвестицій, які здійснюються в 

освіту, та рівнем інноваційного потенціалу економіки. Зокрема, прихильники 

цієї доктрини наголошували на тому, що завдяки розвитку інститутів 

людського та інтелектуального капіталу відбувається задоволення 

інноваційних потреб суспільства та його окремих ланок, а інтелектуалізація 

суспільного життя стає неодмінною умовою побудови економіки знань як 

визначального фактора конкурентоспроможності4. 

Водночас, у теоретичних концепціях ―економіки знань‖ основна увага 

акцентується на необхідності широкого застосування в постіндустріальній 

цивілізації наукового знання, оскільки роль творчої особистості та 

інтелектуальних ресурсів стає провідною. Зазначене підтверджується такими 

характеристиками сучасного способу виробництва, як надзвичайно швидкий 

темп, широкі масштаби та глибина змін у розвитку науки і техніки, що мають 

революційний вплив на всю господарську систему, різні галузі матеріального 

виробництва і сфери послуг5. 

Таким чином, інноваційний розвиток сільських територій відбувається 

під впливом різнорідних чинників, які охоплюють широке коло економічних 

сфер, пов’язаних з реалізацією господарських інтересів суб’єктів підпри-

ємництва, державних інституцій та окремих соціальних груп на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.  

 

                                                 
3 North D.C. Structure and Change in Economic History / D.С. North.— New York: 

W. W. Norton&Company, 1981. – 240 p. – Р. 155. 
4 Шпикуляк О.Г. Інтелектуальний та людський капітал як детермінанти інноваційності 

економіки : [Електронний ресурс] / О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило. – Режим доступу : 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_3/3.pdf. 
5 Федулова Л.І. Концептуальні засади економіки знань : [Електронний ресурс] / Л.І. 

Федулова. – Режим доступу : ief.org.ua/Arjiv_ET/Fedulova208.pdf. 
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Їх дослідження та окреслення основних механізмів інноваційного розвитку 

сільських територій дасть змогу виявити головні закономірності поширення 

інновацій у сільській економіці, ідентифікувати ключові бар’єри на шляху їх 

впровадження та запропонувати напрями підвищення інноваційного потенціалу 

вітчизняного села та засоби його ефективного використання. 

Монографія складається з трьох розділів, кожен з яких присвячений 

дослідженню окремого блоку проблем, пов’язаних з функціонуванням та 

інноваційним розвитком сільських територій. 

У першому розділі розкрито теоретичну сутність функціонування 

основних механізмів інноваційного розвитку сільських територій, до яких 

віднесено: інституційний, фінансовий та соціальний. Зокрема, акцентовано 

увагу на тому, що робота кожного з цих трьох механізмів має чітко виражену 

цільову ознаку, всі вони є взаємопов’язаними, а їх ефективність значною 

мірою визначається рівнем взаємоузгодженості окремих складових, які 

охоплюють відповідні важелі, інструменти та ланки кожного механізму. 

Другий розділ містить аналітичні матеріали, які дають змогу 

ознайомитись зі специфікою функціонування господарських комплексів 

сільських територій західного регіону України в контексті їх інноваційного 

розвитку. Зокрема, виявлено, що в нинішніх умовах потенціал інноваційного 

розвитку сільського господарства в західних областях України 

використовується недостатньо через низку бар’єрів, зумовлених 

інституційними дисфункціями, неналежним розвитком інфраструктури 

аграрного ринку, в тому числі інноваційної, низьким рівнем 

диверсифікованості сільської економіки, а також дефіцитом якісного 

людського та соціального капіталу. 

Третій розділ присвячений баченню авторським колективом стратегічних 

пріоритетів інноваційного розвитку сільських територій західного регіону 

України, а також розробці відповідних рекомендацій для органів державної 

влади та місцевого самоврядування. Першочергову увагу в ньому 

акцентовано на напрямах удосконалення інституційного середовища в 

контексті інноваційного розвитку сільської економіки, визначенню 

концептуальних засад інноваційного розвитку сільськогосподарського 

виробництва в умовах Західної України, а також окресленню пріоритетів 

розвитку інноваційної інфраструктури сільської економіки в західних 

областях нашої держави. 

Загалом монографія призначена для наукових працівників, які 

спеціалізуються на дослідженні проблем економічного розвитку сільських 

територій, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів 

аграрного та управлінського профілів, фахівців органів державного 

управління та місцевого самоврядування, дотичних до проблем сільської 

економіки, а також підприємців і громадських діячів, які цікавляться 

згаданою проблематикою.  
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РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

 

 

1.1. Формування та еволюція інституційно-правового механізму 

інноваційного розвитку сільських територій 

 

На сучасному етапі інституційних та структурних перетворень в Україні 

важливою складовою формування національної інноваційної системи є 

забезпечення розвитку сільських територій, спрямованого на активізацію 

інноваційних процесів, впровадження ресурсоощадних технологій, 

диверсифікацію сільської економіки тощо.  

Протягом останніх десятиліть існуючі проблеми сільських територій в 

Україні не вирішувались, а отже накопичувались. Це призвело до зниження 

якості життя сільського населення, деградації соціальної та виробничої 

інфраструктури села, посилення екстенсивного характеру ведення сільського 

господарства. І це при тому, що на сільських територіях проживає третина 

населення нашої країни, формується основа її продовольчої безпеки, 

відтворюється значна частина людського капіталу та соціально-культурного 

потенціалу нації, зберігаються її традиції, ідентичність, ментальність.  

Зважаючи на поглиблення депресивних явищ на сільських територіях 

України та беручи до уваги стратегічні пріоритети їх подальшого розвитку, 

нині особливого значення набуває впровадження інноваційної моделі 

розвитку сільської економіки, в тому числі на основі модернізації суспільно-

економічних відносин на селі та формування дієвого інституційного 

забезпечення її функціонування. Стрижневим елементом цього процесу має 

стати становлення ефективних правових інститутів6.  

Це означає, що в сучасних соціально-економічних умовах зростає роль 

інституційно-правового механізму інноваційного розвитку сільської 

економіки. В наукових працях цей механізм визначається як ―особлива 

структурна складова господарського механізму, що забезпечує створення 

норм і правил, взаємодію різних господарюючих суб’єктів та агентів з метою 

реалізації їх економічних можливостей і стабілізації господарського 

середовища‖7, або ж як ―сукупність інституційних важелів, стимулів і заходів, 

спрямованих на забезпечення ефективного розвитку підприємств, який 

ґрунтується на поєднанні чинників мікро- та макроекономічного середовища 

                                                 
6 Шпикуляк О.Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері: теоретичний 

аспект / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2012. – ғ5. – С. 131-138. 
7 Истомин С.В. Сравнительный анализ институционального и хозяйственного механизмов в 

трансформируемой экономике / С.В. Истомин // Вестник Челябинского государственного 

университета. – 2010. – ғ 27 (208). Экономика. Вып. 29. – С. 47–51. 
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з урахуванням елементів як державного, так і ринкового регулювання‖8. 

Окремі дослідники розглядають роботу інституційно-правового механізму 

крізь призму функціонування та взаємодії різних інституцій, орієнтованих на 

досягнення певної мети чи задіяних у певній сфері національної або 

регіональної економіки. У цьому разі першочергового значення набуває 

ідентифікація, класифікація, структурування та координація роботи таких 

інституцій9. 

Тобто, можна стверджувати, що робота інституційно-правового 

механізму інноваційного розвитку сільських територій України має полягати у 

формуванні таких норм і правил, які б забезпечували достатню мотивацію 

всіх учасників економічного процесу на цих територіях до створення 

інноваційних продуктів і технологій, їх комерціалізації та впровадження у 

господарську діяльність господарюючих суб’єктів. Це стосується як органів 

державної влади та місцевого самоврядування сільських територій, так і 

підприємницьких структур, що займаються сільським господарством, 

агробізнесом, агроконсалтингом, а також задіяні в інших секторах сільської 

економіки (туризм, побутове обслуговування населення, енергетика тощо).  

Численні наукові дослідження підтверджують важливість введення 

інновацій як засобу підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва і управління сільськими територіями, орієнтованого на 

активізацію та реалізацію інноваційно-інвестиційної моделі розвитку 

аграрного сектору економіки10. Передумовами їх введення слугують оцінка 

ресурсного потенціалу конкретної території і визначення специфічних 

ризиків, а також першочергових завдань, які необхідно вирішити для її 

гармонійного розвитку. На цій основі формуються інвестиційні плани і 

заходи, які визначають конкретні інноваційні та інвестиційні процеси і 

програми, створюються центри з підготовки кваліфікованих виробничих і 

управлінських кадрів.  

Інноваційна діяльність на сільських територіях може бути 

багатоаспектною: вибір та впровадження перспективних виробничих 

технологій організації сільськогосподарського виробництва; застосування 

нових енергозбережувальних технологій і енергогенеруючих систем, об’єктів 

малої енергетики, відновлюваних джерел енергії, орієнтованих на специфіку 

сільськогосподарської діяльності; створення інформаційно-аналітичної бази 

управління розвитком сільських територій в умовах ринкової невизначеності; 

пропозиції щодо взаємодії із закордонними фондами, партнерами, 

програмами; реалізація пілотних проектів розвитку сільських територій; 

втілення в життя проектів з організації екопоселень на цих територіях, 

                                                 
8 Кифяк В.І. Сутність інституційного механізму розвитку аграрних підприємств : 

[Електронний ресурс] / В.І. Кифяк. – Режим доступу : 

http://www.confcontact.com/20111222/3_kifyak.php. 
9 Лендьел М. Нові інституційні механізми регіонального розвитку в Європі : [Електронний 

ресурс] / М. Лендьел. – Режим доступу : www.univ.uzhgorod.ua/static/ndi/idurr/lendel.doc. 
10 Звягин Л. С. Концептуальные аспекты инновационной деятельности для развития 

региональных сельских территорий / Л. С. Звягин // Молодой ученый. – 2012. – ғ1. Т.1. – 

С. 104–109. 
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програм створення дієвих систем управління регіональним і муніципальним 

розвитком, проектів історико-пізнавального і спортивно-оздоровчого 

напрямів для сімейного відпочинку; програм і систем підготовки 

управлінських кадрів для розвитку сільських територій тощо. 

Одним із найбільш успішних прикладів ефективного функціонування 

інституційно-правового механізму інноваційного розвитку сільських територій 

може слугувати досвід країн-членів ЄС. 

Так, починаючи з Маастрихського меморандуму (1993 р.) ЄС розробив 

основи інноваційної політики з використанням ―системного підходу‖, при 

якому інновації осмислюються не як лінійний і односпрямований потік знань 

від стадії наукових досліджень до практики, а як вельми розсіяний процес 

навчання, що відбувається в складних і гібридних реляційних мережах. 

Відповідно, ЄС активно сприяє розвитку державно-приватних (досліджень) 

партнерств, транснаціональних мереж, інноваційно-орієнтованої політики 

закупівель та інноваційних інкубаторів11.  

У ЄС сільські території і сільські громади все частіше розглядаються як 

платформа і відправна точка для здійснення процесів диверсифікації 

економіки та забезпечення сталого розвитку. Фермери продовжують 

залишатися важливими соціальними, культурними та економічними 

суб'єктами в сільській місцевості, проте більшість жителів вже зайняті у 

несільськогосподарських видах діяльності. 

Сільське господарство є однією з галузей, де системний підхід до 

інновацій використовується з кількох причин. Інституційні бар'єри та 

існуючий ―розрив‖ між дослідженнями і практикою в багатьох країнах 

засвідчили, що використання одних лише знань фермерів є недостатнім 

джерелом для інновацій. Одним з основних завдань для аграрних систем 

знань та інновацій є вдосконалення процесів переробки, маркетингу і 

здатності створювати додану вартість у сільському та лісовому 

господарствах, а також освоєння нових можливостей у наданні нових 

сільських і екологічних послуг та непродовольчого виробництва. 

За умови розвитку інновацій як системи спільного продукування знань, 

економічних, соціальних, організаційних та технологічних рішень на основі 

спільних інтересів і мереж, цей процес має шанси стати більш успішним. 

Зазвичай такі мережі включають широкий спектр учасників: фермери, 

споживачі, сільські підприємці та малі і середні підприємства, регіональні 

органи влади, університети, науково-дослідні установи та агенції підтримки 

інновацій, посередники і брокери знань та ін. Ефективні інноваційні системи 

функціонують завдяки дії відповідного інституційно-правового механізму та 

базуються на співпраці у формі партнерських відносин між різними групами 

державного і приватного сектору, регіональними платформами інновацій, 

бізнес-спілками, кластерами тощо12. 

                                                 
11 Innovation processes in agriculture and rural development : [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: http://www.insightproject.net. 
12 Там само. 
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У країнах ЄС ідея модернізації та інноваційного розвитку сільських 

територій останніми роками активно впроваджується в життя. У Стратегії 

розвитку Європи до 2020 року наголошується на важливості досліджень та 

інновацій як ключових елементів у підготовці Європейського Союзу до 

майбутніх викликів. Орієнтирами ―Спільної аграрної політики – 2020‖ також є 

незамінність інновацій у підготовці європейського сільського господарства до 

майбутнього. В рамках бюджету Європи – 2020 передбачається виділення 4,5 

млрд. євро на дослідження та інновації в царині продовольчої безпеки, 

біоекономіки та сталого розвитку сільського господарства13. 

Однією з останніх таких ініціатив стало створення Європейською 

комісією (29 лютого 2012 року) Партнерства Європейських Інновацій 

(Entrepreneurship and Innovation Programme - EIP) ―Продуктивність у 

сільському господарстві та його сталий розвиток‖14. Ця ініціатива була 

зумовлена проблемами формування продовольчої безпеки (за прогнозами, 

попит на продовольчу продукцію до 2050 року зросте на 70%), 

уповільненням зростання продуктивності праці у аграрному секторі та 

незадовільним агроекологічним станом галузі, падінням обсягів вкладених 

інвестицій у дослідницьку сферу аграрного сектору, зростанням 

навантаження на середовище та природні ресурси (близько 45% 

європейських ґрунтів мають проблеми з якістю, 40% сільськогосподарських 

земель є вразливими до забруднення нітратами, а популяція птахів за останні 

20 років зменшилась на 20-25%). Тому ключовим викликом для сільського 

господарства країн-членів ЄС у найближчому майбутньому буде не лише 

необхідність збереження темпів зростання обсягів виробництва, а й сталий 

розвиток сільських територій. На думку Європейської Комісії, ці виклики не 

можуть бути розв’язані без потужного поштовху до активного впровадження 

наукових досліджень та інновацій, в результаті чого між вченими, фермерами 

та іншими економічними агентами налагоджується тісна співпраця, що 

дозволяє прискорити швидкість передачі технологій від науки у 

сільськогосподарське виробництво, а також забезпечити більш 

систематизований зворотний зв’язок щодо практичних потреб від сільського 

господарства до науки. 

Діяльність EIP скеровується в напрямі налагодження взаємодії між 

сільським господарством, біоекономікою, наукою та іншими інституціями ЄС 

на національному та регіональному рівнях. Функціонування цього 

партнерства також слугуватиме каталізатором зростання ефективності 

інновацій, які підтримуються як політикою сільського розвитку, так і 

політикою досліджень та інновацій. Основними завданнями EIP є сприяння 

продуктивності та ефективності у аграрному секторі, а також забезпечення 

сталого розвитку сільських територій. 

                                                 
13 Communication from the commission to the European Parliament and the Council : 

[Електронний ресурс] / Режим доступу : http://ec.europa.eu. 
14 European Innovation Partnership ―Agriculture Productivity and Sustainability‖ : [Електронний 

ресурс] / Режим доступу : http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
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Не менш показовим є досвід функціонування інституційно-правового 

механізму інноваційного розвитку сільських територій в Китаї.  

Найбільш показовими на сільських територіях ЄС є інновації у сфері 

прямого маркетингу, екологічних технологій та надання сільських послуг. 

Основними видами інновацій є економічні, соціальні, організаційні і технічні. 

Хоча всі види інновацій є взаємопов’язаними і важливими для успіху 

інновацій, порівняльний аналіз свідчить, що у сфері прямого маркетингу 

переважають інновації організаційного та економічного характеру 

(незважаючи на превалюючий соціальний характер ініціатив громадян); у 

сфері екологічних технологій це насамперед технічні та організаційні 

інновації; у сфері надання сільських послуг це передусім соціальні та 

організаційні інновації (табл. 1.1). 

Економічна мотивація завжди є одним з головних каталізаторів 

інноваційного процесу. У прямому маркетингу економічні інновації 

стосуються розбудови системи дистрибуції та ринків збуту (магазини на 

фермах, Інтернет-платформи для одного чи кількох фермерів, колективні 

магазини), а також поліпшення комунікації та маркетингу (організація 

колективного просування, події, логотипи, листівки, подарунки для клієнтів, 

листи клієнтам та ін.). Солідарні купівельні групи можуть також стосуватися 

неформальної економіки, в якій меркантильні інтереси переплітаються з 

етичними цінностями та політичними переконаннями. 

У сфері екологічних технологій і в секторі сільських послуг економічні 

аспекти не є основним рушійним елементом інноваційних стратегій на цей 

час, хоча використання біоенергетики дає фермерам можливість розширити 

спектр своїх традиційних джерел доходу. 

Соціальні інновації передбачають формування нових мереж і відносин 

між виробниками, споживачами та іншими учасниками ланцюжка поставок 

або надання територіально організованих послуг. Суть соціальних інновацій 

є подвійною: вкласти соціальну ідею в інновацію таким чином, щоб отримати 

бажаний соціальний результат, і сформувати нову мережу або організацію. 

Наприклад, у прямому маркетингу взаємодія між виробниками зростає у разі 

створення колективних магазинів. У випадку солідарних купівельних груп 

альянси споживачів-громадян відіграють провідну роль і часто 

формалізуються для того, щоб стати визнаними учасниками на місцевому 

рівні. У мережі соціальних інновацій спілкування та спільні інтереси і цінності 

є ключовими. 

В галузі біоенергетики фермери змінюють свої соціальні функції, 

додавши до традиційної сільськогосподарської діяльності виробництво 

продуктів харчування, виробництво енергії. Крім того, реалізація 

біоенергетичних систем у сільській місцевості потребує участі інших місцевих 

суб’єктів, які відіграють активну роль у будівництві нових мереж. При цьому 

спільний процес навчання є одним з важливих аспектів соціальних 

інновацій15. 

                                                 
15 Innovation processes in agriculture and rural development : [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://www.insightproject.net. 
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Таблиця 1.1  

Види інновацій на сільських територіях16 

№ 

з/п 

Інновації Прямий  

маркетинг 

Екологічні  

технології 

Сільські  

послуги 

1 Економічні   розбудова ринкових 

каналів (фермерських 

магазинів, Інтернет-

платформ); 

 поліпшення 

маркетингу (колективне 

просування, логотипи, 

заходи тощо); 

 неформальна 

економіка солідарних 

купівельних груп 

+++ 

 ресурси біомаси; 

 колективне опалення; 

 нові способи 

забезпечення енергією 

(наприклад, енергія на 

контрактній основі); 

 регіональна структура 

виробництва. 

+ 

 децентралізація 

громадських служб; 

 територіально 

організовані послуги 

+ 

2 Соціальні  посилена взаємодія 

між виробниками; 

 мережі між 

виробниками і 

споживачами; 

 нарощування 

культури харчування 

громадян-споживачів. 

++ 

 

 фермери як 

виробники енергії; 

 залучення і активна 

роль фермерів та 

інших місцевих 

суб'єктів. 

++ 

 формування 

партнерств; 

 місцеві мережі зв'язку 

та навчання; 

 соціальні / громадські 

блага, ідеї, інтегровані в 

послуги; 

 групи LEADER; 

 розширені знання та 

експертні мережі. 

++ 

3 Організаційні  нові способи 

управління 

(землеробство і 

продаж); 

 покращення 

організації праці. 

+++ 

 

 нові способи 

організації процесу; 

 налаштування 

виробничих мереж; 

 регіональні заходи 

+++ 

 

 

 організація роботи у 

соціально-орієнтованих 

фермах; 

 мережеві компанії; 

 регіональні кластери 

бізнесу; 

 формування 

партнерств; 

 місцеві мережі зв'язку 

та навчання. 

+++ 

4 Технічні   нові продукти; 

 особливі методи 

маркетингу. 

+ 

 нові культури і 

сівозміни; 

 нова технологія для 

виробництва і 

використання 

біоенергії (нагрівачі). 

++ 

 використання 

широкосмугового 

доступу в Інтернет; 

 послуги телефонного 

зв'язку; 

 рекреаційні технології. 

+ 

Примітка: (кількість знаків ―+‖ характеризує рівень присутності 

інновацій у відповідному секторі). 

 

Організаційні інновації передбачають впровадження нових способів 

управління (у сільському господарстві, а також у каналах продаж) або 

створення нових партнерств та альянсів між учасниками. Деякі важливі види 

партнерства (наприклад, групи LEADER) можуть класифікуватись як 

                                                 
16 Складено за даними: Innovation processes in agriculture and rural development : 

[Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.insightproject.net. 
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організаційні інновації, які водночас мають і характеристики соціальних 

інновацій. 

У сфері прямого маркетингу організаційні інновації сприяють кращому 

розподілу робочої сили та організації місцевих фермерів і переробників 

(наприклад, м'ясної або молочної продукції), впроваджуючи прямі продажі на 

фермі або в колективних магазинах. Організації прямого маркетингу сприяють 

електронна пошта, веб-сайти, електронні розсилки тощо. 

У галузі біоенергетики організаційними інноваціями є нові способи 

організації процесу виробництва та постачання енергії (наприклад, 

контрактування енергії), створення регіональних або локальних виробничих 

мереж на усіх етапах інновацій (вхід, процес, вихід). 

Організаційні питання є важливими і для успішності інновацій у сфері 

сільських послуг. Наприклад, у соціально-орієнтованому сільському 

господарстві (care farming) надзвичайно складно організувати робочий процес 

на фермі і розділити ролі фахівців різних спеціальностей (лікарі, педагоги, 

агрономи). Між частками соціальної роботи та сільськогосподарського 

виробництва у господарствах повинен бути правильний баланс, і це питання 

організаційних інновацій. У сфері послуг найбільш ефективними 

організаційними інноваціями є мережеві компанії і регіональні бізнес-кластери. 

Одним з видів організаційних інновацій, що впроваджуються в секторі 

особистих селянських господарств і стосуються заготівлі, зберігання й 

транспортування молока, є створення у сільській місцевості приймальних 

пунктів, укомплектованих цистернами з холодильними установками. Подібний 

досвід став візитною карткою аграрного сектору Польщі, де з використанням 

державної підтримки створені та функціонують молочні кооперативи (держава 

надає одноразову допомогу для обладнання відповідних заготівельних пунктів 

холодильною установкою та молоковозом)17. 

До інноваційних ресурсозбережувальних технологій у землеробстві 

належать: точне землеробство, органічне землеробство, прямий висів 

(нульова технологія) та мінімальна технологія. В основу точного землеробства 

покладена система, що передбачає отримання з певної земельної площі 

максимальної кількості якісної й якомога дешевшої продукції шляхом 

створення однакових умов розвитку для всіх рослин цієї площі без порушення 

норм екологічної безпеки. Точне землеробство передбачає дозоване внесення 

добрив, насіння і води в ґрунти відповідно до потреб рослин та якості ґрунтів. 

Під органічним землеробством розуміють систему екологічного менеджменту 

сільськогосподарського виробництва, яка підтримує та поліпшує 

біорізноманіття, біологічні цикли й біологічну активність ґрунтів. Вона 

базується на мінімальному використанні штучної сировини й матеріалів та 

агротехнічних прийомах, які відроджують, підтримують і поліпшують 

екологічну гармонію. В основу мінімальної та нульової технологій покладено 

мінімізацію чи відмову від механічного обробітку ґрунту; застосування 

сівозмін, які є найбільш економічно доцільними й поліпшують родючість 

                                                 
17 Ганначенко С.Л. Інноваційні ресурсозбережувальні технології в землеробстві // С.Л. 

Ганначенко / Економіка АПК. – 2012. – ғ1. – С. 99–103. 
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ґрунту; інтегрований підхід до боротьби з бур’янами, шкідниками та 

хворобами рослин; використання насіння вищих репродукцій, чутливих до 

нових технологій18. 

Окрім нульового обробітку ґрунту одними з важливих інноваційних 

розробок, які розвинені країни світу вважають найбільш значущими 

революційними технологіями у підвищенні ефективності 

сільськогосподарського виробництва, є також біологічна фіксація азоту і 

зменшення потреби у хімічних добривах, що можна досягти вирощуванням 

бобових культур. В Аргентині та Бразилії, наприклад, нульовий обробіток 

ґрунту використовують на понад 40 млн. га (майже 43% орних земель), у 

США – на 25% млн. га, в Австралії – близько 15 млн. га. Такий досвід є 

особливо корисним для селянських господарств, адже його без особливих 

перешкод можна адаптувати до вітчизняних умов, оскільки це не потребує 

значних фінансових та матеріальних затрат і є однією з процесних інновацій19. 

Технологічні інновації пов’язані з розвитком нових продуктів, 

впровадженням нових методів виробництва і постачання, технічними 

рішеннями в галузі логістики та маркетингу. В галузі біоенергетики інновації 

пов'язані з виробництвом біомаси і передбачають вирощування нових 

сільськогосподарських культур, нових способів сівозміни, збирання врожаю 

або використання промислових відходів і шламу. Процесний етап передбачає 

нові технологічні рішення для виробництва біоенергії20. 

Інноваційна діяльність у тваринництві – це комплексний процес 

виведення більш продуктивних порід худоби, створення 

сільськогосподарських машин і силових агрегатів нового покоління, 

впровадження прогресивних техніко-технологічних, організаційно-

економічних та управлінських рішень, комерціалізація сучасних 

тваринницьких новацій: технологій утримання і відгодівлі молодняку худоби і 

птиці тощо. Ці заходи охоплюють усі етапи виробничого циклу – від 

зародження ідеї до впровадження інновацій у виробництво. Зазвичай, перші 

споживачі новацій – аграрні підприємства і сільські домогосподарства, що 

займаються тваринництвом21. 

 У прямому маркетингу технічні інновації проявляються здебільшого у 

створенні нових продуктів, наприклад: салямі з яловичини, нові варення або 

сиропи, локшина і т.ін. Конкретні методи розроблені або адаптовані для 

прямого маркетингу: наприклад, різні упаковки, рухомі ринкові стенди, 

невеликі за розміром системи обробки тощо. 

У царині нових сільських послуг роль технічних інновацій в основному 

полягає у підтримці організаційних та соціальних інновацій і поліпшенні 

                                                 
18 Ганначенко С.Л. Інноваційні ресурсозбережувальні технології в землеробстві // С.Л. 

Ганначенко / Економіка АПК. – 2012. – ғ1. – С. 99–103. 
19 Кулаєць М.М. Інноваційна діяльність в аграрній сфері / М.М. Кулаєць, М.Ф. Бабієнко, П.А. 

Лайко, О.Д. Витвицька / Економіка АПК. – 2011. – ғ2. – С. 100–107. 
20 Innovation processes in agriculture and rural development : [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://www.insightproject.net. 
21 Кулаєць М.М. Інноваційна діяльність в аграрній сфері / М.М. Кулаєць, М.Ф. Бабієнко, П.А. 

Лайко, О.Д. Витвицька / Економіка АПК. – 2011. – ғ2. – С. 100–107. 
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способів надання послуг, наприклад, шляхом застосування технологічних 

інновацій у сільських умовах. Фінський досвід технічних нововведень показує, 

як використання широкосмугового доступу в Інтернет у віддалених районах 

дозволяє забезпечити добробут і надання деяких медичних послуг і мотивує в 

деяких випадках фахівців переїжджати працювати в сільську місцевість22. 

Фундаментальні зміни в китайській економіці розпочалися саме з 

ринкових перетворень на селі, що полягали, передусім, в об’єднанні прав 

володіння і користування земельними наділами. Завдяки тому, що в країні 

збереглося селянство і стимули для розвитку аграрного сектору, імпульс для 

розвитку ініціативи сільських мешканців був реалізований через поступове, 

проте послідовне удосконалення інституційно-правового механізму 

функціонування сільської економіки. Пріоритетним напрямом його роботи 

стала диверсифікація господарської діяльності у сільській місцевості на основі 

розвитку народних промислів, ремесел, легкої та переробної промисловості 

тощо. Нарощування експорту продукції дрібних підприємств, розташованих на 

селі, зробило важливий внесок у розвиток всієї китайської економіки, а малий 

бізнес став вагомим джерелом доходів сільських мешканців і дієвим важелем 

розвитку села. Важливою складовою інституційно-правового механізму 

інноваційного розвитку сільських територій у Китаї виявилась гнучка і 

грамотна політика держави щодо пошуку компромісу та балансу інтересів між 

владою і бізнесом, а також боротьба з монополізмом і корупцією23.  

Шляхи інноваційного розвитку в розвинутих країнах здійснювались в 

різних сферах економіки, при цьому головними залишилися сільське 

господарство, фінанси та Інтернет-економіка, які були доступними для 

інновацій. Аграрний сектор, залишаючись важливою сферою життєдіяльності 

сільського населення, саме в розвинутих країнах, що перебувають на 

постіндустріальній стадії розвитку, став найбільш наукоємним і переходить в 

інформаційно-біотехнологічну стадію, а сільське господарство як частина 

агропродовольчої макроструктури є рівноправним партнером і важливою 

ланкою всього технологічного ланцюга, готовою породжувати і сприймати 

нововведення24. 

Основними інституційними проблемами вітчизняного аграрного 

виробництва є нестабільність аграрної політики, необхідність удосконалення 

земельних відносин, потреба в розвитку кооперації та інтеграції 

сільгоспвиробників, низька ефективність управління аграрним виробництвом, 

незавершеність аграрної реформи, складна система державного регулювання 

аграрної сфери, відсутність недержавних структур захисту інтересів селян, 

недосконала цінова політика тощо25. 

                                                 
22 Innovation processes in agriculture and rural development : [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://www.insightproject.net. 
23 Губенко В.І. Складові, суперечності та фактори інноваційного розвитку України / В.І. 

Губенко // Економіка та управління АПК. – 2012. – Випуск 7(93). – С. 14–20. 
24 Там само. 
25 Шпикуляк О.Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері: теоретичний 

аспект / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2012. – ғ5. – С. 131–138. 
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Інститути інноваційної діяльності створюють сприятливі умови 

перерозподілу та ефективного використання ресурсів, капіталу, праці в 

економіці, забезпечуючи якісно новий рівень розвитку суспільства й 

конкурентоспроможності економіки. У постіндустріальному суспільстві 

(економіці) вони сформовані таким чином, що забезпечують всебічне 

накопичення й розвиток знань, а головною продуктивною силою стає 

інтелект, інформація. Саме ці чинники є рушіями розвитку масштабного 

інноваційного процесу у всіх галузях і сферах життєдіяльності людини. 

Інституційно-правові умови є базисним чинником інтелектуалізації суспільно-

економічних процесів. Інститути модифікують активізацію, у тому числі 

інноваційних процесів, особливо в умовах сприятливого конкурентного ринку. 

Саме інститути інноваційної діяльності формують мотиваційне поле розвитку 

суб’єктів інноваційного процесу. Вони створюють інституційні умови, які 

структурують відносини учасників цього процесу на всіх етапах його 

проходження. При цьому інститути закріплюються формально у нормативних 

актах та угодах, а також неформально – в ментальних, поведінкових нормах26 

(рис. 1.1). 
 

 
 

Рис. 1.1. Інститути, що формують інституційно-правовий механізм 

інноваційного розвитку сільських територій27 

                                                 
26 Шпикуляк О.Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері: теоретичний 

аспект / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2012. – ғ5. – С. 131–138. 
27 Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М.Й. Малік, О.Г. 

Шпикуляк // Економіка АПК. – 2011. – ғ7. – С. 169-176. 
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Залежно від принципів реалізації державою владних повноважень у 

сфері продукування знань і створення інновацій, розрізняють три варіанти 

організації інститутів інноваційної системи: адміністративно-командна модель 

– повний контроль держави над інноваційним процесом через механізм 

державного замовлення й визначення пріоритетів фінансування; ринкова 

модель – створення інновацій у результаті діяльності окремих 

інституціональних сфер, яким притаманне чітке розмежування функцій у 

межах їх повноважень; модель потрійної спіралі – кожен з інститутів генерує 

систему виробництва знань за рахунок виконання ролей інших організацій і 

створення гібридних інституціональних форм28. 

Інституційний механізм інноваційного розвитку сільських територій 

представлений на рис. 1.2.  

В Україні інноваційна політика визначається цілою низкою нормативно-

правових актів, що регулюють суспільні відносини у згаданій сфері. 

Незважаючи на це, за останні роки спостерігається значне відставання 

національної економіки від економік розвинутих держав світу за рівнем 

технологічного розвитку та продуктивністю виробництва, а більшість 

вітчизняних підприємств залишаються технологічно відсталими, 

енергомісткими і не провадять активної інноваційної діяльності29. 

Перелік чинних нині інноваційних проектів у аграрному секторі 

економіки представлено у таблиці 1.2. Так, з 15 діючих інноваційних 

проектів лише 3 мають стосунок до сільського господарства.  

 

Таблиця 1.2 

Перелік чинних інноваційних проектів,  

що включені до державного реєстру30 
№  

з/п 

Назва  

інноваційного проекту 

Виконавець 

проекту  

(Код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Термін 

виконання 

проекту 

№ 

свідоцтва, 

дата 

видачі 

Дата 

закінчен-

ня дії 

свідоцтв

а 

1 Виробництво технологічного 

комплексу для 

агропромислового комплексу 

ВАТ ―ТОДАК‖, 

м. Київ  

(14307340) 

Червень 2007 

–  

червень 2009 

000010 

18 червня 

2007 р. 

18 червня  

2014 р. 

2 Створення вертикально 

інтегрованої структури із 

замкнутим циклом виробництва 

м’яса свинини 

ЗАТ ―АПК-

ІНВЕСТ‖, 

м. Донецьк 

Січень 2007 – 

грудень 2010 

000003 

03 серпня 

2007 р. 

03 серпня 

2014 р. 

3 ―Модернізація заводу з 

виробництва органічно-

мінеральних добрив потужністю 

до 10000 тонн на рік‖  

ТОВ ―ДІКО‖, 

м. Київ 

2008 р. – 2012 

р. 

000014  

12 

листопада 

2008 р. 

12 

листопада 

2015 р. 

 

                                                 
28 Складено за: Шпикуляк О.Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері: 

теоретичний аспект / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2012. – ғ5. – С. 131–138. 
29 Концепція реформування державної політики в інноваційній сфері від 10 вересня 2012 р. 

ғ 691-р : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
30 Перелік чинних інноваційних проектів, що включені до державного реєстру : 

[Електронний ресурс] / Режим доступу : http://dknii.gov.ua. 

http://zakon1.rada.gov.ua/
http://dknii.gov.ua/
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Рис. 1.2. Інституційний механізм інноваційного  

розвитку сільських територій31 

                                                 
31 Складено на основі джерел (див. наступну сторінку):  

Інноваційний розвиток сільських територій 

 формування конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва; 

 використання ресурсоощадних (зелених) технологій; 

 випереджальний розвиток людського капіталу; 

 диверсифікація сільської економіки; 

 управління земельними ресурсами на засадах сталого розвитку; 

 ендогенний розвиток території через максимально повну реалізацію внутрішнього потенціалу. 
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Прийнятий минулого року Закон України ―Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні‖ (на заміну попереднього одноіменного 

Закону України (від 16.01.2003 р. ғ 433-IV)) визначає такі стратегічні 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності на 2011-2021 роки, 

безпосередньо пов’язані з потенційним розвитком сільських територій: 

 освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження 

енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій, освоєння 

альтернативних джерел енергії; 

 технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; 

 широке застосування технологій більш чистого виробництва та 

охорони навколишнього природного середовища; 

 розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, 

робототехніки. 

Окремим пунктом серед стратегічних пріоритетів виділено модернізацію 

агропромислового комплексу. Також про важливість згаданого пріоритету 

вказується і у ст. 4 Законопроекту ―Про сільське господарство‖32: ―Державна 

політика розвитку сільського господарства спрямовується на забезпечення 

сталого інноваційного розвитку сільського господарства, перетворення його 

на високоефективну, конкурентоспроможну галузь економіки і створення 

умов, які забезпечують: 

 внутрішні потреби країни в якісному продовольстві та сировині для 

промисловості; 

 розвиток експорту сільськогосподарської продукції та продовольства; 

 конкурентоспроможність сільськогосподарської вітчизняної продукції 

на внутрішньому і зовнішньому ринках; 

 ефективний ринок сільськогосподарської продукції та продуктів її 

первинної переробки, що забезпечує прибуткову діяльність 

сільськогосподарських товаровиробників; 

 розширене відтворення сільськогосподарського виробництва; 

 ефективну зайнятість сільського населення; 

 екологізацію сільського господарства та охорону навколишнього 

природного середовища.‖ 

Зважаючи на безальтернативність інноваційної моделі розвитку 

сільських територій нашої держави, пріоритетними напрямами 

                                                                                                                                                                      
 Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи: Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. ғ 680-р : [Електронний ресурс] / 

Режим доступу : http://search.ligazakon.ua. 

 Шпикуляк О.Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері: 

теоретичний аспект / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2012. – ғ5. – С. 131–138.  

 Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери 

економіки // М.Й.Малік, О.Г.Шпикуляк / Економіка АПК. – 2011. – ғ7. – С. 169–176. 

 Innovation processes in agriculture and rural development : [Електронний ресурс] / 

Режим доступу : http://www.insightproject.net. 
32 Проект Закону України ―Про сільське господарство‖ : [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://www.minagro.gov.ua/page/?12503. 
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функціонування інституційно-правового механізму у цьому контексті мають 

стати: 

 стимулювання процесу інституційного оформлення всіх учасників 

аграрного ринку, оскільки діяльність господарств населення, які не 

оформлені як фермерське чи особисте селянське господарства, не підлягає 

обліку і, відповідно, вони залишаються поза діючими державними, 

регіональними тощо програмними документами, які регламентують 

функціонування цього ринку; 

 всебічну раціоналізацію аграрного природокористування, яка 

передбачатиме формування оптимальних розмірів землекористування та 

впорядкування розміщення земельних ділянок, що сприятиме 

запровадженню системи раціонального використання земель, науково 

обґрунтованих сівозмін, що підвищуватиме родючість ґрунтів та уможливить 

використання інноваційних технологій у сільськогосподарському 

виробництві; 

 орієнтацію на активне використання перспективних інноваційних 

ресурсозбережувальних технологій у землеробстві (точне землеробство, 

органічне землеробство, прямий висів (нульова технологія) та мінімальна 

технологія), зважаючи на задовільний екологічний стан земельних ресурсів 

та навколишнього середовища, загалом; 

 використання альтернативних джерел енергії (енергії біомаси, 

вітрової, сонячної енергій тощо), створення замкнутих циклів виробництва 

продукції і виробництва електроенергії на власні потреби у 

сільськогосподарських господарствах; 

 розвиток інфраструктури сільських територій та інфраструктури 

аграрного ринку, використання новітніх логістичних систем в управлінні 

сільською економікою;  

 інформаційне забезпечення існуючих форм і методів запровадження 

інновацій, поширення досвіду використання новітніх розробок у сфері 

агротехніки, біотехнології та агроекології; 

 розробку навчальних та тренінгових програм підготовки кадрів 

(передусім, місцевих мешканців території), які б орієнтувалися в існуючих 

тенденціях інноваційного розвитку у світі та змогли б управляти процесами 

впровадження інновацій у всіх формах ведення сільськогосподарської 

діяльності; 

 узгодження напрямів інноваційного розвитку сільськогосподарського 

виробництва території з можливостями та потребами цієї території. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

1.2. Особливості функціонування фінансового механізму 

інноваційного розвитку сільських територій 

 

Інноваційний потенціал сільських територій формується не лише під 

впливом дії інституційно-правових чинників, він значною мірою визначається 

також характером роботи фінансового механізму інноваційного розвитку 

сільської економіки. Цей механізм охоплює сукупність методів і форм, 

інструментів, прийомів і важелів фінансового впливу на соціально-

економічний розвиток сільських територій, а також фінансові індикатори, які 

дозволяють оцінити цей вплив33.  

До основних складових фінансового механізму слід віднести набір 

фінансово-кредитних, фіскальних, бюджетних та інвестиційних важелів 

впливу, а також окремі фінансові інструменти, які застосовуються на основі 

відповідних фінансових методів і приводять у дію фінансові важелі. 

Ефективність функціонування фінансового механізму розвитку сільських 

територій визначається рівнем взаємодії вищезгаданих фінансових важелів і 

фінансових інструментів, а також адекватністю методів їх застосування на 

кожній сільській території. 

Основні характеристики фінансового механізму інноваційного розвитку 

сільських територій наведені в табл. 1.3.  

На вершині ієрархічної матриці фінансового механізму розвитку 

сільських територій містяться інституції, які відповідають за розробку 

нормативно-правового забезпечення його функціонування (їх можна умовно 

назвати конструкторами механізму). В Україні до них належать: Адміністрація 

Президента України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та 

його структурні підрозділи, а також Національний банк України. Саме їх 

укази, розпорядження, постанови, а також прийняті в установленому 

порядку закони та підзаконні нормативні акти задають ключові параметри 

формування зовнішнього середовища, в якому функціонує фінансовий 

механізм інноваційного розвитку сільських територій. Водночас нормативно-

правові акти, прийняті цими інституціями, визначають низку внутрішніх 

характеристик роботи фінансового механізму, як-от обсяг бюджетних 

ресурсів, що виділяються на підтримку АПК та розвиток інфраструктури 

сільських територій, величину податків і зборів (ставок ввізного мита), 

включаючи пільги для підприємств, що реалізують інвестиційно-інноваційні 

проекти на селі, регулювання відсоткових ставок за кредитами тощо. 

Нормативно-правові рамки виступають інституційною базою для 

здійснення управлінських повноважень, які у фінансовому механізмі 

розвитку сільських територій розосереджуються між низкою ―операторів‖, 

яких умовно можна розділити на дві основні категорії: загальнодержавні та 

регіональні.  

 

 

                                                 
33 Поняття фінансового механізму, його складові : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://buklib.net/books/30444. 
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Таблиця 1.3 

Основні характеристики фінансового механізму  

інноваційного розвитку сільських територій* 

Елементи 

механізму 

Характеристики 

Складові (суб’єкти) Цільова функція Основне завдання 

Конструктори АПУ, ВРУ, КМУ, НБУ, 

міністерства та 

відомства  

Розробка 

нормативно-

правового 

забезпечення 

Прийняття законів, 

постанов, розпоряджень, 

наказів тощо 

Оператори АПУ, КМУ, НБУ, МінАПК, 

Мінфін, обласні та 

районні державні 

адміністрації  

Розподіл фінансових 

ресурсів відповідно 

до чинного 

законодавства 

Здійснення фінансових 

трансферів, фінансове 

забезпечення 

інвестиційних програм 

Основні джерела 

енергії  

Фінансово-кредитні 

ресурси, фіскальні 

преференції 

Стимулювання 

інноваційної 

активності 

Фінансове забезпечення 

інноваційних проектів 

Важелі управління Бюджетування, 

фінансово-кредитна 

політика, інвестиційна 

діяльність 

Своєчасне 

надходження 

фінансових ресурсів 

до розпорядників 

коштів 

Розподіл фінансових ресурсів 

між учасниками 

інноваційного процесу на 

сільських територіях 

Інструменти Податки і збори, субсидії, 

субвенції, кредити, 

інноваційно-інвестиційні 

проекти 

Акумулювання та 

перерозподіл фінан-

сово-кредитних 

ресурсів  

Регулювання інвестиційно-

інноваційної активності в 

розрізі окремих сільських 

територій 

Основні ланки  Справляння податків і 

зборів, виділення 

бюджетних коштів, 

надання кредитів, 

здійснення інвестицій 

Забезпечення ефек-

тивної взаємодії між 

усіма елементами 

фінансового 

механізму  

Мінімізація трансакційних і 

трансформаційних витрат 

у процесі функціонування 

фінансового механізму 

Контрольовані 

параметри 

Бюджетна дисципліна, 

фіскальні платежі, 

обсяг вкладених 

інвестицій 

Недопущення відхи-

лень і збоїв у роботі 

фінансового 

механізму 

Своєчасне внесення 

коректив у роботу 

фінансового механізму та 

його окремих елементів 

Критерії 

ефективності 

Нарощування обсягів виробництва інноваційних товарів і послуг на 

сільських територіях, збільшення платежів до бюджетів різних рівнів, 

підвищення соціальних стандартів і якості життя сільського населення 

на інноваційній основі 

* Примітка: авторська розробка. 

 

Першу групу формують органи виконавчої влади, відповідальні за 

реалізацію фінансово-економічної політики (Адміністрація Президента 
України, Кабінет Міністрів України, Міністерство аграрної політики, 

Міністерство фінансів України тощо). До другої групи операторів належать 

органи виконавчої влади, що діють на рівні окремих регіонів та субрегіонів в 
особі обласних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, 

районних державних адміністрацій, а також виконкомів міських, сільських та 
селищних рад. Вони забезпечують управління окремими ланками 

фінансового механізму інноваційного розвитку сільських територій на основі 
відповідних важелів (бюджетування, визначення пріоритетів фінансово-

кредитної політики, здійснення та регулювання інвестиційної діяльності 
тощо) та інструментів (податки і збори, субсидії, субвенції, кредити, 

інноваційно-інвестиційні проекти). 
При цьому фінансові інструменти поділяються на первинні (грошові 

засоби, цінні папери, дебіторська і кредиторська заборгованість тощо) та 
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вторинні (ф’ючерсні та форвардні контракти, фінансові опціони, валютні 

свопи та ін.). До основних фінансових методів, у руслі яких 
використовуються ці інструменти, належать: фінансове регулювання, 

кредитування, оподаткування, фінансовий, облік, фінансове планування та 

прогнозування, фінансовий контроль та аудит тощо34.  
Основними критеріями ефективності функціонування фінансового 

механізму інноваційного розвитку сільських територій є його спроможність 
забезпечувати збільшення обсягів виробництва товарів і послуг на сільських 

територіях, стимулювати нарощування платежів до бюджетів різних рівнів, 
створювати необхідні умови для підвищення якості життя сільського 

населення та соціальних стандартів на селі. 
У сучасній цивілізації, коли до основних передумов інноваційного 

розвитку сільської економіки почали відносити права власності на 
інтелектуальну продукцію, діяльність у сфері інновацій на сільських 

територіях отримала потужний додатковий імпульс у вигляді матеріальної 
зацікавленості, що надало їй систематичного та економічно виправданого 

характеру. У результаті відбулась інтенсифікація економічного розвитку, що 
передбачає постійне зростання продуктивності, яке забезпечується 

технологічним прогресом, а також розширенням і вдосконаленням 

продуктової номенклатури35.  
Водночас зростає значимість і вагомість фінансових стимулів в 

активізації інноваційної діяльності у різних секторах економіки. Більше того, 
рівень фінансової забезпеченості окремих сфер економічної діяльності та 

фінансової спроможності господарських комплексів сільських територій 
безпосередньо впливає на їхню здатність акумулювати матеріальні засоби та 

людські ресурси для реалізації інноваційних проектів, визначаючи тим самим 
їх інноваційний потенціал.  

У контексті інноваційного розвитку сільських територій це означає 
зростання ролі фінансових інструментів у життєзабезпеченні відповідних 

територіальних громад з метою підвищення ефективності функціонування 
фінансового механізму їх інноваційного розвитку.  

Фінансове стимулювання інноваційної активності на сільських територіях 
має два основних різновиди36: 

 внутрішній – вкладення фінансових ресурсів у модернізацію 

матеріально-технічної бази окремих підприємств аграрного сектору та 
суміжних із ним сфер економічної діяльності для підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку; 
 зовнішній – залучення фінансових ресурсів із зовнішнього 

середовища, пов’язане з реалізацією інноваційної політики держави, 
переходом світової економіки на новий рівень науково-технічного розвитку, 

посиленням інноваційної активності в регіонах тощо.  

                                                 
34 Основные элементы финансового механизма : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://livestalker.net/osnovnye-elementy-finansovogo-mexanizma. 
35 Скоробогатов А. ―Особый путь‖ России и стимулирование инновационной активности / 

А. Скоробогатов // Вопросы экономики, 2009. – ғ 2. – С. 119–130. – С. 122–123. 
36 Словарь инновационных терминов : [Електронний ресурс] / Составители Ж. А. Мингалева, 

О. С. Григорьян // Инновационные проекты малого бизнеса. Портал информационной 

поддержки малого бизнеса. – Режим доступу : 

http://projects.innovbusiness.ru/content/document_r_0534FB3F-84A2-4255-9689-1167A37E18E 

6.html. 
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У сучасних соціально-економічних умовах, які визначаються 

загостренням глобальної конкуренції та посиленням дефіциту продовольства 
у планетарному масштабі, зовнішній чинник активізації роботи фінансового 

механізму інноваційного розвитку сільських територій набуває дедалі 

більшого значення. Насамперед це стосується збільшення обсягів прямих 
іноземних інвестицій, що вкладаються в господарські комплекси сільських 

територій, зокрема у контексті реалізації на них інноваційних проектів. 
Водночас вітчизняні дослідники відзначають, що аналіз взаємозв’язку 

між обсягами прямих іноземних інвестицій в Україну в розрізі окремих країн і 
рівнем розвитку цих країн свідчить, що нині відсутня будь-яка серйозна 

стратегія залучення нашою державою фінансових ресурсів з-за кордону в 
розвиток високих технологій як у сфері аграрного виробництва та розвитку 

сільських територій, так і в економіці загалом. Це підтверджується 
ранжуванням країн за обсягами прямих іноземних інвестицій в Україну, 

виконане з використанням даних Державного комітету статистики України та 
Світового банку, яке свідчить про те, що фінансовий механізм у контексті 

стимулювання інноваційної спрямованості прямих іноземних інвестицій в 
Україні не діє. Так, країни, що мають вищий технологічний рівень, не завжди 

перебувають у перших рядках рейтингу за обсягами інвестицій в Україну. Це 

підтверджує те, що умови прямого інвестування не передбачають 
обов’язкового кардинального підвищення продуктивності праці на основі 

новітніх технологій, що є неприпустимим в умовах необхідності швидкої 
структурної перебудови економічного потенціалу країни. Тому необхідні 

істотні зміни у законодавстві, які стосуються обов’язкових умов іноземного 
інвестування: забезпечення продуктивності праці, а також якості продукції 

на рівні провідних підприємств аналогічного спрямування на світовому 
ринку. Тобто умовою іноземного інвестування повинно бути підвищення 

конкурентної позиції підприємства, яке приймає інвестиції до світових 
провідних виробників. При цьому потребує удосконалення система контролю 

за виконанням інвестиційних зобов’язань37. 
Не менш серйозних удосконалень потребує і робота фінансового 

механізму інноваційного розвитку сільських територій в контексті активізації 
інноваційної діяльності окремих суб’єктів господарювання через реалізацію 

інвестиційно-інноваційних проектів із залученням коштів державного та 

місцевих бюджетів. 
Виходячи з природи, теоретичної сутності та прикладного значення 

державного стимулювання інвестицій, спрямованих на інноваційний розвиток 
економіки, фінансові важелі заохочення інноваційної діяльності підприємств, 

розташованих на сільських територіях, є одним з пріоритетів впливу держави 
на модернізацію сільської економіки, який базується на використанні 

фінансових інструментів, закріплених відповідними нормативно-правовими 
актами, що визначають конкретні напрями формування, розподілу і 

використання фінансових ресурсів держави з метою активізації інвестиційно-
інноваційної діяльності в межах господарських комплексів окремих сільських 

територій. 
 

                                                 
37 Галушко О.С. Створення фінансового механізму стимулювання інноваційного розвитку – 

необхідна умова євроінтеграції України / О.С. Галушко // Менеджмент та підприємництво в 

Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – 2008. – ғ 606. – С. 251–256. – С. 254  
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Використання фінансових методів пов’язане з розробкою і 

регламентацією порядку взаємовідносин суб’єктів інноваційної діяльності з 
бюджетним фондом, формуванням і використанням засобів спеціальних 

державних та позабюджетних фондів фінансування інноваційних процесів 

(галузевих, міжгалузевих, власних фондів комерційних організацій тощо). 
Залежно від складності та типу завдань, для різних суб’єктів інноваційної 

сфери фінансові методи стимулювання інноваційної діяльності 
диференціюються.  

Доцільно розділяти підходи до фінансування фундаментальних 
досліджень (які не можуть бути реалізовані виключно на основі ринкового 

механізму) і наступних стадій інноваційного процесу (для яких є більш 
високою ймовірність отримання позитивних результатів, і їх можна узгодити з 

витратами). Необхідно також розвивати практику контрактного фінансування 
робіт, що пов’язано зі зміною порядку розробки та реалізації державних 

цільових програм (у т.ч. формування пріоритетів розвитку науки), а також 
контролю за їх виконанням38. 

З огляду на довгострокові перспективи та формування конкуренто-
спроможності сільських територій та сільського господарства, 

фундаментальні дослідження є надзвичайно важливою частиною наукових 

досліджень і головним напрямом державного фінансування, однак при цьому 
не можна забувати про нагальні потреби господарюючих суб’єктів. 

Фінансове стимулювання інноваційного розвитку сільських територій 
відбувається одночасно за декількома напрямами. Пріоритетними серед них є 

запровадження сучасних агротехнологій, використання нових видів добрив, 
здійснення біологічної обробки продуктів, оновлення сільськогосподарської 

техніки та модернізація підходів до здійснення проектно-будівельних робіт у 
сільському господарстві39.  

Для залучення приватного інвестора з метою інноваційного розвитку 
сільських територій необхідний специфічний підхід. Оскільки сільське 

господарство у більшості розвинених держав світу є дотаційним, виникає 
потреба у фінансовій підтримці інвесторів з боку держави з одночасним 

жорстким контролем витрачання бюджетних ресурсів. Це обумовлюється 
орієнтованістю приватних інвесторів на першочергове отримання 

максимального прибутку, що може призвести до неефективного використання 

ресурсів відповідних сільських територій: виснаження або забруднення 
ґрунтів, нищення лісового покриву тощо. Тобто, доцільно надавати 

першочергове значення створенню таких фінансових умов (податкових, 
митних тощо), за яких вигідним буде інноваційне виробництво саме тієї 

сільськогосподарської продукції, інноваційний розвиток тих сфер сільських 
територій, які входять до кола пріоритетів економічної політики держави. 

У роботах вітчизняних науковців акцентується увага на тому, що слід 
вишукувати можливі джерела фінансування та напрями витрачання наявних 

коштів з метою відтворення фінансового потенціалу та його раціонального 
використання для розвитку усіх галузей та сфер життєдіяльності, 

                                                 
38 Звездичев Д. А. Финансовые методы стимулирования инновационной деятельности в 

России: автореф. на соиск. уч. степени к.э.н. / Д. А. Звездичев. – СПб: ГУЭФ, 2005. – 21 с. – 

С. 9. 
39 Концептуальні засади інноваційного розвитку сільських територій у посткризовий період: 

на прикладі Карпатського регіону. Наукова доповідь / В. Борщевський, І. Куліш, Я. Шевчук. 

– Львів: ІРД НАН України, 2012. – 56 с. – С. 20. 
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задоволення інтересів сільських територіальних громад з використанням 

фінансових ресурсів, що формуються на загальнодержавному, 
регіональному, районному та базовому рівнях. При цьому до пріоритетних 

напрямів функціонування фінансового механізму інноваційного розвитку 

сільських територій можна віднести: підвищення ефективності сучасного 
агропромислового виробництва на інноваційній основі; пожвавлення 

підприємницької ініціативи, ринкових форм організації бізнесу на селі; 
стимулювання несільськогосподарської зайнятості та розвиток позааграрних 

видів діяльності на сільських територіях; зміцнення власної фінансової бази 
сільських громад; формування життєздатного соціального середовища, 

покращення умов життя та побуту сільського населення, сприяння адаптації 
сільської економіки до ринкових умов; поліпшення соціального рівня 

проживання сільського населення з метою подолання хронічної сільської 
бідності; раціональне використання природних ресурсів сільських територій, 

забезпечення екологічної безпеки підприємницької діяльності на селі, 
збереження ландшафту; модернізація сфери послуг на селі, розбудова 

первинної ринкової інфраструктури села на інноваційній основі40. 
Таким чином, традиційний підхід до стимулювання інноваційного 

розвитку сільських територій виключно як до закупівлі нової техніки та 

впровадження нових агротехнологій нині втрачає свою актуальність. Відтак, 
стратегічним пріоритетом державного стимулювання інноваційної діяльності в 

сільській економіці з погляду підвищення ефективності функціонування 
фінансового механізму розвитку сільських територій в сучасних умовах 

дедалі частіше виступає диверсифікація господарських комплексів цих 
територій на засадах їх модернізації та посилення інноваційної активності 

господарюючих суб’єктів.  
В умовах обмеженості фінансових ресурсів, які можна потенційно 

застосовувати для розвитку сільських територій, часто проблематично 
здійснювати інновації шляхом запровадження нових технологій та закупівлі 

новітньої техніки, придбання коштовного насіннєвого матеріалу, а тому 
доцільно надавати першочергову підтримку недостатньо розвиненим сферам 

економічної діяльності, пов’язаної із селом. Маються на увазі такі потенційно 
прибуткові сфери, як екологічний (зелений) туризм та виробництво 

органічних продуктів. 

Зазначені напрями інноваційного підприємництва, незважаючи на їх 
велику популярність в усьому світі, в Україні нині не отримують належної 

фінансової підтримки не лише з боку держави, однієї з найбільш 
зацікавлених сторін, а й з боку підприємницьких структур.  

У цьому контексті слід відзначити, що деякі дослідники вважають за 
доцільне розуміти під формою реалізації в Україні інноваційної діяльності 

однорідний процес господарювання суб’єкта інноваційної діяльності щодо 
реалізації власної компетенції в інноваційній сфері, яка здійснюється у 

певних організаційних межах, встановлених чинним законодавством41. Однак 
таке визначення не охоплює усього різноманіття форм, які може набувати 

                                                 
40 Бидик А.Г. Теоретична структура механізму фінансового забезпечення розвитку сільських 

територій : [Електронний ресурс] / А. Бидик. – Режим доступу : 
archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2013_3/156.pdf . 
41 Стояновський А. Р. Форми реалізації в Україні інноваційної діяльності та основні напрями її 

державної підтримки / А. Р. Стояновський // Вісник Національного університету ―Львівська 

політехніка‖. Серія ―Логістика‖, 2011. – ғ 706. – С. 167–173. – С. 168. 
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інновація. Наприклад, виробництво органічних продуктів за жодним з 

наведених вище критеріїв не підпадає під поняття інновація, адже не є не 
лише новими технологіями та продуктами, – а навпаки, є поверненням до 

форм сільськогосподарського виробництва, від яких відмовились майже сто 

років тому (йдеться про припинення використання хімічних добрив, способів 
захисту рослин, тварин тощо).  

Таким чином, нині бюджетна (в т.ч. інвестиційна), кредитна та фіскальна 
підтримка державою виробництва органічних продуктів має стати одним з 

пріоритетів функціонування фінансового механізму інноваційного розвитку 
сільських територій в контексті підвищення його ефективності. Значимість 

цього пріоритету підсилюється тим фактом, що вказане виробництво не 
вимагає значних капіталовкладень, а отже може вестись (і масово ведеться) 

як великими, так і дрібними виробниками. Продукція більшості селянських 
господарств, як правило, вирощується в екологічно чистих умовах (―для 

себе‖) і може претендувати на статус ―органічної продукції‖, однак тут 
виникає проблема належного оформлення відповідних документів, яке для і 

для селянина, і для підприємства є складним, а часом, непосильним 
завданням. Саме в цьому керунку повинен вестися пошук резервів 

підвищення функційної спроможності фінансового механізму інноваційного 

розвитку сільських територій України.  
На жаль, дрібні сільськогосподарські виробники не підпадають під 

категорію малих підприємств, на які поширюється фінансова підтримка 
держави, включаючи відповідні фіскальні пільги (переважна частина 

підсобних господарств населення продають порівняно невеликі надлишки 
продукції, вирощеної у власному господарстві, а для отримання статусу 

підприємства необхідна відповідна реєстрація)42.  
Ще однією проблемою функціонування фінансового механізму 

інноваційного розвитку сільських територій є цінова політика держави, яка 
значною мірою визначає характер виробництва сільськогосподарських 

товарів, включаючи екологічно-чисту продукцію. Адже у разі, якщо 
продукція має сертифікат відповідності як органічна, то її вартість суттєво 

зростає. А отже виникає проблема збуту, наприклад, станом на 1 липня 
2013 р. вартість домашньої сепараторної сметани, котра не має статусу 

―органічної‖, на ринках м. Львова становить 30–34 грн., а органічної – 55 

грн.43.  
Як наслідок, у більшості вітчизняних магазинів екологічного профілю 

продаються органічні продукти іноземного виробництва, які є дорожчими від 
тих, що пропонують українські виробники. Це пояснюється прогалинами в 

рекламному забезпеченні цього сегменту вітчизняної сільської економіки, 
оскільки виробники часто бояться вкладати кошти в рекламу через 

відсутність достатніх гарантій їхнього повернення завдяки підвищенню 
попиту (адже витрати на рекламу автоматично збільшують ціну товарів, яка і 

                                                 
42 Куліш І. Rozdział VIII. Причини низької активності приватних домогосподарств та 
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так є достатньо високою). До того ж виробництво органічних продуктів не 

має статусу інноваційного, а отже, українські підприємці, які працюють у цій 
прогресивній сфері, не отримують відповідних пільг та підтримки з боку 

держави. 

Це означає, що фінансування заходів з розробки рекламних продуктів та 
проведення маркетингових компаній, спрямованих на просування вітчизняної 

органічної продукції на міжнародному ринку, також належить до 
пріоритетних напрямів підвищення ефективності функціонування 

фінансового механізму інноваційного розвитку сільських територій України. 
Поряд з полегшенням збуту згаданої продукції, відповідні заходи 

сприятимуть зменшенню ризиків реалізації інвестиційних проектів у сфері 
органічного землеробства і тваринництва, а також у суміжних сферах 

господарських комплексів сільських територій. А це є особливо значущим з 
огляду на високий рівень ризикованості інноваційно-інвестиційних проектів, 

особливо в аграрному секторі економіки.  
Спираючись на результати наукових досліджень українських і 

закордонних вчених, можна виділити три основні групи ризиків у контексті 
реалізації інноваційно-інвестиційних проектів на сільських територіях: 

зовнішні, внутрішні та змішані. До першої групи відносять такі ризики: 

загальноекономічний (фінансово-економічні кризи, зміна пріоритетів 
економічної політики), ринковий (зумовлений коливаннями ринкової 

кон’юнктури), соціально-демографічний (пов’язаний із загостренням 
соціально-демографічних проблем на сільських територіях), природно-

кліматичний (природні катаклізми, неврожайні роки), інформаційний 
(інспірований інформаційними асиметріями та інформаційними бар’єрами), 

науково-технічний (техногенні загрози, прогалини в науковому забезпеченні 
інноваційних процесів) і нормативно-правовий (раптові зміни у нормативно-

правовому забезпеченні економічної (включаючи інноваційну та 
інвестиційну) діяльності). Внутрішні економічні ризики зумовлюються 

особливостями господарської діяльності та реалізації інноваційних проектів 
на рівні окремих суб’єктів господарювання. Змішані ж ризики містять ознаки 

як зовнішніх, так і внутрішніх (до них, зокрема, можна віднести 
соціокультурні та організаційно-управлінські ризики)44. 

Разом із цим слід відзначити, що нівелюванню ризиків реалізації 

інноваційних проектів, зокрема на сільських територіях, сприяє 
функціонування посередницьких структур. Завдяки їхній активності 

відбувається поліпшення адаптації інвестиційних можливостей суб’єктів 
сільської економіки до інноваційних потреб відповідних сільських територій. 

Крім того, посередники сприяють популяризації інновацій в соціальному 
середовищі села та підвищенню якості людського капіталу до рівня, 

необхідного для забезпечення ефективної реалізації інноваційних проектів. 
Саме тому робота фінансового механізму інноваційного розвитку сільських 

територій має, поряд з іншим, орієнтуватися і на розвиток відповідних 
інституцій, які покликані забезпечувати належну підтримку інноваційного 

потенціалу села.  
Так, С. Радосевич відзначає, що окрім істотної реструктуризації 

економічної системи та зміни пропорцій між традиційними частинами 
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господарського механізму, для успіху інновацій необхідне створення 

спеціальних структур. Вони повинні забезпечити, з одного боку, переробку 
знань у комерційний продукт, тобто перехід з неринкового до ринкового 

сегменту економіки, а з іншого – адаптацію отриманих знань для виконання 

прикладних завдань господарського розвитку45. 
З погляду існуючих реалій функціонування господарських комплексів 

сільських територій України, а також враховуючи їхнє місце в національній 
економіці та беручи до уваги специфіку взаємозв’язків між окремими 

ланками фінансового механізму інноваційного розвитку сільських територій 
на сучасному етапі, пріоритетного значення нині дедалі частіше набуває 

діяльність інноваційно-посередницьких структур, як-от інноваційні фонди, 
венчурні компанії та інституції системи кредитної кооперації.  

На жаль, рівень їх впливу на інноваційний розвиток вітчизняного села 
залишається недостатнім, що знижує ефективність роботи фінансового 

механізму інноваційного розвитку сільських територій, збільшуючи 
трансакційні витрати у процесі його функціонування. 

Наприклад, інвестиційні фонди, які у світовій економіці виступають 
одними з ключових гравців на ринку фінансування інновацій, в Україні 

відіграють доволі незначну роль. Це ж стосується і венчурного фінансування 

інновацій, реалізації інноваційних проектів за рахунок фінансових ресурсів 
страхових і пенсійних фондів, інвестиційних банків тощо. Однією з причин 

цього є тривалість процесу створення інноваційної інфраструктури, який у 
таких державах, як-от Ізраїль, Фінляндія, США, Німеччина, Японія, Китай, 

тривав 10–15 років46. 
Блокує роботу інноваційних посередників на вітчизняному фінансовому 

ринку також нестабільність економічної ситуації в державі, спричинена 
регулярними політичними конфліктами, частими кадровими змінами в уряді, 

непослідовністю економічної політики та низьким рівнем захищеності 
інвесторів і дрібних підприємців, які реалізують інноваційні проекти. В 

результаті цього, вкладення коштів у інновації, віддача від яких 
проявляється лише в довгостроковому періоді, є невигідним. Особливо це 

стосується тих секторів економіки, які відзначаються традиційною 
консервативністю, зокрема сільське господарство, соціальна та комунальна 

інфраструктура, будівництво об’єктів туристичної індустрії (а саме вони 

складають основу господарських комплексів сільських територій). 
З цієї ж причини у фінансовому механізмі інноваційного розвитку 

сільських територій України недостатньо використовується потенціал 
венчурних фондів, які успішно працюють у багатьох країнах світу, 

інвестуючи значні кошти в особливо ризиковані проекти. Підвищена 
ризикованість венчурних фондів не відлякує інвесторів, позаяк 

компенсується їх широкими інвестиційними можливостями, ефективне 
використання яких може принести інвесторам більші прибутки та інші 

переваги, ніж вкладення коштів у реалізацію інших інвестиційних проектів. 
Нині до найпривабливіших сфер венчурного інвестування в Україні належать 
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такі сфери сільської економіки, як переробка сільгосппродукції, харчова 

промисловість, роздрібна торгівля. Проте венчурні фонди в нашій державі 
використовуються переважно для оптимізації управління активами 

фінансово-промислових холдингів та зниження податкового навантаження, 

тоді як венчурне інвестування у світі залишається одним із найважливіших 
джерел накопичення капіталу для компаній, швидкий ріст та розвиток яких 

постійно потребує додаткових зовнішніх інвестицій (зазвичай, це 
підприємства малого та середнього бізнесу)47. 

Переваги венчурного інвестування як головного джерела фінансування 
інновацій у сфері малого та середнього бізнесу полягають у тому, що 

підприємства, які розвиваються, можуть отримати інвестиції тоді, коли інші 
фінансові інститути утримуються від ризикованих капіталовкладень. 

Водночас формування та розвиток інститутів венчурного інвестування для 
підтримки інноваційної сфери на сільських територіях, особливо на 

початкових етапах, є складним процесом, який залежить від багатьох умов і 
потребує ефективного розподілу та рециркуляції капіталу. Враховуючи 

світовий досвід, роль венчурної індустрії у функціонуванні фінансового 
механізму інноваційного розвитку сільських територій визначається 

перерозподілом фінансових ресурсів на користь суб’єктів господарювання, 

що реалізують відповідні інноваційні проекти у сільській місцевості (завдяки 
таким перевагам, як оперативність прийняття інвестиційних рішень, чітка 

оцінка ризиків і відсутність суб’єктивних підходів при розподілі фінансових 
ресурсів), виникненням нових комерційно успішних інноваційних підприємств 

на селі, які стають ініціаторами розширення інноваційної сфери сільської 
економіки, а також створенням додаткових робочих місць для 

висококваліфікованого персоналу, що стимулює підвищення якості 
людського капіталу сільських територій48. 

Передові країни світу для підвищення ефективності функціонування 
фінансового механізму інноваційного розвитку сільських територій дедалі 

частіше, поряд з венчурним фінансуванням, використовують кредитну 
кооперацію.  

Так, досвід країн ЄС показує, що кредитна кооперація є одним з 
найпотужніших мультиплікаторів регіонального економічного і соціального 

зростання, каталізатором конкурентоспроможності економіки на інноваційній 

основі, а також важливим джерелом фінансування малого і середнього 
бізнесу, який часто виступає генератором інноваційного процесу на сільських 

територіях. Тільки в країнах ЄС членами кооперативних банків є 50 млн. 
осіб. У Франції та Австрії 46% загального обсягу кредитів малого та 

середнього бізнесу забезпечується саме завдяки функціонуванню системи 
кооперативних банків. У Німеччині та Італії кожен четвертий кредит 

видається кооперативними банками. В Польщі частка кредитної кооперації 
становить 13%49. 
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Вагоме місце в системі кредитування підприємців, що ведуть бізнес на 

сільських територіях за рахунок коштів кредитної кооперації, займає 
фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності. Насамперед це стосується 

залучення кредитних ресурсів під впровадження нових технологій, для 

закупівлі сучасного обладнання та засобів захисту рослин, реалізацію 
програм модернізації виробництва тощо.  

Дослідники відзначають, що кредитна кооперація дозволяє подолати 
обмеження, характерні для приватних кредиторів і банківського капіталу, 

зумовлені браком пропозиції фінансових ресурсів відповідно до потреб 
суб’єктів господарювання, зокрема у сільській економіці, короткими 

термінами надання приватних кредитів порівняно з вимогами щодо реалізації 
інвестиційних проектів, особливо на сільських територіях, і високою вартістю 

отримання навіть короткострокових ресурсів. Адже кредитний кооператив 
можна розглядати не лише як елемент кредитних відносин, а й як важливу 

ланку мережі кооперативних взаємозв’язків на сільських територіях. Відтак, 
рівень довіри у системі кредитної кооперації є на порядок вищим, ніж при 

фінансово-кредитних відносинах суто комерційного характеру, що 
виявляється особливо важливим саме в контексті виділення кредитних 

ресурсів для реалізації ризикованих інноваційних (у тому числі венчурних) 

проектів50.  
Значущість кредитної кооперації як складової фінансового механізму 

інноваційного розвитку сільських територій України визначається також тим, 
що для нашої держави цей інструмент кредитування аграрного виробництва 

є традиційно вагомим. 
Кредитна кооперація була типовою для західноукраїнської кооперації ще 

з часів австро-угорського періоду, оскільки кредит був дуже важливою і 
найлегшою до опанування кооперативами стороною економічного життя. 

Фактично до самого початку колективізації кредитні кооперативи відігравали 
ключову роль у фінансовому забезпеченні дрібних агровиробників, у тому 

числі для закупівлі нових технічних засобів, добрив, здійснення інших 
витрат, які можна трактувати як видатки, пов’язані з інноваціями. При цьому 

попит населення, зокрема селянства, на кооперативні кредити зумовлювався 
тим, що останні захищали селянські господарства від лихварства, і це 

стимулювало збільшення вкладів сільського населення в кредитні спілки51. 

Однак протягом періоду панування колгоспно-радгоспного ладу, що був 
невід’ємною складовою системи адміністративно-планового господарювання, 

яка не приймала жодних виявів ринкової ініціативи та самоорганізації, 
принципи і моделі роботи кредитної кооперації виявились незатребуваними. 

Відтак її роль у роботі фінансового механізму розвитку сільських територій, в 
тому числі і щодо впровадження інновацій, була зведена до мінімуму, а 

подекуди і цілковито нівельована.  
Натомість у країнах з ринковою економікою ця ланка фінансового 

механізму продовжувала розвиватися та динамічно еволюціонувати. І нині 
кооперативні фінансово-кредитні установи є вагомим елементом фінансових 
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систем багатьох розвинених економік, де охоплюють суттєву частку 

фінансового ринку. Більше того, є країни, де національні організації 
кредитних спілок настільки сильні, що мають не лише значний вплив на 

економіку своєї країни, а й велику фінансову, організаційну підтримку в 

інших країнах52. 
Загалом аналіз системи кредитування сільськогосподарських підприємств 

у країнах з ринковою економікою показує, що ефективність аграрного сектору 
визначається трьома важливими складовими, до яких належить 

високорозвинена система обслуговуючих кооперативів, дорадчі служби 
(досить часто функціонують за сприяння держави, головною метою мають 

надання інформаційної допомоги селянам), а також налагоджена система 
сільської кредитної кооперації, яка включає кілька рівнів. Перший рівень 

системи представлений місцевими кредитними спілками і кредитними 
кооперативами, членами яких є сільськогосподарські виробники. Ці організації 

формують основу системи, перебувають у власності селян і надають їм 
необхідні фінансові послуги. Другий рівень системи формують регіональні 

кооперативні банки – повноцінні банківські установи, власниками і клієнтами 
яких є кредитні кооперативи та спілки. Національний рівень визначає 

Центральний кооперативний банк, який об’єднує регіональні кооперативні 

банки та кредитні кооперативи і спілки, що працюють із аграрним сектором53. 
У сучасній Україні кредитні кооперативи існують у вигляді кредитних 

спілок, які поступово займають своє місце серед суб’єктів фінансового ринку. 
Проте, на думку незалежних експертів, переважна більшість населення 

України, представники державних органів, а часто навіть працівники окремих 
кредитних спілок мають недостатнє розуміння соціально-економічної природи 

цих організацій54. 
Це зумовлює необхідність підвищення ролі кредитної кооперації в роботі 

фінансового механізму інноваційного розвитку сільських територій України 
на основі використання досвіду розвинених держав світу, зокрема країн-

членів ЄС. До основних пріоритетів застосування цього досвіду можна 
віднести зміну пріоритетів регуляторної політики в напрямку її лібералізації, 

посилення антимонопольного регулювання аграрного ринку, а також 
створення сприятливих інституційних передумов для формування та 

функціонування установ системи кредитної кооперації.  

Поряд із цим, до основних напрямків підвищення ефективності 
функціонування фінансового механізму інноваційного розвитку сільських 

територій України в сучасних умовах можна віднести: 
 здійснення бюджетної децентралізації та підвищення фінансової 

спроможності органів місцевого самоврядування сільських територіальних 
громад; 
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http://cuedu.org.ua/library/Publications3/Dadashev/Dadashev-1.pdf. 
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 мінімізацію фіскального навантаження на суб’єктів сільської економіки, 

створення особливого режиму оподаткування для фермерських господарств 
та кооперативів, підприємницьких структур, що працюють на сільських 

територіях; 

 реалізацію фінансово-кредитної політики, орієнтованої на покращення 
доступності кредитних ресурсів для суб’єктів господарювання на сільських 

територіях, включаючи реалізацію низки пілотних проектів у різних регіонах 
України, спрямованих на спрощення процедури отримання агровиробниками 

кредитів; 
 зміну пріоритетів державної фінансової політики з першочергової 

підтримки сільгоспвиробників (переважно великих агрохолдингів) на 
стимулювання розвитку виробничої, соціальної та комунальної 

інфраструктури села; 
 фінансове стимулювання регіональних органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування сільських територіальних громад до 
впровадження інноваційно-інвестиційних проектів на сільських територіях на 

основі спільного залучення бюджетних коштів і фінансової підтримки з боку 
міжнародних організацій, зокрема – структурних фондів ЄС, з метою 

впровадження нових агротехнологій, програм ресурсо- та енергозбереження, 

екологічного землекористування тощо. 
Разом з тим, робота фінансового механізму повинна узгоджуватися з 

функціонуванням інституційно-правового, а також соціально-психологічного 
механізмів інноваційного розвитку сільських територій. Адже без наявності 

дієвої системи нормативно-правового забезпечення та в умовах дефіциту 
ефективних соціальних взаємодій і достатньої якості соціального капіталу на 

селі, належне використання фінансових ресурсів, що вкладаються у розвиток 
сільської економіки, виявиться малореальним. 

 

 

 

1.3. Роль соціального механізму в інноваційному розвитку 

сільських територій 

 

Беручи до уваги той факт, що використання категорії ―механізм‖ в 

економічній науці передбачає, насамперед, встановлення чітких цілей, на 

досягнення яких спрямоване функціонування всіх його елементів, слід 

наголосити на тому, що дослідження соціального механізму інноваційного 

розвитку сільських територій доцільно здійснювати на основі окреслення 

основних цілей, які мають бути досягнуті в процесі його роботи. Наприклад, 

А. Пасленов ототожнює соціальний механізм із сукупністю соціально-

економічних процесів, що забезпечують досягнення певної суспільної чи 

економічної цілі55. 

До основних цілей, на досягнення яких орієнтується робота соціального 

механізму інноваційного розвитку сільських територій, можна віднести: 

                                                 
55 Пасленов А.П. Некоторые социально-психологические механизмы формирования 

интеллектуально-корпоративной компетентности управления предприятием [Текст] / 

А.П. Пасленов // Актуальные вопросы современной психологии: материалы междунар. заоч. 

науч. конф. (г. Челябинск, март 2011 г.). – Челябинск, 2011. – С. 79-82. 
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забезпечення толерантного ставлення мешканців сільських територіальних 

громад до впровадження різного роду інновацій; гармонізацію інтересів 

окремих сільських соціальних груп у процесі реалізації інноваційних проектів 

на сільських територіях; подолання опортуністичної поведінки селян та 

нівелювання існуючих у них негативних стереотипів щодо впровадження 

інноваційних технологій у відповідній сільській місцевості; формування в 

системі агробізнесу дієвих соціальних стимулів для ведення постійної 

інноваційної діяльності та розвитку сільськогосподарських підприємств на 

інноваційній основі; створення позитивної мотивації селян до підвищення 

рівня власної освітньої підготовки та професійної компетенції, орієнтованих 

на підвищення їх спроможності до генерування інноваційних ідей та 

використання у своїй господарській діяльності наявних на ринку 

інноваційних продуктів і розробок. 

Характерною особливістю функціонування соціального механізму 

інноваційного розвитку сільських територій, на відміну від інституційно-

правового та фінансового, є еволюційно-генетичний спосіб його формування. 

Тобто, основні елементи цього механізму вкорінюються у сільському соціумі 

протягом тривалого періоду часу, а виявляються, насамперед, через 

відтворення у стереотипах соціальної поведінки селян. Саме тому управління 

соціальним механізмом потребує глибокого розуміння характеру суспільної 

психології селян, вміння передбачати поведінку різних сільських соціальних 

груп в тих чи інших економічних умовах, тривалого часу для налагодження 

ефективної роботи окремих ланок цього механізму чи його суттєвої 

модернізації. 

У наукових працях, присвячених дослідженню соціального механізму, 

відзначається, що останній є складною соціальною системою, яка об’єднує 

всі основні елементи суспільства (головні регулятори). Ці регулятори, 

входячи до складу соціального механізму, ―переструктуровуються‖, 

набуваючи того чи іншого специфічного змісту. У соціальних механізмах 

співіснують явища двоякого роду: ті, що розвиваються природно-історичним 

чином, і ті, які створюються свідомо, для досягнення певних цілей. Як 

наслідок, для соціальних механізмів є притаманним двояке управління: 

внутрішнє (самоуправління) і зовнішнє (регуляторне управління)56.  

Вігман С. вважає, що соціальний механізм – це поєднання методів і стилів 

управління, які формують соціальну політику і визначають соціальні відносини 

між людьми, охоплюючи при цьому мотивацію та стимулювання, взаємодію 

індивідів і соціальних груп, управління груповою динамікою, психологію 

прийняття рішень, конфліктологію, міжособистісні комунікації тощо57. 

                                                 
56 Пилипенко В.Е. Социальный механизм регуляции экономического поведения : 

[Електронний ресурс] / Экономическая социология. – В.Е. Пилипенко, Э.А Гансов, 

В.С. Казаков и др. – Режим доступу : http://tourlib.net/books_others/pilipenko42.htm.  
57 Вигман С.Л. В чем заключается идея модели социально-психологического механизма 

управления человеческими ресурсами? : [Електронний ресурс] / Стратегическое управление 

в вопросах и ответах / С.Л. Вигман. – М.: Проспект, 2004. – 296 с. – Режим доступу : 

http://vse-uchebniki.com/strategicheskiy-menedjment-knigi/chem-zaklyuchaetsya-ideya-modeli-

sotsialno-25944.html. 
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До складу будь-якого соціального механізму, в широкому розумінні, 

входять конкретні соціальні суб’єкти (групи), які здійснюють певний вид 

діяльності (для прикладу – інноваційну), соціальні інститути (право, культура 

та ін.), що формують конкретні соціально-економічні умови цієї діяльності, її 

результати (масштаб та якість інноваційних процесів), а також суспільна 

потреба, на задоволення якої спрямована робота механізму (потреба у новій 

продукції, нових технологіях виробництва)58. 

Функціонування соціальних механізмів регулюється, з одного боку, 

відповідними суспільними інститутами (формальними і неформальними), а з 

іншого – соціальним статусом та культурними особливостями суб’єктів: 

органів управління, організацій, груп, індивідів59. Тобто, на змістовному рівні 

соціальний механізм як складна система зв’язків між елементами, що входять 

до його складу, набуває такого вигляду60:  

− соціальні інститути формують умови життєдіяльності соціальних груп, 

визначають характер і особливості соціального стану останніх;  

− умови і статус груп детермінують характер їхніх цілей та інтересів; 

− цілі й інтереси груп безпосередньо впливають на поведінку їх 

учасників; 

− статус груп визначає характер відповідних соціальних процесів. 

Виходячи з вищезазначеного, можна констатувати, що соціальний 

механізм інноваційного розвитку сільських територій полягає в активізації 

інноваційної діяльності на сільських територіях, з урахуванням культурно-

історичного досвіду сільського населення, якості соціального та людського 

капіталу села, наявної соціально-демографічної ситуації та специфіки 

комунікацій між основними соціальними групами та економічними агентами 

на сільських територіях.  

Можна також стверджувати, що соціальний механізм інноваційного 

розвитку сільських територій є стійкою системою взаємодії між різними 

соціальними групами у межах відповідних сільських територіальних громад з 

метою задоволення потреби останніх у якісних змінах, пов’язаних із 

використанням технологічних, організаційно-управлінських, економічних, 

інституційних, громадянських (розширення прав та свобод) та інших 

принципових нововведень.  

Основою соціального механізму, його ―ядром‖ є взаємовідносини між 

соціальними групами. Це означає, що, досліджуючи соціальний механізм 

інноваційного розвитку сільських територій, пріоритетне значення слід 

                                                 
58 Косалс Л. Я. Социальный механизм инновационных процессов: сравнительный анализ 

советского и постсоветского периодов : [Електронний ресурс] / Л.Я. Косалс // 

Экономическая наука современной России. – ғ3–4 – 2000. – С. 85–96. – Режим доступу: 
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59 Максимова С.Г. Методологические подходы к изучению социального механизма 

формирования адаптивных стратегий лиц старших возрастных групп в рамках становления 

новой геронтологической реальности / С.Г. Максимова, М.В. Старчикова // Философия, 

социология и культурология. – С. 150–154. 
60 Економічна соціологія : [навч. посібник] / [В. М. Ворона, В. Є. Пилипенко, В. І. Тарасенко 

та ін.]; за ред. В. М. Ворони, В. Є. Пилипенка. – К.: Інститут соціології НАН України, 1997. – 

273 с. 
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надавати виявленню особливостей і специфіки взаємодії між різними 

соціальними групами у процесі інноваційного розвитку сільських територій. 

Адже саме соціальні групи найчастіше є основними ініціаторами 

впровадження інновацій, ключовими адептами їх укорінення в сільському 

мікросоціумі, каталізаторами позитивного сприйняття або відторгнення цих 

інновацій на рівні окремих сільських територіальних громад, слугують 

ресурсом для інноваційного розвитку сільських територій через підвищення 

якості людського та соціального капіталу.  

У зв’язку із цим, пріоритетного значення набуває виділення основних 

соціальних груп, які функціонують у сільській місцевості. Так, А. Шатохін на 

підставі емпіричного дослідження виділив такі класи у структурі сільського 

суспільства 61: 

1) вищий клас, або субеліта (керівники великих агрохолдингів, 

агроконцернів та агрокорпорацій, лідери аграрних партій, парламентарі-

аграрники); 

2) середній клас: 

а) верхній середній клас (керівники колективних сільськогосподарських 

підприємств і агрофірм, асоціацій і товариств, кооперативів, успішно 

працюючі фермери та орендарі, керівники і головні спеціалісти обласних та 

районних сільськогосподарських управлінь, особи, які займаються 

посередницьким бізнесом, агроконсалтингом, керівники та провідні фахівці 

переробних і сервісних підприємств, ректори, декани та еліта професорсько-

викладацького складу вищих навчальних закладів аграрного профілю); 

б) базовий середній клас (переважна більшість фермерів, працівників 

колективних та приватизованих підприємств, що є власниками майнових і 

земельних паїв, керівники середньої ланки, основна частина сільської 

інтелігенції та спеціалістів сільськогосподарських і сервісних підприємств, 

викладачів сільськогосподарських вищих навчальних закладів, працюючі 

пенсіонери, працівники торгівлі та побутової сфери на селі тощо); 

в) нижній середній клас (некваліфіковані працівники сільськогоспо-

дарських і сервісних підприємств, службовці, що не мають спеціальної освіти, 

непрацюючі пенсіонери, які мають підсобні господарства, та ін.); 

3) нижній клас (непрацездатні та непрацюючі пенсіонери, котрі не 

ведуть підсобного господарства і не мають при цьому інших джерел прибутку, 

неблагополучні та неповні сім’ї, значна частка сезонних працівників та 

переселенців, трудових іммігрантів з країн третього світу тощо); 

4) соціальне ―дно‖ (сільські безробітні та представники прошарків, для 

яких характерна девіантна поведінка – алкоголізм, наркоманія тощо).  

Крім того, можна здійснити структурування соціальних груп у межах 

сільських територіальних громад за професійно-кваліфікаційною та 

освітньою підготовкою їх учасників. У цьому контексті доцільно виділити такі 

соціальні групи, як адміністративно-управлінський персонал і керівний склад 

господарюючих суб’єктів та органів місцевого самоврядування, що має 

економічну або управлінську освіту (чітко усвідомлюють економічну суть та 

                                                 
61 Шатохін А.М. Соціологія села / А.М. Шатохін. – К.: Науковий світ, 2000. – 271 с.  
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значення інновацій у розвитку сільської економіки); висококваліфіковані 

фахівці та управлінці, що мають сільськогосподарську або технічну освіту 

(здатні сприймати інновації переважно у вузькому технологічному сенсі, не 

володіючи достатніми системними знаннями щодо їх ролі в економічному 

розвитку сільських територій загалом та навичками щодо впровадження цих 

інновацій у різних сферах сільської економіки); сільська інтелігенція 

(фахівці, не задіяні у сільському господарстві та підприємництві (сільські 

учителі та лікарі, працівники закладів культури в сільській місцевості, 

духовенство), які в силу специфіки своєї професійної діяльності 

відзначаються переважно утилітарним ставленням до сприйняття інновацій, в 

тому числі і щодо впливу останніх на довкілля та екологію сільських 

територій); дрібні підприємці, фермери та кооператори, що працюють у 

сільській місцевості (оцінюють інновації насамперед з погляду перспективи 

розвитку власного бізнесу, а тому схильні до вибіркового ставлення до 

поширення інновацій у сільській економіці: якщо інновація загрожує їх 

бізнесу, можуть формувати потужні консолідовані групи опору навіть в тому 

разі, якщо ця інновація чинить загальний позитивний вплив на сільську 

територію загалом); наймані працівники та безробітні селяни, 

некваліфіковані кадри, що живуть у сільській місцевості (оцінюють виключно 

споживчі властивості інновацій або виразні негативні ефекти їх впливу на 

довкілля та екологію села).  

Доцільно також здійснити структурування соціальних груп на сільських 

територіях за сферою потенційного використання інновацій їх учасниками. В 

цьому разі слід розрізняти такі групи, як: 1) власники землі та майна, для 

яких інновації є засобом підвищення ефективності використання своєї 

власності; 2) наймані управлінці та кваліфіковані працівники, які вбачають у 

впровадженні інновацій насамперед спосіб полегшити умови своєї 

професійної діяльності або збільшити власні доходи; 3) наймані 

низькокваліфіковані працівники, які вбачають в інноваціях передусім загрозу 

втрати свого робочого місця; 4) незадіяні в сільській економіці мешканці 

села, для яких інновації, з одного боку, є джерелом доступу до нових і більш 

якісних товарів та послуг, включаючи модернізацію об’єктів інфраструктури 

сільських територій, а з іншого – чинником зростання екологічних і 

техногенних ризиків на території їх проживання.  

У сучасних соціально-економічних умовах основними генераторами 

інноваційного розвитку сільських територій зазвичай є користувачі великих 

земельних ділянок, закордонні інвестори, а також представники регіональних 

органів державної влади, рідше – керівники органів місцевого самоврядування 

та науковці. Подекуди ініціаторами принципових нововведень у сільській 

економіці стають ентузіасти з числа пересічних селян або найманих 

працівників завдяки їх особистісним характеристикам (неприйняття рутини і 

прагнення до новизни), лідерським якостям чи високому рівню освіти. Саме 

представники цих соціальних груп задають імпульс в роботі соціального 

механізму інноваційного розвитку сільських територій. 
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Організаційне забезпечення та популяризацію інновацій на сільських 

територіях можуть успішно здійснювати учасники соціальних груп, 

приналежних до управлінської, адміністративної та політичної еліти села, 

зокрема, менеджери аграрних підприємств, керівники органів місцевого 

самоврядування, депутати різних рівнів тощо. Всі вони, як правило, 

розпоряджаються значними фінансовими і матеріальними ресурсами, а також 

володіють достатньо високим соціальним капіталом і необхідними важелями 

адміністративного впливу, пов’язуючи, таким чином, в єдине ціле генераторів 

інноваційних ідей, інвесторів, готових вкладати кошти в інноваційний розвиток 

села, і трудові ресурси, необхідні для практичної реалізації інноваційних 

проектів на сільських територіях. Тобто, представники цих соціальних груп 

спроможні достатньо ефективно виконувати функцію своєрідної трансмісійної 

ланки в роботі соціального механізму інноваційного розвитку сільських 

територій. Саме від успішної роботи цієї ланки залежить, чи широкі верстви 

сільського населення та представники його різних соціальних верств 

толерантно сприймуть відповідні інноваційні ідеї, не допускаючи виявів 

опортуністичної поведінки. 

Практична реалізація інновацій на сільських територіях здійснюється, в 

основному, представниками тих соціальних груп, які є носіями людського 

капіталу і трудового потенціалу села. Саме зусиллями агрономів, зоотехніків 

та інших висококваліфікованих спеціалістів сільськогосподарських 

підприємств, а також працею фермерів і підприємців, що працюють у 

сільській місцевості, відбувається прикладна реалізація інноваційних 

проектів та адаптація інноваційних технологій на селі. Ці ж соціальні групи 

забезпечують пристосування більшості інновацій до суспільно-економічних 

умов кожної конкретної сільської території, визначаючи тим самим 

ефективність їх застосування у специфічних умовах інституційного, 

ментального та соціально-культурного середовища відповідного регіону. 

Слід зауважити, що на формування цінностей, економічних інтересів та 

психологічних установок, які в подальшому знаходять свій вияв у 

толерантній або опортуністичній поведінці різних сільських соціальних груп 

щодо інновацій, впливає зовнішнє середовище їх життєдіяльності. 

Насамперед, це стосується типу сільської території за місцем її розташування. 

Так, за просторовим критерієм сільські території поділяються на62: 

 приміські (наближені до великих міст і краще адаптовані до інновацій 

завдяки вищому рівню мобільності та якості людського капіталу, розвинутій 

інфраструктурі, забезпеченості інформаційними ресурсами, доступності до 

агроконсалтингових і дорадчих служб);  

 транзитні (наближені до важливих автомобільних і залізничних 

магістралей та шляхів сполучення, що створює низку додаткових переваг з 

                                                 
62 Притула Х.М. Особливості диференціації розвитку сільських територій Львівської області / 

Х.М. Притула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Сучасні 

проблеми розвитку сільських територій: зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних 

досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 6 (92). – С. 118-124. 
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погляду сприятливих логістичних можливостей для реалізації інноваційних 

проектів);  

 прикордонні (межують з державним кордоном і, за умови наявності 

міжнародних прикордонних пунктів пропуску, мають сприятливі можливості 

для акумулювання іноземних інвестицій, спрямованих на розвиток 

інноваційних проектів у сільському господарстві та суміжних із ним галузях);  

 периферійні (віддалені від великих міст, транзитних магістралей і 

державного кордону, що створює недостатньо сприятливі умови для їх 

інноваційного розвитку);  

 передгірні та гірські або депресивні (містяться переважно в 

передгірній та гірській зонах або мають статус депресивних, у зв’язку із чим 

їх інноваційний розвиток можливий, насамперед, завдяки реалізації 

державних та регіональних програм фінансової та інвестиційної підтримки).  

За функційною ознакою сільські поселення поділяються на ті, що мають 

переважно сільськогосподарське спрямування (тут є сприятливий соціальний 

ґрунт для поширення інновацій насамперед у сфері аграрного виробництва), 

багатофункційні (можуть розвивати інновації в несільськогосподарських 

видах економічної діяльності, в системі логістики та менеджменту), аграрно-

промислові (відкриті до технологічних інновацій у сільському господарстві та 

харчопереробці, а також до інновацій в інституційній та організаційно-

управлінських сферах,), туристично-рекреаційні (інновації, пов’язані з 

підвищенням ефективності використання природно-ресурсного потенціалу 

сільських територій тощо)63. 

У роботах вітчизняних і закордонних авторів соціальний механізм часто 

розглядається крізь призму соціально-поведінкових та соціально-

комунікаційних стосунків у господарській сфері.  

Це означає, що удосконалення соціального механізму інноваційного 

розвитку сільських територій передбачає першочергове усунення наявних 

соціально-поведінкових деформацій та психологічно-комунікаційних бар’єрів, 

пов’язаних із негативним сприйняттям сільськими мешканцями інноваційних 

ідей та процесів. У зв’язку із цим особливого значення в роботі такого 

механізму набуває робота із соціальними стереотипами та системними 

архетипами.  

Соціальні стереотипи є універсальними інструментами розпізнавання і 

передачі суспільно значимої інформації в процесах взаємодії мешканців 

сільських територій з навколишнім світом і один з одним. Ці стереотипи 

виступають у формі схематичних, стандартизованих загальнозначимих 

образів або емоційно забарвленого і стійкого уявлення про певне явище чи 

об’єкт, в якому виражається звичне ставлення до них селян, що склалося під 

впливом умов їх буття і попереднього досвіду. Соціальні стереотипи як 

шаблони мислення і поведінки відповідних соціальних груп засвоюються 

                                                 
63 Влах М.Р. Поняттєво-термінологічна система розселення населення обласного регіону 

України : [Електронний ресурс] / М.Р. Влах, А.М. Слащук, В.І. Поручинський // Науковий 

вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – ғ2. – 2007. – Режим 

доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/geograf/2007_2/3/2.pdf. 
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дуже рано і використовуються задовго до виникнення ясних уявлень індивіда 

про ту соціальну групу, до якої він належить. Їх дія виявляється на 

індивідуальному та груповому рівнях і пов’язана з виконанням таких 

завдань, як селекція соціальної інформації, її схематизація, генералізація і 

спрощення (когнітивна функція), створення і підтримання образу власного 

―Я‖ особистості або образу соціального ―Ми‖ групи (ціннісна функція). У 

науковій літературі також зазначається, що будь-який соціальний стереотип 

виконує завдання забезпечення певної поведінки (власне соціальна функція) 

залежно від традицій і етнічної своєрідності культури, в яку занурені 

конкретний індивід чи соціальна група64. 

Основними соціальними стереотипами в роботі соціального механізму 

інноваційного розвитку сільських територій в Україні є: негативне ставлення 

до інновацій як джерела потенційних ризиків і загроз для екології, здоров’я 

сільських мешканців тощо (наприклад настороженість селян щодо ГМО, 

видобутку сланцевого газу на території їхнього проживання та ін.); 

гіпертрофоване очікування від реалізації інноваційних проектів можливості 

вирішення навіть тих проблем, до яких вони не мають жодного стосунку 

(наприклад, прагнення зобов’язати інвесторів, які реалізують інноваційні 

проекти у сільському господарстві, розв’язувати також соціальні проблеми 

сільських мешканців чи розбудовувати інфраструктуру сільських територій); 

ігнорування умов, необхідних для повноцінного втілення інновацій та 

принесення ними очікуваної віддачі (насамперед це стосується виконання 

таких умов, як забезпечення стабільної політичної ситуації, прогнозована 

регуляторна політика, інноваційний розвиток інфраструктури села тощо).  

На відміну від соціальних стереотипів, системні архетипи, теорія яких 

була розроблена американським соціологом П. Сенджем, розглядаються у 

вузькому організаційному контексті. Системними архетипами прийнято 

вважати стандартні управлінські ситуації, які обмежують ефективність 

соціальних взаємодій індивідів у процесі їх економічної поведінки. Ці ситуації 

слід виявляти за допомогою розробки типових сценаріїв для кожного 

системного архетипу. У цьому зв’язку першочергового значення набуває 

ідентифікація кожного системного архетипу та його усвідомлення 

переважною частиною учасників тих соціальних груп, що є його носіями. 

Адже в разі усвідомлення будь-який системний архетип можна відносно 

легко подолати за відповідним, заздалегідь сформованим алгоритмом 

нівелювання його негативних ефектів. 

До найбільш укорінених системних архетипів, які блокують роботу 

соціального механізму інноваційного розвитку сільських територій України, 

можна віднести65:  

 ―врівноваження з затримкою‖ (управлінське рішення щодо 

впровадження інновації приймається економічними агентами з огляду на 

                                                 
64 Соціальний стереотип : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Стереотип_соціальний. 
65 Системные архетипы : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_17/article_2153. 
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наявні економічні проблеми, а втілюється в життя у майбутніх періодах, коли 

ці проблеми трансформуються і набувають зовсім іншого характеру, відтак 

інновація не дає очікуваного ефекту); 

 ―границі росту‖ (схильність ігнорувати спадну віддачу вкладених в 

реалізацію інноваційного проекту коштів, що викликає завищені очікування 

від реалізації цього проекту); 

 ―підміна проблеми‖ (прагнення вирішувати за допомогою інновацій 

симптоматичні, а не принципові проблеми, що призводить до подальшої 

розчарованості в результатах, які дає інновація);  

 ―розмивання цілей‖ (домінування короткотермінових інтересів перед 

стратегічними орієнтирами, що суттєво знижує ефективність інноваційних 

рішень у довгостроковій перспективі);  

 ―едоінвестування росту‖ (нерозуміння того, що кожна інновація тягне за 

собою необхідність інноваційних рішень, пов’язаних з розвитком інфраструктури 

сільських територій, підвищенням якості людського капіталу села, а отже в 

майбутньому потребуватиме додаткового фінансування супутніх інвестиційно-

інноваційних проектів). 

Досліджуючи соціальні стереотипи, системні архетипи та інші складові 

функціонування соціального механізму інноваційного розвитку сільських 

територій України, слід взяти до уваги той факт, що переважна їх частина 

мала тривалий період своєї еволюції, сформувавшись ще в надрах 

адміністративно-планової економіки, а потім трансформувалась у процесі 

ринкових перетворень. Таким чином, у сучасних умовах робота цього 

механізму визначається рисами, притаманними різним соціально-економічним 

формаціям та типам економічного устрою. 

Так, характеризуючи населення сільських територій України, необхідно 

звернути увагу на такі спільні характеристики для більшості його соціальних 

груп, як низька громадянська активність, недостатня підприємливість, 

схильність до суспільної апатії та зневіри, безініціативність. Це обмежує 

перспективи поширення інновацій у сільській економіці, блокуючи ефективну 

роботу соціального механізму інноваційного розвитку сільських територій. 

Водночас викорінення утриманського типу економічної поведінки українських 

селян ускладнюється у зв’язку з глибокими традиціями його формування та 

функціонування упродовж багатьох десятиріч панування колгоспно-

радгоспного ладу.  

Протягом кількох поколінь активна та ініціативна діяльність особистості 

на селі сприймалась далеко неоднозначно, а подекуди й украй негативно. 

Самостійно мислячі, незалежні та заможні селяни вважалися джерелом 

небезпеки для радянського тоталітарного режиму. Тому з кожним роком 

владні повноваження на селі дедалі більше концентрувалися в руках 

вузького кола осіб, що представляли партійно-господарську номенклатуру 

(голови колгоспів і партійний актив), а значний трудовий та інтелектуальний 

потенціал українського села вихолощувався шляхом проведення жорсткої 

політики розкуркулення та люмпенізації, а в подальшому – урбанізації.  
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У суспільній свідомості селян міцно укорінився принцип: ―ініціатива 

карається‖, який яскраво відображав ―успіхи‖ соціалістичного будівництва на 

селі. Відтак трансформація елементів соціального механізму розвитку 

сільських територій України протягом періоду ―соціалістичного будівництва‖ 

украй негативно вплинула на його спроможність генерувати інноваційні 

рішення та забезпечувати їх ефективне втілення в практику господарської 

діяльності. Більше того, у цей час відбулись негативні деформації в 

ментальності українського селянства, яке, переживши кілька хвиль 

голодоморів та політичних репресій, на підсвідомому рівні чітко засвоїло, що 

підприємливість, індивідуалізм, інноваційна активність загрожують добробуту 

та благополуччю, а подеколи й життю.  

Поступово це призвело до формування негативного ставлення селян 

взагалі до усього нового та удосконаленого, що вилилось в укорінення ще 

одного принципу функціонування тогочасної сільської економіки: ―краще – 

ворог доброго‖. Як наслідок, однією з ключових проблем функціонування 

соціального механізму інноваційного розвитку сільських територій України 

нині є традиція перекладати прийняття важливих рішень і відповідальності, 

―привілеїв‖ генерувати нові ідеї та втілювати їх у практику повсякденного 

життя – на представників політичної та бюрократичної еліт.  

Поряд із цим, варто відзначити значний вплив планово-адміністративної 

моделі господарювання на формування утриманських настроїв у середовищі 

українського селянства. Багато прошарків населення, у тому числі 

сільського, звикли до дармових ресурсів, безпідставних пільг, незаслужених 

соціальних гарантій, які поширювалися і в радянський період, і протягом усіх 

років державної незалежності України завдяки небаченому зростанню рівня 

політичного популізму.  

При цьому значна ресурсозатратність вітчизняної економіки упродовж цих 

періодів сприяла утвердженню в свідомості селян низки поведінкових 

стереотипів, пов’язаних з ілюзією достатності (необмеженості) природних 

ресурсів. Відтак, стимулів знаходити раціональні варіанти їхнього використання 

на інноваційній основі просто не було (цим, наприклад, можна пояснити масову 

вирубку лісів на сільських територіях Карпатського регіону в умовах 

економічної скрути, замість створення тут ефективно діючої деревообробки і 

меблевого виробництва). До цього часу психологічне сприйняття мешканцями 

сільських територій України інновацій часто розпочинається із запитання: а для 

чого?  

В контексті дослідження соціального механізму інноваційного розвитку 

сільських територій Україні не можна оминути увагою і притаманну нашій 

державі організаційно-управлінську модель, яка знаходить своє 

відображення на рівні сільських територій. Цю модель прийнято називати 

―кланово-олігархічною‖ або ―ринком закритої конкуренції‖. Вона ґрунтується 

на тісному взаємозв’язку великих бізнес-груп із чиновницьким апаратом, 

робота якого поступово починає спрямовуватися виключно на реалізацію 

економічних інтересів найбільших лобістських бізнес-груп. Як наслідок, 

замість продукування інновацій, підприємницьке середовище переорієнтовує 
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свою діяльність на пошук лобі в органах державної влади з метою 

подальшого перерозподілу на свою користь існуючих в країні ресурсів і 

матеріальних благ.  

У роботах відомих українських економістів з цього приводу, зокрема, 

наголошується: ―Наші олігархи – це люди, які від початку перебували в 

тісному зв’язку з чиновництвом різного рангу і які отримали можливості для 

захоплення різних підприємств без розбору, до котрих не мали жодного 

професійного стосунку. Вони не шукали в них реалізації якихось своїх ідей, 

досліджень, а брали те, що лежало, чи те, що їм розподілили. У результаті 

захопили десятки, а дехто й сотні підприємств. Часто корупційними 

засобами. Наша олігархія без корупції не могла утворитися і сьогодні не може 

без неї працювати. Олігархічний капітал поганий тим, що він приходить у 

політику, яка йому потрібна для збагачення. Він неспроможний 

вдосконалювати підприємства, тому за допомогою влади отримує кращі ціни, 

дешевші ресурси, пільгові кредити, податкові преференції, 

високорентабельні підприємства. І таким чином позбавляє націю 

можливостей ресурсного забезпечення розвитку інших складових 

економіки‖66. 

В аграрному секторі економіки ця модель знаходить свій вияв у 

функціонуванні великих агрохолдингів, які акумулюють значні земельні 

ресурси, концентруючись при цьому на веденні вузького кола найбільш 

прибуткових видів сільськогосподарської діяльності. Зазвичай це обертається 

згортанням інновацій у більшості сегментів сільської економіки, 

супроводжуючись деградацією людського капіталу сільських територій та 

руйнуванням соціальної та комунальної інфраструктури села.  

Відтак, для підвищення ефективності функціонування соціального 

механізму інноваційного розвитку сільських територій України необхідно 

враховувати особливості суспільної психології сільських мешканців та 

характер і структуру наявних тут соціальних груп, формування яких 

відбувалось протягом тривалого історичного періоду.  

Беручи до уваги особливості соціальних стереотипів сільських мешканців 

України та системні архетипи, поширені в межах більшості сільських 

соціальних груп, ефективне функціонування соціального механізму 

інноваційного розвитку сільських територій нашої держави вимагає: 

 пропагування позитивних прикладів впровадження інновацій на 

сільських територіях інших держав, регіонів, виявлення очікуваної користі 

від впровадження конкретної інновації для даної території та її мешканців; 

 забезпечення позитивного сприйняття інновацій широкими верствами 

сільського населення через реалізацію низки навчально-освітніх проектів і 

програм підвищення кваліфікації та навчання кадрів у сільській місцевості;  

 створення сприятливого економічного та соціокультурного середовищ 

для впровадження інновацій на основі викорінення кланово-олігархічної 

                                                 
66 Лановий Володимир. Олігархічну модель потрібно трансформувати у вільний ринок : 

[Електронний ресурс] / Режим доступу : http://tyzhden.ua/Economics/69981. 
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моделі функціонування сільської економіки та поширення в ній відкритої 

конкуренції. 

У зв’язку із цим, до числа пріоритетних напрямів підвищення 

ефективності роботи соціального механізму інноваційного розвитку сільських 

територій України слід віднести: 

 реалізацію низки навчально-освітніх проектів і програм підвищення 

кваліфікації та навчання кадрів у сільській місцевості, орієнтованих на 

зниження рівня соціальної апатії та опортунізму мешканців села, включаючи 

проведення спеціалізованих навчань для підприємців, голів і працівників 

сільських рад, громадських активістів на селі, фахівців аграрного профілю 

тощо;  

 вирішення проблем трудової міграції сільських мешканців шляхом 

впровадження програм диверсифікації сільської економіки, реалізації низки 

пілотних проектів щодо залучення коштів трудових мігрантів у розвиток 

підприємництва на сільських територіях тощо; 

 стимулювання розвитку соціального підприємництва та активізацію 

місцевих ініціатив у сільській місцевості, нарощування соціального капіталу села 

на основі оптимізації взаємодії між господарюючими суб’єктами і 

домогосподарствами сільських територій, поглиблення їх співробітництва з 

науковими установами та навчальними закладами аграрного профілю, органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, бізнес-асоціаціями, 

торгово-промисловими палатами тощо; 

 подолання сільського безробіття та бідності на сільських територіях 

України шляхом організації дієвої системи громадських робіт на селі та 

використання відповідного передового досвіду розвинутих держав світу, 

включаючи сусідні країни-члени ЄС;  

 реалізацію спільних транскордонних проектів із сусідніми сільськими 

територіальними громадами країн-членів ЄС з метою розвитку людського 

капіталу українського села, розбудови його соціальної та комунальної 

інфраструктури, розвитку місцевого самоврядування, покращення 

екологічної ситуації у сільській місцевості тощо. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 
 

 

2.1. Потенціал інноваційного розвитку сільського господарства в 

західних областях України та бар’єри на шляху його ефективного 

використання 

 

Характер інноваційного розвитку сільських територій будь-якого регіону 

зумовлюється, насамперед, наявним інноваційним потенціалом аграрного 

сектору регіональної економіки. Адже в сучасних соціально-економічних 

умовах сільськогосподарське виробництво не лише визначає аграрну 

спеціалізацію відповідних територіальних господарських комплексів, а й є 

основним генератором інновацій як у сільському господарстві регіону, так і в 

суміжних із ним сферах господарської діяльності на селі. 

Досліджуючи регіональний потенціал інноваційного розвитку сільського 

господарства, акцентуємо першочергову увагу на тому, що до основних його 

компонентів слід, передусім, віднести: ресурсне забезпечення аграрного 

сектору (земельні, водні та інші ресурси), яке визначає інвестиційну 

привабливість інноваційних проектів у сільському господарстві регіону; рівень 

розвитку інфраструктури (виробничої, соціальної, інженерної, комунікаційної, 

інноваційної тощо), який впливає на ефективність комерціалізації інновацій в 

аграрному секторі регіональної економіки; якість людського капіталу – 

основного генератора інновацій та рушійної сили інноваційних процесів у 

сільському господарстві регіону. 

Відштовхуючись від категоріального апарату точних наук, де потенціал є 

відображенням певної енергії (сили), яку може продукувати досліджувана 

система в заданих умовах зовнішнього середовища, до основних параметрів 

інноваційного розвитку сільського господарства регіону можна також 

віднести низку інших чинників. Так, враховуючи особливості функціонування 

сільської економіки та характер життєдіяльності мешканців сільських 

територій, а також абстрагуючись від неформалізованих аспектів впливу, до 

ключових показників інноваційного потенціалу сільських територій слід 

віднести здатність сільської економіки забезпечувати: 

 впровадження інновацій у сільськогосподарське виробництво, зокрема 

наявність сучасних агротехнологій в аграрному секторі регіону, а також 

обсяги виробництва інноваційної сільськогосподарської продукції на 

регіональному рівні; 

 кількість реалізованих інноваційно-інвестиційних проектів у сільському 

господарстві регіону, а також обсяг вкладених у них фінансових ресурсів з 

різних джерел; 

 наявність об’єктів інноваційної інфраструктури, орієнтованих на 

інноваційний розвиток аграрного сектору регіону, зокрема, аграрних 
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кластерів, агротехнопарків, агроіндустріальних парків, бізнес-інкубаторів у 

сільській місцевості тощо. 

Водночас слід зазначити, що формування та використання потенціалу 

інноваційного розвитку сільського господарства на регіональному рівні 

відбувається під впливом умов зовнішнього середовища, які можна поділити 

на внутрішньорегіональні (характер функціонування регіонального аграрного 

ринку та рівень розвитку його інфраструктури; особливості ведення 

аграрного менеджменту на регіональному рівні; специфіка еволюції 

регіональних еліт, зокрема, задіяних у сфері аграрного бізнесу; інвестиційна 

привабливість регіону), загальнонаціональні (пріоритети державної аграрної 

політики; рівень фінансової самодостатності сільських територіальних 

громад; наявність фіскальних пільг і преференцій для агровиробників; 

прозорість ведення аграрного бізнесу та рівень конкуренції на ринку 

сільськогосподарської продукції), міжнародні (членство в міжнародних 

організаціях та організаційна адаптованість до їхніх інституційно-правових 

систем; пріоритети митно-тарифної політики; наявність геополітичних 

стимулів та бар’єрів тощо).  

З огляду на специфіку функціонування господарських комплексів 

сільських територій західного регіону України, основу формування 

потенціалу інноваційного розвитку сільського господарства в областях цього 

регіону можуть скласти такі чинники: 

1. Концентрація значної частини землеволодінь і переважаюча частка 

виробництва сільгосппродукції в господарствах населення, що 

супроводжується нижчою питомою вагою агрохолдингів, порівняно з іншими 

регіонами України. Як наслідок, у регіоні є сприятливі передумови для 

активізації підприємницької діяльності на селі та розвитку агробізнесу на 

конкурентних засадах, що традиційно вважається основою для модернізації 

та впровадження інноваційної моделі економічного зростання.  

2. Наявність інститутів громадянського суспільства, орієнтованих на 

адаптацію в Україні досвіду ЄС щодо розвитку місцевого самоврядування та 

налагодження механізмів ефективної взаємодії сільських територіальних 

громад з європейськими партнерами. Це дає підстави вже найближчим часом 

очікувати реалізації в сільській місцевості західних областей України низки 

проектів, орієнтованих на розвиток місцевої інфраструктури, в тому числі 

інноваційної, та підвищення якості людського капіталу як основного носія 

інноваційної культури суспільства. 

3. Відносно висока якість людського потенціалу в західноукраїнських 

селах, що знаходить своє відображення у демографічній структурі 

населення, забезпеченості сільської економіки трудовими ресурсами, 

наявності значної частини трудових мігрантів – вихідців із села, які часто є 

надійним джерелом трансферу фінансових ресурсів у сільські території 

західного регіону України. 

4. Геоекономічне становище, яке визначається близькістю кордону з ЄС, 

що є чинником модернізації транспортної інфраструктури села, як-от розбудова 

в сільській місцевості доріг з твердим покриттям, залізничного сполучення, 
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логістичних центрів, а також розвиток телекомунікаційних (зокрема доступ до 

мобільного зв’язку та Інтернету) і електричних мереж, систем водопостачання 

та водовідведення, впровадження європейських стандартів захисту довкілля та 

земельних ресурсів, включаючи нові технології обробітку ґрунту тощо. 

5. Геополітичні переваги, які визначаються курсом України на 

європейську інтеграцію, що в умовах наближеності сільських територій 

західного регіону нашої держави до спільного ринку ЄС є засобом залучення 

додаткових іноземних інвестицій, у тому числі в сільське господарство 

західних областей України. Ці інвестиції значною мірою орієнтуватимуться на 

поширення в середовищі регіонального агробізнесу новітніх агротехнологій, 

імпорту сучасної сільськогосподарської техніки та устаткування, поширення 

організаційно-управлінських та маркетингових інновацій в аграрному секторі 

економіки. 

6. Переваги інституційного середовища сільських територій західних 

областей України, зумовлені місцевими традиціями та дією неформальних 

інститутів, відносною розвиненістю громадянського суспільства, достатньою 

підприємницькою активністю сільського населення, якістю управління 

інформаційними потоками, культурою ведення аграрного виробництва тощо. 

7. Наявністю в регіоні значної кількості навчальних закладів та наукових 

установ аграрного профілю, здатних адаптувати на вітчизняний ґрунт новітні 

досягнення сучасної аграрної науки, започатковані в розвинутих країнах 

світу, а також генерувати власні інноваційні підходи й рішення в царині 

агротехнологій та аграрного менеджменту. 

Таким чином, нарощування потенціалу інноваційного розвитку сільських 

територій західного регіону України може відбуватися насамперед через 

реалізацію інноваційно-інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення 

ефективності використання наявних природних, фінансових і людських 

ресурсів західноукраїнського села, та зниження трансакційних витрат у 

процесі сільськогосподарського виробництва. 

З погляду забезпеченості земельними ресурсами, як одного з ключових 

чинників формування інвестиційної привабливості сільського господарства 

регіону та його інноваційного розвитку, серед західних областей України слід 

виділити Львівську, Волинську і Тернопільську. Натомість Івано-Франківська. 

Чернівецька та Закарпатська області мають найбідніші земельні ресурси в 

Україні. За площею ріллі в розрахунку на одного сільського мешканця 

лідерство серед областей західного регіону утримують Тернопільщина та 

Волинь. Водночас, більшість параметрів землезабезпеченості в західному 

регіоні порівняно із середніми показниками для України перебуває на значно 

нижчому рівні. Насамперед це стосується розораності території та площі ріллі 

в розрахунку на одного сільського мешканця (табл. 2.1).  

Разом із цим, слід зазначити, що, поступаючись майже удвічі за 

окремими показниками середнім значенням для України (наприклад за 

розораністю території), сільські території західного регіону є достатньо 

близькими до аналогічних показників країн ЄС. 
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Таблиця 2.1 

Площа сільськогосподарських угідь  

в областях західного регіону України (станом на 01.01.2012 р.)* 

Області Сільгоспугіддя в т ч. рілля Ріллі на од-

ного сільсь-

кого меш-

канця, га 

тис. га % тис. га % 

розораність 

території 

в сільгосп-

угіддях 

Волинська 1050,3 52,1 673,2 33,4 64,1 1,35 

Закарпатська 451,5 35,4 199,7 15,7 44,2 0,25 

Івано-Франківська 635,0 45,7 393,0 28,3 61,9 0,50 

Львівська 1265,0 57,9 796,1 36,5 62,9 0,80 

Рівненська 930,4 46,4 656,8 32,8 70,6 1,09 

Тернопільська 1049,1 75,9 850,0 62,0 81,0 1,41 

Чернівецька 470,4 58,1 331,7 41,0 70,5 0,64 

Західний регіон 5851,7 52,9 3900,5 35,3 66,7 0,81 

Україна 41557,6 68,8 32498,5 53,8 78,2 2,30 

* Примітка: складено за даними електронних ресурсів Державної служби 

статистики України, головних управлінь статистики та головних управлінь 

Держземагентства у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, 

Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях. 

 

Так, розораність земель в Україні є однією з найбільших у Європі і 

становить понад 50%, тимчасом як у таких відомих аграрних європейських 

країнах ЄС, як Німеччина, Франція та Італія, вона складає 30-33%67 (саме 

така частка припадає на ріллю і в областях західного регіону нашої 

держави). Згідно з чинними нормами, розораність земель 

сільськогосподарських угідь на рівні 60-80% вважається несприятливою, 

25-60% – умовно сприятливою і менше 25% – сприятливою68. 

Найбільш наближеною до оптимальної в західному регіоні є структура 

земельного фонду Івано-Франківської та Волинської областей. Так, площа 

сільськогосподарських угідь Івано-Франківської області становить 635 тис. 

га (45,7% загальної площі області), з них ріллі – 393 тис. га (28,3%), 

пасовищ – понад 128 тис. га (20%), сіножатей – понад 82 тис. га (13%), 

плодово-ягідних насаджень – близько 10 тис. га (менше 2%)69. 

Структура земельного фонду Волинської області свідчить, що 

сільськогосподарськими землями зайнято більше половини її території – 

1083,0 тис. га (53,7%), з них 52% (1050,3 тис. га) − це 

сільськогосподарські угіддя, в тому числі: рілля – 33% (673,2 тис. га), 

багаторічні насадження – 0,6% (11,6 тис. га), сіножаті – 8% (161,0 тис. 

га), пасовища – 12,1% (204,8 тис. га). Під лісами та вкритими лісами 

площами перебуває – 695,1 тис. га, або 34%, забудовані землі займають 

59,2 тис. га, або 3%, болота – 116,7 тис. га, або 6%, відкриті землі без 

                                                 
67 Екологічна оцінка стану землекористування в Україні і сучасні підходи до використання 

земельних угідь : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://sg.dt-kt.net/books/book-

5/chapter-446. 
68 Там само. 
69 Івано-Франківська область : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://www.rada.com.ua/ukr/RegionsPotential/Ivano-Frankivsk. 
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рослинного покриву – 15 тис. га, або 1%, води – 45,4 тис. га, або 2%70. 

Найбільш розораною серед областей західного регіону України є 

територія Тернопільської області. Із загальної площі її земельного фонду, 

який становить 1382,4 тис. гектарів, 85% складають землі, що 

використовуються для ведення сільського господарства. Основна частка цих 

земель припадає на сільськогосподарські угіддя, площа яких сягає близько 

1000 гектарів. Розораність території становить 64%. Орні землі в структурі 

сільськогосподарських угідь становлять 84,2% (близько 890 тис. гектарів), 

що є одним із найвищих показників в Україні71. 

Земельний фонд Львівської області складає 2183,1 тис. га, з яких 1265 

тис. га (58%) зайнято сільгоспугіддями, з них 796,1 тис. га – рілля. 31,8% 

займають ліси та лісовкриті площі. На одного мешканця області припадає 0,5 

га сільгоспугідь і 0,31 га ріллі72. 

Із загальної площі Рівненської області 2005,1 тис. га площа 

сільськогосподарських земель становить 930,4 тис. га, або 46,4%, з них – 

рілля 656,8 га (32,8%), перелоги – 3,7 тис. га (0,2%), багаторічні 

насадження – 11,8 тис. га (0,6%), сіножаті та пасовища – 257,7 тис. га 

(12,9%). Вкрито лісами 40,1% території області (803,8 тис. га), болотами і 

водними об’єктами – 7,4% (148,3 тис. га)73. 

Із 1275,3 тис. га земельного фонду Закарпатської області 470,0 тис. га 

(36,8%) займають землі сільськогосподарського призначення, зокрема 451,5 

тис. га сільгоспугідь, 199,7 тис. га з яких – рілля. Під лісами та лісовкритими 

площами перебуває 724,3 тис. га (56,8%), забудовані землі займають 47,1 тис. 

га (3,7%), болота – 0,8 тис. га (0,1%), відкриті землі без рослинного покриву – 

14,7 тис. га (1,2%) та води – 18,4 тис. га (1,4%)74. 

У загальній структурі земельного фонду Чернівецької області землі 

сільськогосподарського призначення складають 58,1%. Загальна площа області 

– 809,6 тисячі гектарів земель; з них 470,4 тис. га – сільськогосподарські 

угіддя, в тому числі: 331,7 тис. га – рілля, 29,4 тис. га – багаторічні 

насадження75. 

Таким чином, з інвестиційної точки зору, структура земельних ресурсів 

сільських територій західного регіону України є доволі прийнятною для реалізації 

інноваційних проектів, спрямованих на підвищення ефективності 

землекористування та ведення інтенсивного сільського господарства на 

інноваційній основі. Це, а також наявність достатніх обсягів водних, видобувних, 

                                                 
70 Сільське господарство Волині. Статистичний збірник / за ред. В. Ю. Науменка. Ғ Луцьк: 

Головне управління статистики у Волинській області, 2012. Ғ 327 с. Ғ С. 56-58. 
71 Тернопільська область : [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ternopol.ukrgold.net. 
72 Земельний фонд Львівської області, його розподіл та структура : [Електронний ресурс] /  

Режим доступу: http://www.zem.lviv.ua/masuv/Slaid_1.JPG. 
73 Динаміка структури земельного фонду Рівненської області : [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/news/2013/13062701L_486.doc. 
74 Про Регіональну програму розвитку земельних відносин у Закарпатській області на 2013–

2015 роки : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://document.ua/pro-regionalnu-

programu-rozvitku-zemelnih-vidnosin-u-zakarpa-doc131960.html. 
75 Чернівецька область : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://www.oda.cv.ua/page/pro-oblast. 
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лісових, рекреаційних та інших ресурсів, дозволяє дати високу оцінку 

інноваційному потенціалу ресурсного забезпечення сільських територій регіону. 

Водночас цей потенціал певною мірою нівелюється практикою 

землекористування у сільській місцевості західного регіону України. Так, 

значна кількість господарств населення, які є основними 

землекористувачами в регіоні, не володіють сучасними технологіями 

обробітку та захисту ґрунтів, що часто призводить до зниження їх якості, а 

відтак до падіння урожайності сільськогосподарських культур. Це, своєю 

чергою, негативно відбивається на інвестиційній привабливості сільського 

господарства західних областей України. 

Наприклад, у 2011 році частка господарств населення у валовому 

виробництві продукції рослинництва Закарпатської області, за даними 

Державного комітету статистики України, становила 93,0%, а для продукції 

тваринництва – 97,0%, в Тернопільській області аналогічні показники 

становили відповідно 83,9% та 81,8%, у Рівненській – 81,9% і 80,4%, в 

Чернівецькій – 80,1% і 77,7%, в Івано-Франківській 77,3% та 70,7%, у 

Львівській – 76,8% і 75,3%, у Волинській – 69,6% та 68,3% (тимчасом як у 

середньому по Україні вони не перевершували 62 та 60% відповідно). 

Нині в розпорядженні сільськогосподарських підприємств Закарпаття 

перебуває не більше 11% усіх сільськогосподарських угідь, а фермерські 

господарства здійснюють свою діяльність на менше ніж 3% земель, 

придатних для ведення сільського господарства. Відтак, на господарства 

населення припадає 78,7% сільськогосподарських угідь, на яких 

виробляється 94,9% сільськогосподарської продукції області. Проте, 

зважаючи на фактор малоземелля і, відповідно, незначну участь 

сільськогосподарських підприємств у сільськогосподарському виробництві, 

парк тракторів та зернозбиральних комбайнів з року в рік неухильно 

зменшується. Така ситуація є характерною для всіх областей регіону. 

Так, якщо загалом кількість тракторів на сільськогосподарських 

підприємствах України зменшилась з 1991 до 2010 року в 3,3 рази, то в 

Закарпатській області – в 8,4 рази, у Львівській, Чернівецькій та Івано-

Франківській – 6 разів, Рівненській – 5 разів, Тернопільській – 4,7 рази, 

Волинській – 4,2 рази76. 

При цьому, якщо зменшення кількості тракторів у сільськогосподарських 

підприємствах України не компенсувалось їх зростанням у господарствах 

населення та фермерських господарствах, то в областях західного регіону 

спостерігалась протилежна тенденція. Так, якщо у 1991 році чисельність 

тракторів в Україні становила 497,3 тис. шт., з яких 78,7 тис. шт. (15,8%) 

зосереджувались в областях західного регіону, то у 2012 р. загальна 

чисельність тракторів в Україні зменшилась до 370,0 тис. шт., тимчасом як у 

західному регіоні вона зросла до 85,4 тис. шт., що становило вже 23,1% 

загальноукраїнського показника. І якщо в сільськогосподарських 

підприємствах західного регіону концентрувалось менше 10% тракторів від 

                                                 
76 За даними: Розвиток сільських територій України (1990-2010): монографія. – К: НДІ 

―Украгропромпродуктивність‖, 2012. – 752 с. – С. 663. 
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загальної їх чисельності в усіх сільгосппідприємствах держави, то для 

фермерських господарств цей показник становив майже 11%, а для 

господарств населення – більше третини (36,4%), що є свідченням 

формування інноваційного потенціалу сільського господарства регіону саме 

за рахунок цієї категорії господарств (додаток А). 

Достатньо високий рівень забезпеченості тракторами аграрного сектору 

в областях західного регіону України підтверджується і з огляду на кількість 

тракторів, що припадає на 1 га ріллі. Так, у 2010 році загалом по західному 

регіону на один гектар ріллі припадало у 2,3 рази більше тракторів, ніж у 

середньому в державі (25 проти 11), що з погляду перспективи інноваційного 

розвитку сільського господарства кожної області регіону є доволі 

сприятливим чинником (табл. 2.2, додаток А).  

 

Таблиця 2.2 

Забезпеченість ріллі тракторами  

в областях західного регіону у 2011 р.77 

Області Рілля, 

тис. га 

Тракторів, тис. шт. Тракторів 

на 1 тис. га 

ріллі, шт. 
у підпри-

ємствах 

у фер-

мерів 

у насе-

лення 

всього 

Волинська 673 3,1 0,6 13,8 18 27 

Закарпатська 200 0,5 0,1 4,7 5 25 

Івано-Франківська 393 1,3 0,3 6,4 8 20 

Львівська 796 2,7 0,8 10,9 14 18 

Рівненська 305 2,2 0,5 10,9 14 46 

Тернопільська 850 3,1 0,5 12,1 16 19 

Чернівецька 332 1,2 0,3 5,7 7 21 

Західний регіон 3549 14 3 65 82 23 

Україна 32499 147 32 179 358 11 

Польща 12100 – – – 1553 128 

Франція 18300 – – – 1135 62 

Німеччина 11900 – – – 767 64 

США 162800 – – – 4390 27 

Росія 121800 – – – 406 3 

Весь світ 1381200 – – – 29320 21 

 

Фактично забезпеченість ріллі тракторами в західному регіоні України 

перебуває на рівні середніх світових стандартів, тимчасом як загалом в 

державі вона є значно нижчою (зокрема, порівняно з такими державами, як 

Франція та Німеччина, відповідний показник України є ушестеро меншим, не 

кажучи вже про сусідню Польщу, яка є одним зі світових лідерів за 

чисельністю тракторів на 1 га ріллі і якій Україна поступається майже у 13 

разів). 

Водночас слід констатувати, що високий рівень забезпеченості ріллі 

тракторами в західному регіоні України не забезпечує належної 

продуктивності праці в сільському господарстві його областей. Це 

                                                 
77 Розраховано за даними: Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних 

потужностей у сільському господарстві у 2011 році. Статистичний бюлетень. – К.: Державна 

служба статистики, 2012. – С. 32, 43, 52; Rocznik statystyczny rolnictwa. 2011. – Warszawa, 

2012. – 393 s. 
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зумовлюється ефектом масштабу (малими розмірами селянських господарств, 

особливо господарств населення),  низькою товарністю аграрного сектору 

регіону, а також низькими якісними показниками наявної 

сільськогосподарської техніки та ефективності її застосування у специфічних 

місцевих умовах, особливо у передгірній та гірській зонах Карпат.  

Так, вітчизняні дослідники відзначають, що створена у радянський 

період матеріально-технічна база сільськогосподарських підприємств 

занепадає. У структурі машинно-тракторного парку велика частка тракторів 

та іншої техніки експлуатується понад 10 років. Водночас, переважну 

частину вітчизняної та імпортної техніки господарства населення 

закуповують на вторинному ринку, і часто вона вже відпрацювала свій 

економічно доцільний термін використання. Відтак її подальше інтенсивне 

застосування у сільськогосподарському виробництві потребує значних витрат 

на підтримання в працездатному стані (запасні частини для ремонту техніки 

– особливо тієї, виробництво якої вже призупинено, є у 3-5 разів дорожчими, 

ніж для техніки, що випускається серійно). Крім того, продавці, які 

постачають на вітчизняний ринок техніку з вторинного ринку, не несуть 

жодної відповідальності за її сервісне обслуговування. Це суттєво ускладнює 

експлуатацію цієї техніки, збільшує тривалість її простоїв з технічних причин. 

У технічно справному стані техніка підтримується за рахунок відновлюваних 

ремонтів. Проте їх можливості з року в рік зменшуються, оскільки з ладу 

виходять базові компоненти конструкцій машин. Ускладнює проблему і 

відсутність належної сервісної інфраструктури, адже в період реформування 

відносин власності в АПК відбулись значні негативні зміни в системі 

сервісного забезпечення сільгосптехніки. Створена у дореформений період 

матеріально-технічна база ремонтно-сервісних підприємств здебільшого 

зруйнована. Більшість колишніх ремонтних підприємств припинили свою 

основну діяльність. Втрачено ремонтно-експлуатаційну базу колишніх 

колективних і державних сільгосппідприємств. Це ускладнює підтримання в 

працездатному стані техніки, рівень технічної готовності якої у період 

напружених робіт становить 80-85%78. 

Крім того, вітчизняні енергетичні та сільськогосподарські машини за 

якістю відстають від світових на 2-3 покоління. Параметри продуктивності у 

них нижчі на 20-40%, а для окремих машин – у десятки разів при більших 

затратах праці на їх обслуговування та експлуатацію, вищій 

матеріаломісткості. Через технічні несправності та фізичне спрацювання 

щорічно не використовується третина тракторів, комбайнів та інших машин. 

Тому розтягуються строки виконання робіт. Як наслідок, втрати врожаю 

сягають 20-30%79. 

 

                                                 
78 Грицишин М.І. Матеріально-технічне забезпечення агровиробництва : [Електронний 

ресурс] / М.І. Грицишин, В.О. Шейченко, В.П. Диковицький. – Режим доступу : 

http://a7d.com.ua/machines/4029-materalno-tehnchne-zabezpechennya-agrovirobnictva.html. 
79 Семененко О.С. Фермерські господарства на Закарпатті: основні проблеми розвитку / 

О.С. Семененко : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2009_28_2/statti/26.htm. 
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Враховуючи те, що ступінь зносу сільськогосподарської техніки прямо 

пропорційно впливає на зниження ефективності її використання через 

збільшення витрат на обслуговування, закупівлю необхідних запасних частин 

та паливо-мастильних матеріалів під час експлуатації, збільшуються також 

витрати на виробництво продукції та знижується рівень продуктивності праці80. 

Наприклад, у господарствах Волинської області рівень зношеності 

тракторів ще в середині минулого десятиріччя складав понад 70%, комбайнів 

– понад 90%81. Критичною є зношеність основних виробничих фондів, які 

перебувають у користуванні аграрних підприємств Івано-Франківської 

області, зокрема рівень зноcу тракторів перевищує 80%, комбайнів – 95%, 

більшість видів техніки фізично і матеріально застаріла82. Це саме стосується 

й інших областей західного регіону України. 

Все це є свідченням того, що рівень технічного забезпечення сільського 

господарства у західних областях України нині не відповідає вимогам 

інноваційного алгоритму розвитку аграрної економіки. Це не лише гальмує 

залучення інвестиційних ресурсів у реалізацію інноваційних проектів у 

сільському господарстві регіону, а й обмежує можливості впровадження 

інновацій у суміжних сферах його сільської економіки, блокуючи тим самим її 

багатофункційний розвиток на інноваційній основі.  

Це тягне за собою зниження родючості земель та урожайності 

сільськогосподарських культур, зниження продуктивності праці працівників 

аграрної сфери, падіння ефективності виробництва тваринницької продукції 

тощо. 

Так, на тлі загальноукраїнських показників продуктивність праці в 

сільському господарстві областей західного регіону держави у 2010 році 

становила лише дві третини (72,2%) від середнього показника продуктивності 

праці в Україні. При цьому рівень відставання за цим показником в 

сільськогосподарських підприємствах є значно нижчим (87,3% від 

середньоукраїнського значення). Найменшою є продуктивність праці у 

сільському господарстві гірських областей регіону, зокрема Закарпатської, 

Івано-Франківської та Чернівецької, де на одного зайнятого в аграрному секторі 

виробляється майже удвічі менше сільськогосподарської продукції, ніж загалом 

в Україні (табл. 2.3). 

 

 

 

 

                                                 
80 Кожушко І.Г. Сучасний стан і проблеми технічного забезпечення аграрних підприємств України 

: [Електронний ресурс] / І.Г. Кожушко. – Режим доступу : 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_31/Zmist/19PDF.pdf 
81 Шабала Я.М. Формування фермерського укладу в аграрному секторі Волині у 1991-2005 рр. : 

[Електронний ресурс] / Я.М. Шабала. – Режим доступу : 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/istor/2007_1/2/10.pdf. 
82 Баланюк І.Ф. Фінансово-економічна результативність пореформеного розвитку 

агроформувань та господарств населення регіону : [Електронний ресурс] / І. Ф. Баланюк, 

Д.І.Шаленко, С.І. Баланюк. – Режим доступу : 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2010_2/189.pdf. 
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Таблиця 2.3 

Продуктивність праці в сільському господарстві 

областей західного регіону України у 2010 році83 

Області (регіон) Валова продукція 

сільського госпо-

дарства, млн. грн.* 

Зайнятих у 

сільському 

господарстві, 

тис. осіб 

Продуктивність праці 

Всього, 

грн. 

У сільгосп-

підприємствах* 

Волинська 5273,3 108,3 48691,6 97944,3 

Закарпатська 3838,3 124,1 30929,1 31290,6 

Івано-Франківська 4567,7 132,4 34499,2 161808,6 

Львівська 7370,8 176,3 41808,3 151682,0 

Рівненська 5401,8 74,0 72997,3 102586,7 

Тернопільська 5825,6 118,8 49037,0 149095,5 

Чернівецька 3899,1 102,0 38226,5 116675,9 

Західний регіон  36176,6 835,9 43278,6 115869,1 

Україна 194886,5 3253,5 59900,6 132680,4 

* Примітка: дані наведено у постійних цінах 2010 року. 

 

Таким чином, низька продуктивність праці в сільському господарстві 

більшості західноукраїнських областей відображає недостатній рівень 

інноваційної спроможності господарств населення, зумовлений застосуванням 

застарілих технологій, що базуються на використанні ручної праці та застарілої 

техніки. Особливо яскраво це видно на тлі розвинених держав світу. Так, 

продуктивність праці у сільському господарстві західного регіону загалом 

майже удвічі поступається аналогічному показнику сусідньої Польщі, удесятеро 

Франції та Німеччини, у 16 разів США84. 

Водночас, переважання господарств населення у виробництві 

сільськогосподарської продукції в областях західного регіону України знаходить 

своє позитивне відображення в показнику урожайності основних 

сільськогосподарських культур. Так, загалом у регіоні цей показник на 3-8% 

вищий, ніж у середньому в Україні (за винятком соняшнику та плодів і ягід). 

Особливо високою на тлі загальноукраїнських показників є урожайність 

зернових і зернобобових у Чернівецькій та Закарпатській областях 

(переважання 40% і 20% відповідно), цукрових буряків у Львівській області (на 

35% більше, ніж загалом в Україні), картоплі в Рівненській області (майже на 

20% більше, ніж в середньому в Україні), овочів у Волинській і Тернопільській 

областях (переважання на 20 і 15% відповідно). Значною мірою це зумовлено 

ліпшим доглядом за вирощуванням згаданих культур в особистих 

господарствах населення, ніж у сільськогосподарських підприємствах, навіть в 

умовах недостатньої забезпеченості якісними матеріально-технічними 

ресурсами (табл. 2.4). 

 

 

 

                                                 
83 Розраховано на основі даних, наведених у статистичних щорічниках Волинської, 

Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької 

областей.  
84 Розраховано за даними: Rocznik statystyczny rolnictwa. 2011. – Warszawa, 2012. – 393 s. 
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Таблиця 2.4 

Урожайність основних сільськогосподарських культур  

в областях західного регіону, в Україні та країнах світу (ц/га)85 
Області 
(регіон, 
країна) 

Зернові та 
зернобо-

бові 

Цукрові 
буряки 

(фабричні) 

Соняшник Картопля Овочі Плоди та 
ягоди 

1990 
р. 

2010 
р. 

1990 
р. 

2010 
р. 

1990 
р. 

2010 
р. 

1990 
р. 

2010 
р. 

1990 
р. 

2010 
р. 

1990 
р. 

2010 
р. 

Волинська 32,2 24,1 314,7 294,2 9,0 10,4 158,0 149,6 163,1 213,4 67,3 92,1 

Закарпатська 47,7 32,8 – – 14,5 11,1 149,3 141,1 197,6 186,9 55,9 79,1 

Івано-

Франківська 
34,6 29,2 329,1 218,2 5,4 13,9 148,7 126,6 136,4 126,2 44,2 45,2 

Львівська 33,3 25,8 339,3 379,7 – 16,8 162,8 133,1 174,9 180,9 56,1 69,6 

Рівненська 30,6 26,6 320,5 329,1 11,7 11,3 132,7 155,1 138,5 197,9 60,5 121,5 

Тернопільська 32,5 27,7 308,8 255,9 20,3 12,3 159,5 144,8 148,3 200,4 27,0 32,4 

Чернівецька 44,3 37,9 325,5 248,1 17,5 13,1 166,3 148,8 140,8 182,3 40,2 81,4 

Західний 
регіон  

36,5 29,2 333,0 287,5 13,1 12,7 153,9 142,7 157,1 184,0 50,2 74,5 

Україна 35,1 26,9 275,7 279,5 15,8 15,0 116,8 132,5 149,0 173,6 42,7 78,2 

Польща 32,3 34,6 379,8 542,6 – – 197,9 198,5 225,1 272,6 54,3 93,1 

Франція 60,1 73,9 668,3 937,6 20,6 23,5 290,8 420,6 162,9 195,1 108,3 99,9 

Німеччина 53,5 71,6 496,6 675,7 21,3 18,9 257,8 440,6 224,5 325,4 134,6 169,4 

США 47,1 71,4 447,9 576,1 13,3 16,4 328,8 462,7 234,8 323,1 205,7 236,3 

Китай 42,2 53,3 216,7 385,2 15,6 17,6 113,2 144,2 177,1 229,9 39,2 102,2 

Весь світ 25,9 33,3 357,1 531,5 – – 151,3 176,7 148,5 190,4 85,5 105,6 

Примітки: 
 – дані за 2009 рік; 
 – дані за 1995 рік. 

 

На тлі розвинених держав світу як Україна загалом, так і області її 

західного регіону суттєво відстають за показником урожайності фактично для 

всіх сільськогосподарських культур. Так, середня урожайність зернових і 

зернобобових у цих областях у 2010 році була удвічі нижчою, ніж у Франції, 

Німеччині та США, цукрових буряків – більш ніж утричі меншою, ніж у 

Франції, та вдвічі поступалась аналогічному показнику Німеччини та США, а 

також майже у два рази відставала від урожайності в сусідній Польщі. 

Урожайність картоплі в західному регіоні України є у три рази нижчою, ніж у 

Франції та Німеччині, овочів – майже удвічі. 

Прикметним є факт недостатньо ефективного використання 

сільськогосподарських угідь, зокрема ріллі. Так, протягом останніх трьох 

років площа посівів у областях західного регіону становила в середньому 82-

83% від загальної площі наявної ріллі. Зокрема, у 2012 р. цей показник 

коливався від 74,9% у Львівській області до 95,9% у Закарпатській (додаток 

Б). 

 

 
                                                 
85 За даними: Розвиток сільських територій України (1990-2010): монографія. – К: НДІ 

―Украгропромпродуктивність‖, 2012. – 752 с. – С. 534-562, 672-680; Дяченко О.В. Шляхи 

підвищення урожайності соняшнику в умовах сучасних інтеграційних процесів України : 

[Електронний ресурс] / Режим доступу : archive.nbuv.gov.ua/…/econ/2011_3_1/091.pdf; 

Россия и страны мира. 2008: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2008. – 361 с. – С. 214; 

Россия и страны мира. 2012: Статистический сборник. – Москва: Росстат, 2012. – 380 с. – С. 

228; Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012. – Warszawa, 2013. – 443 s. 
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У структурі посівів переважали зернові та зернобобові культури (більше 

половини посівної площі), а також кормові культури, частка яких у 

переважній частині областей регіону сягає понад 20% загальної посівної 

площі (приблизно такою ж є сумарна питома вага картоплі та овочів) 

(додаток В). 

Прикметно, що основне виробництво картоплі зосереджено в 

домогосподарствах населення. Так, дослідники відзначають, що частка 

виробленої картоплі в сільськогосподарських підприємствах та фермерських 

господарствах не перевищує 3% від загального обсягу продукції. Як 

наслідок, натуральне господарство не дозволяє застосовувати передові 

технології галузі. До того ж, відсутність централізованого обробітку посівів 

картоплі, якісного насіннєвого матеріалу та недотримання системи сівозмін 

сприяє розвитку хвороб та розповсюдженню шкідників. Відтак якість та 

урожайність картоплі перебуває на низькому рівні86. Крім того, дрібні 

господарства населення не в стані сформувати великотоварну партію 

картоплі за всіма показниками ринкової якості, що спричиняє низьку 

товарність виробництва, зумовлює використання її в годівлі тварин і 

утворення надмірних перехідних запасів на початок наступного року. Цим 

користуються приватні посередники, які скуповують продукцію за мізерну 

ціну. Тому одним з пріоритетних напрямів інноваційного розвитку сільського 

господарства регіону є переорієнтація виробників картоплі із виробничої на 

збутову, особливо маркетингову87. 

Не кращою є ситуація з вирощуванням зернових та зернобобових 

культур, посівна площа яких в окремих областях західного регіону займає 

понад 60% загальних посівів, а урожайність, порівняно з 1990 р., 

скоротилась на 20% (з 36,5 до 29,2 ц/га).  

На думку експертів, низька урожайність зернових значною мірою 

пов'язана з браком енерго- та ресурсозбережувальних технологій 

вирощування відповідних культур, розроблених з урахуванням ґрунтово-

кліматичних умов регіону, недостатнім використанням новітньої техніки, 

дефіцитом мінерального живлення та біологічних особливостей сортів. Крім 

того, нестабільність зерновиробництва значною мірою зумовлюється 

необґрунтованим розміщенням посівів пшениці озимої після нетрадиційних 

попередників (соняшник, стерньові), порушенням системи обробітку ґрунту, 

особливо передпосівного, а також сівбою насінням низьких репродукцій, 

завищенням норм висіву, порушенням строків сівби, недовнесенням добрив 

та спрощуванням інших агротехнічних заходів88. 

 

                                                 
86 Маслак О. Ціна картопляного достатку : [Електронний ресурс] / О. Маслак. – Режим 

доступу : http://www.agro-business.com.ua/component/content/article/666.html?ed=49. 
87 Сокальський С.В. Регіональні проблеми формування ринку картоплі в умовах вступу 

України до СОТ : [Електронний ресурс] / С.В. Сокальський. – Режим доступу : 

nbuv.gov.ua›portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2009.pdf. 
88 Попов С. Причини недобору зерна : [Електронний ресурс] / С. Попов, Н. Рябчук, 

С. Авраменко, М. Цехмейструк. – Режим доступу : http://www.agro-

business.com.ua/component/content/article/1477.html?ed=78. 
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До того ж, основні фонди багатьох підприємств з виробництва й 

переробки зерна спрацьовані, нові надходження машин та устаткування – 

незначні, а наявна техніка за технічними параметрами не відповідає 

сучасним вимогам і підлягає заміні. Технологічне переоснащення підприємств 

відповідно до нових прогресивних технологій, нарощування їх виробничих 

потужностей, вдосконалення організації виробництва є нагальною 

проблемою зернопродуктової галузі. Протягом останніх років через 

обмеженість інвестування зернової галузі підприємства недотримували 

технологічне устаткування і запасні частини, внаслідок чого відбулося 

зниження продуктивності праці89. 

Досліджуючи основні причини низької урожайності цукрових буряків та 

овочевих культур в областях західного регіону України, слід констатувати 

недостатній рівень інвестицій в інноваційні технології як у вирощуванні 

цукрових буряків, так і у виробництві цукру. 

У публікаціях вітчизняних авторів зазначається, що прирости маси 

коренеплодів, зокрема у Тернопільській, Рівненській та Львівській областях, 

мають тенденцію до зниження через значну забур’яненість посівів цукрових 

буряків і відсутність своєчасного захисту посівів від бур’янів на 

перезволожених площах. Також спостерігається широке використання 

гібридів іноземної селекції, що стало однією з головних причин поширеності 

різних хвороб цукрових буряків. Ці гібриди здебільшого не адаптовані до 

екстремумів ґрунтово-кліматичних умов бурякосіяння України і є більш 

чутливими до збудників хвороб листкового апарату та коренеплодів 

порівняно з гібридами вітчизняної селекції90. 

Інноваційному розвитку цукровобурякової галузі регіону перешкоджає 

також небажання власників цукропереробних підприємств вкладати кошти в 

модернізацію виробництва. Не завжди для цього є фінансові можливості, 

включаючи доступність кредитних ресурсів. На думку В. Бондара, ―цілий ряд 

власників діють за старим принципом – експлуатують зношене устаткування і 

застосовують спрощені технології вирощування цукрових буряків та їх 

переробки, що вже призвело до порушення бурякових сівозмін, різкого 

зменшення доз внесених добрив, збільшення ступеня забур’яненості полів, 

розвитку карантинних хвороб, зниження якості коренеплодів, а в 

промисловості – до зношення устаткування і виходу його з ладу, погіршення 

показників якості цукру, зниження відсотку його виходу і збитковості низки 

підприємств‖91. 

Україна нині входить до перших семи країн-лідерів із валового 

виробництва овочевої продукції, а в перерахунку на душу населення посідає 

дев’яте місце у світі. Разом із тим за рівнем урожайності вона посідає 18-е 

                                                 
89 Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна : [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: http://www.kazedu.kz/referat/151040. 
90 Борисюк П.Г. Виробництво цукрових буряків в Україні в умовах 2010 року : [Електронний 

ресурс] / П.Г. Борисюк. – Режим доступу : sugarconf.com/custom/files/ua_2011_03/49.pdf. 
91 Бондар В. Про прибутковість вирощування цукрових буряків : [Електронний ресурс] / 

В.Бондар. – Режим доступу : http://www.agro-

business.com.ua/component/content/article/279.html?ed=33. 
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місце: у 2010-2011 роках урожайність як у середньому в державі, так і в 

областях західного регіону становила 17-18 тонн із гектара. Найвищою 

урожайністю з-поміж основних овочевих культур відзначається капуста (20-

22 т/га), помідори (18-20 т/га) та столові буряки (17-19 т/га). При цьому 

генетичний потенціал вітчизняних сортів та гібридів використовується менш 

ніж на 50%. До того ж, рекордно низькі ціни на овочі та картоплю у 

попередньому та нинішньому маркетингових роках стали серйозним 

випробуванням на міцність для господарств населення, де сконцентровано їх 

основне виробництво. Для активізації інноваційного розвитку овочевої галузі 

необхідне будівництво сучасних тепличних комплексів (один із таких у 

вересні 2012 року відкрито у с. Синьків Заліщицького району Тернопільської 

області, загальною потужністю майже 10 тис. тонн овочів на рік), сучасних 

овочесховищ (для одночасного зберігання 2–3 млн. тонн продукції) та 

підприємств переробної промисловості – передусім біля обласних центрів та 

великих західноукраїнських міст92. 

В. Рудь та О. Кіях наголошують на тому, що за останні роки відбулося 

зменшення виробництва товарних овочів, що пояснюється скороченням 

посівних площ внаслідок значної трудомісткості і високої собівартості 

овочевої продукції, занадто повільним зростанням продуктивності праці, 

зменшенням крупнотоварних спеціалізованих господарств. Однією з 

головних причин зменшення товарності виробництва овочів у західному 

регіоні є перевага на ринку овочевої продукції господарств населення. Це 

негативно позначається на зниженні трудомісткості та якості продукції, 

призводить до підвищення її собівартості. Адже затрати на виробництво 

овочів у господарствах населення в 1,5–2 рази вищі, ніж у великотоварних 

сільськогосподарських підприємствах через неефективне використання 

ресурсного потенціалу, застосування ручної праці, недостатнє впровадження 

інноваційних розробок і механізації. Характерною рисою господарств 

населення є низька товарність через власне споживання та неналагоджені 

канали збуту овочевої продукції. На відміну від інших галузей рослинництва, 

овочівництво – найбільш трудомістка галузь, ручна праця при вирощуванні 

овочів відкритого ґрунту становить понад 70%. Виробництво овочевих 

культур характеризується багаторазовими зборами врожаю і скороченими 

строками збирання, продукція легко ушкоджується і погано транспортується. 

Зараз в господарствах населення при вирощуванні овочів більшу частину в 

затратах становить ручна праця, що тягне за собою збільшення 

трудомісткості. Основними причинами значних витрат ручної праці є низький 

рівень комплексної механізації виробничих процесів і незадовільна 

організація виробництва, особливо в приватному секторі. Як свідчать 

дослідження згаданих авторів, лише до 10% асортименту овочевих культур 

застосовується механізований обробіток. Ще однією особливістю 

овочівництва є багаторазовість розділених технологічних операцій через 

сезонність і необхідність суворого дотримання термінів виконання окремих 

                                                 
92 Сухий П.О. Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва в Україні : [Електронний 

ресурс] / П.О. Сухий. – Режим доступу : repository.crimea.edu/jspui/bitstream…1/Сухий.pdf. 
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агротехнічних заходів (так, якщо процес оброблення зернових культур 

складається із 18-20 операцій, то в овочівництві – 30-40 операцій). Крім 

того, в структурі витрат праці на 1 га овочів найбільшу питому вагу мають 

витрати на догляд за посівами і збирання урожаю93. 

Головним резервом підвищення урожайності садівництва в західних 

областях України є поліпшення використання виробничих ресурсів 

садівничих підприємств і біокліматичного потенціалу регіону завдяки 

впровадженню інтенсивних ресурсозбережувальних технологій, поглиблення 

спеціалізації виробництва плодів і ягід, удосконалення розміщення плодових 

і ягідних культур, поліпшення породно-сортового складу насаджень, 

розширення переробки та зберігання продукції в місцях її виробництва. 

Перспективним є запровадження таких технологій, які забезпечують енерго- 

і ресурсозбереження, скорочують втрати продукції та затрати живої праці, 

запобігають забрудненню навколишнього середовища, підвищують родючість 

ґрунтів. При цьому необхідно враховувати природні умови західного регіону 

України й вимоги адаптації до них плодоягідних культур94. 

Одним з важливих чинників розвитку промислового ягідництва в 

західних областях України є висока місткість місцевих ринків ягід і продуктів 

їх промислової переробки, зумовлена значною чисельністю міського 

населення та відпочивальників. За кількістю курортів в Україні Закарпатська 

область посідає друге, а Львівська – третє місце. Нині в західному регіоні 

проживає 9,5 млн. постійного населення, з них – 4,7 млн. (50%) у містах. 

Характерною особливістю більшості районів західних областей є достатній 

рівень забезпеченості трудовими ресурсами. На 1 кв. км землі в обробітку тут 

припадає 46 осіб сільського населення, що майже удвічі перевищує цей 

показник по Україні. Тому тут надто гострою є проблема розміщення 

трудомістких галузей сільського господарства, зокрема овочівництва та 

ягідництва. Важливою є проблема організації гуртової торгівлі на нових 

засадах. Йдеться передусім про відновлення заготівельних пунктів споживчої 

кооперації, яка раніше активно займалася заготівлею плодів і ягід95. 

Сприяти розв’язку проблем інноваційного розвитку таких галузей 

сільськогосподарського виробництва західноукраїнських областей, як 

садівництво, овочівництво та картоплярство, має впровадження інновацій в 

організаційно-інституційне забезпечення аграрного сектору регіону. 

Насамперед це стосується кооперації, яку дослідники пропонують розглядати 

в сучасних умовах ―як механізм створення нових ефективних господарських 

форм: стосовно галузі садівництва, то кооперування за участю виробників 

плодової продукції може виступати у вигляді виробничих, сервісних, 

                                                 
93 Рудь В.П. Сучасний стан галузі овочівництва та перспективи розвитку : [Електронний ресурс] / 

В.П. Рудь, О.О. Кіях. – Режим доступу : archive.nbuv.gov.ua/…/ekon/2011_3/pdf/21.pdf. 
94 Шута Н.В. Організаційно-економічні чинники формування національного ринку плодів : 

[Електронний ресурс] / Н.В. Шута. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=66446. 
95 Бурлака А.І. Ефективність інтенсифікації ягідництва в Західному регіоні України : 

[Електронний ресурс] / А.І. Бурлака: Дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / УААН; Інститут 

садівництва. — К., 2006.. – Режим доступу : http://www.disslib.org/efektyvnist-intensyfikatsiyi-

jahidnytstva-v-zakhidnomu-rehioni-ukrayiny.html. 
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заготівельно-збутових, трудових, кредитних та багатофункційних 

кооперативів‖96.  

Не менш важливою з огляду на перспективу ефективного використання 

інноваційного потенціалу розвитку аграрного сектору в областях західного 

регіону є вирішення проблем тваринницької галузі, традиційно пріоритетної 

для сільського господарства в кожній області, особливо на передгірних і 

гірських територіях.  

Мова йде передусім про впровадження інновацій з метою нарощування 

ефективності виробництва тваринницької продукції. Наприклад, нині середній 

річний надій молока від однієї корови та виробництво м’яса всіх видів на одного 

мешканця у всіх західноукраїнських областях поступається аналогічним 

показникам розвинених держав світу подекуди у 2-3 рази. Найбільшим є 

відставання у Тернопільській та Закарпатській областях (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5 

Основні показники продуктивності тваринництва в областях 

західного регіону, України та світу (у кг)97 

Області 

(регіон, 

країна) 

Виробництво 

м’яса всіх 

видів на 

одного 

мешканця 

Виробництво 

м’яса на одну 

голову 

свиней, що 

були на 

початок року 

Середній 

річний надій 

молока від 

однієї корови 

Середній 

річний 

настриг 

вовни від 

однієї вівці 

Середня річна 

несучість однієї 

курки-несучки 

на сільсько-

господарських 

підприємствах 

2000 р. 2010 р. 1990 р. 2010 р. 1990 р. 2010 р. 1990 р. 2010 р. 1990 р. 2010  р. 

Волинська 40,6 91,2 61 115 2699 3673 2,5 2,2 235 196 

Закарпатська 35,6 39,8 85 76 2647 3582 2,5 2,1 230 113 

Івано-

Франківська 
36,6 46,5 79 98 2533 3647 2,2 2,8 225 308 

Львівська 25,6 45,1 126 103 2704 3861 2,1 2,1 227 232 

Рівненська 50,8 43,3 84 66 2769 3682 2,1 3,9 191 278 

Тернопільська 41,7 34,1 65 50 2650 3563 2,5 1,4 223 236 

Чернівецька 31,5 42,8 83 91 3207 4084 2,7 3,3 215 282 

Західний 

регіон  
35,7 49,0 83 86 2744 3727 2,4 2,5 221 235 

Україна 34,0 45,3 79 83 2863 4082 3,4 3,4 214 281 

Польща 75,4 96,8 – 89 3246 4622 – – – 290 

Франція 110,1 93,0 – 89 4723 6242 – – – 250 

Німеччина 75,9 99,9 – 94 4927 7076 – 5,2 – 255 

США 133,4 135,9 – 92 6705 9595 – 5,5 – 295 

Китай 47,8 58,8 – 76 1568 2882 – – – 290 

Весь світ 38,1 42,8 – 79 2110 2328 – 3,0 – – 

 

Низька продуктивність молочного та м’ясного скотарства зумовлені 

насамперед недостатнім рівнем впровадження інновацій, зокрема високою 

трудомісткістю та низькою механізацією основних технологічних операцій у 

                                                 
96 Кушнір І.В. Сучасний стан та перспективи розвитку плодово-ягідного виробництва в 

Україні : [Електронний ресурс] / І.В. Кушнір. – Режим доступу : 

http://www.stattionline.org.ua/index.php/agro/43/5160-suchasnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku-plodovo-

yagidnogo-virobnictva-v-ukraїni.html. 
97 За даними: Розвиток сільських територій України (1990-2010): монографія. – К: НДІ 

―Украгропромпродуктивність‖, 2012. – 752 с. – С. 662-663; Rocznik statystyczny rolnictwa. 

2012. – Warszawa, 2013. – 443 s. – S. 400, 406. 
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виробництві молока і м’яса, недосконалою структурою та погіршенням 

відтворення стада, слабкою кормовою базою та низькою якістю кормів, 

нераціональною структурою кормовиробництва, занепадом племінної справи. 

Крім того, спостерігається погіршення інфраструктури м’ясо-молочної галузі 

регіону, насамперед в частині функціонування ветеринарних служб, 

контролю якості молочної та м’ясної сировини, забезпечення 

транспортування, зберігання та збуту м’ясо-молочної продукції, відсутності 

дієвих мереж агроконсалтингу та дорадництва, підготовки кваліфікованих 

кадрів для галузі тваринництва. 

Вітчизняні дослідники відзначають, що в західних областях України, де 

частка господарств населення у загальному обсязі виробництва молока 

становить близько 90%, назріла нагальна потреба нової організації його 

заготівель. Зокрема, доцільно розвивати спеціалізовану заготівлю молока за 

такими схемами: ―товаровиробники – сільські приймальні пункти – кущові 

спеціалізовані пункти приймання молока – районний молокозавод‖; 

―товаровиробники – сільські приймальні пункти – спеціалізовані заготівельні 

кооперативи (аграрне підприємство) – районний молокозавод‖. 

Вищенаведена форма заготівель, на думку окремих авторів, є 

перспективною, особливо в умовах конкурентного середовища, коли 

приміські (районні) молокозаводи на третину і менше забезпечують 

виробничі потужності сировиною і працюють на межі банкрутства. Така 

форма заготівель дасть можливість молочній промисловості регіону зберегти 

приміські молокозаводи, їх засоби виробництва, виграти час для 

запровадження модернізації та структурних змін на підприємстві, а головне – 

сприяє зайнятості населення98.  

Щодо перспектив розвитку галузі м’ясного скотарства в регіоні, слід 

акцентувати першочергову увагу на підвищенні ефективності і товарності 

виробництва м’яса у великих господарствах, в тому числі кооперативах. Так, 

результати досліджень вітчизняних вчених свідчать, що перспективи для 

подальшого існування мають насамперед ті ферми, де утримується не менше 

100 голів худоби на вирощуванні й відгодівлі. Для досягнення беззбитковості 

виробництва яловичини середньодобовий приріст великої рогатої худоби в 

цих господарства (кооперативах) має становити не менше 700 г. Це доволі 

високий рівень продуктивності, якого у 2011 році у Львівській області 

досягли лише 10% від загальної кількості сільськогосподарських 

підприємств99. 

Інноваційний розвиток аграрної сфери неможливий без достатнього 

фінансового забезпечення. Нині ключовою проблемою є залучення 

інвестиційних ресурсів в інноваційний розвиток та їх раціональне 

використання, і від розв’язання цієї проблеми залежать можливості 

                                                 
98 Солошонок А.Л. Молочна промисловість Західного регіону України : [Електронний ресурс] 

/ А.Л. Солошонок, Л.В. Якубець. – Режим доступу : 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum /Pav/2010_17/17-13.pdf. 
99 Яців С. Перспективи розвитку м’ясного скотарства в сільськогосподарських підприємствах 

регіону : [Електронний ресурс] / С. Яців. – Режим доступу : 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum /Ae/2012_3-4/files/12yaseor.pdf. 
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подальшого економічного розвитку аграрного виробництва. Інвестиційний 

дефіцит, спричинений згортанням державної фінансової підтримки 

сільськогосподарських підприємств, відсутністю розвиненої фінансово-

кредитної інфраструктури, зміною домінант державної аграрної політики, 

зумовленою вступом України в СОТ, перманентним збільшенням диспаритету 

цін на промислову та сільськогосподарську продукцію, високим рівнем 

зношення матеріально-технічної бази аграрного виробництва, низькою 

інвестиційною привабливістю окремих сегментів аграрної сфери, – є 

фактично основною перешкодою для активізації інноваційного попиту 

товаровиробників100.  

Водночас активізації іноземних інвесторів на аграрному ринку західного 

регіону України перешкоджає низька платоспроможність сільсько-

господарських товаровиробників. Адже ефективність співпраці з іноземними 

інвесторами залежить від прибутковості сфери інвестування. Тому нині 

закордонним підприємцям вигідно вкладати фінансові ресурси насамперед у 

галузь переробки сільськогосподарської продукції і лише потім 

налагоджувати прямі інтеграційні зв’язки із сільськогосподарськими 

підприємствами. 

Інвестиційна діяльність у сільській місцевості значною мірою залежить 

від системи оподаткування в державі, що також гальмує залучення іноземних 

інвесторів у сільське господарство регіону. Тому без гнучкого механізму 

оподаткування суб’єктів інвестиційної діяльності на сільських територіях, 

ґрунтованого на диференціації відсоткових ставок для інвесторів, насамперед 

тих, які освоюють нові види аграрного виробництва та впроваджують сучасні 

інноваційні технології у сільському господарстві, вирішити цю проблему 

навряд чи вдасться. 

Оцінюючи інвестиційну привабливість сільського господарства західного 

регіону України для ефективного залучення іноземних інвестицій в 

інноваційний розвиток аграрного сектору економіки, слід наголосити на 

тому, що залишаються невирішеними питання поінформованості іноземних 

інвесторів щодо можливості вкладати свої кошти, приватизації підприємств 

державної та комунальної власності, також недостатньо ефективно 

використовуються такі дієві форми роботи з іноземними інвесторами, як 

бізнес-форуми, круглі столи, виставки найкращих регіональних проектів 

тощо. 

Результатом дефіциту інвестиційних і фінансових ресурсів у сільському 

господарстві областей Західної України є недотримання технологій 

вирощування основних сільськогосподарських культур, про що вже 

згадувалося раніше, прогалини в інфраструктурному забезпеченні аграрного 

сектору, в тому числі з погляду впровадження сучасних механізмів захисту 

ґрунтів, внесення необхідних мінеральних та органічних добрив тощо. 

Так, А. Демчишин наголошує: ―Зміни, що відбулися в аграрному секторі 

                                                 
100 Жидяк О.Р. Інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери: регіональний аспект / 

О.Р. Жидяк // Економіка: реалії часу (Електронне фахове видання). – 2012. – ғ 2 (3). – С. 

165-168. – С. 166. 
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економіки, негативно позначились на розвитку сільськогосподарського 

виробництва, в тому числі і на родючості ґрунтів. Повністю втрачені 

традиційні технології з науково-обґрунтованими системами землеробства, 

багатопільними сівозмінами, які сприяли збереженню природної родючості 

ґрунтів. Сьогодні масовим стало вирощування монокультур ріпаку, 

кукурудзи, зернових, площі яких з кожним роком зростають. Таке спрощення 

сівозмін на фоні виснажливого застосування мінеральних азотних добрив 

приводить до деградації родючості ґрунтів… Зменшилися об’єми внесення 

органічних і мінеральних добрив. В землеробстві склався гостродефіцитний 

баланс гумусу‖101. Ситуація ускладнюється нераціональною структурою 

внесення різних видів мінеральних добрив у всіх областях західного регіону 

України (табл. 2.6, додаток Г). 

 

Таблиця 2.6 

Обсяги внесення мінеральних добрив у сільському господарстві 

західного регіону України102 

Області 

(регіон) 

Внесено мінеральних добрив під урожай 2012 року 

Всього, ц Азотних Фосфорних Калійних 

ц % ц % ц % 

Волинська 194690 134330 69,0 27500 14,1 32860 16,9 

Закарпатська  20742 13734 66,2 3558 17,2 3450 16,6 

Івано-

Франківська 
138500 94400 68,2 21700 15,7 22400 16,2 

Львівська  345924 203485 58,8 57496 16,6 84943 24,6 

Рівненська 300500 176100 58,6 45400 15,1 79000 26,3 

Тернопільська  628902 419902 66,8 96280 15,3 112720 17,9 

Чернівецька 99051 64278 64,9 17694 17,9 17079 17,2 

Західний 

регіон  
1728309 1106229 64,0 269628 16,0 352452 19,4 

Україна 13430000 9283400 69,1 2204800 16,4 1941800 14,5 

 

Наприклад, оптимальне співвідношення для внесення азотних, 

фосфорних і калійних добрив у Волинській області, за розрахунками 

експертів, становить 1 : 0,8 : 1,1, фактично ж воно складає 1 : 0,2 : 0,2103. У 

Львівській області при оптимальному співвідношенні згаданих видів 

мінеральних добрив 1 : 0,6 : 0,8 реально витримується пропорція 1 : 0,3 : 

0,4104. Не кращою є ситуація і в інших областях регіону. Так, наприклад, у 

2010 році в середньому на 1 га сільськогосподарських угідь вносилось 21,7 

                                                 
101 Демчишин А.М. Родючість ґрунтів орних земель Львівської області та оцінка їх вартості / 

А.М. Демчишин / Розвиток сільських територій. Земельна реформа: Зб. наук. праць. – Львів: 

СПОЛОМ, 2012. – С. 55-56. 
102 Розраховано за даними: Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай 

сільськогосподарських культур у 2012 році. Статистичний бюлетень. – К.: Державна служба 

статистики України. – 2013. – 52 с. 
103 Використання мінеральних та органічних добрив. Статистичний збірник /за ред. В. Ю. 

Науменка. Ғ Луцьк: Головне управління статистики у Волинській області, 2012. Ғ 73 с. Ғ С. 

9. 
104 Демчишин А.М. Родючість ґрунтів орних земель Львівської області та оцінка їх вартості / 

А.М. Демчишин / Розвиток сільських територій. Земельна реформа: Зб. наук. праць. – Львів: 

СПОЛОМ, 2012. – С. 55. 
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кг мінеральних добрив, з яких дві третини припадало на азотні, 13,8% на 

калійні та 18% на фосфорні. На тлі розвинутих держав світу області 

західного регіону у 4-5 разів поступаються за обсягом внесення азотних 

добрив на 1 га сільгоспугідь, у 5-7 разів за обсягом внесення калійних 

добрив, у 2-5 разів за обсягом внесення фосфорних добрив (додаток Г). 

Все це негативно впливає на стійкість сільськогосподарських культур до 

хвороб і шкідників, унеможливлює досягнення оптимальної величини плодів 

та насичення їх поживними речовинами, знижує урожайність та ефективність 

функціонування аграрного сектору. Разом із цим відбувається зменшення 

інноваційного потенціалу розвитку сільського господарства регіону, що 

обмежує можливості його раціонального використання, а відтак призводить 

до погіршення інвестиційного клімату, деградації соціальної інфраструктури 

села, падіння якості життя сільського населення.  

 

 

 

2.2. Інноваційний контекст формування соціальної та 

гуманітарної інфраструктури сіл в Західній Україні  

 

Загострення проблем розвитку соціальної та гуманітарної інфраструктури 

сільських територій тісно пов’язане з притаманними і нашій державі 

світовими тенденціями урбанізації, а також економічним, соціальним, 

культурним, духовним занепадом українського села, що є наслідком, як 

зазначають М. Барановський, А. Лісовий, історичних процесів, природних 

передумов105,106, а також недосконалої політики регіонального розвитку107,108. 

Нівелювання джерел саморозвитку та недостатня підтримка розвитку 

сільських населених пунктів з боку держави та обласних адміністрацій 

унеможливили їх інноваційний розвиток, що зумовило деградацію їх 

соціальної та культурної сфери, а відтак – посилення депресивності. Крім 

згортання сільськогосподарського, промислового виробництва, зростання 

рівня безробіття, вагомою причиною занепаду багатьох сільських поселень 

стали погіршення стану та доступу до соціальної інфраструктури, що 

зумовило зниження рівня якості життя та зростання бідності у сільських 

територіях, а також поширення серед сільського населення культури 

бідності. 

Особливо гостро постала проблема недостатньо розвиненості та низької 

                                                 
105 Барановський М.О. Депресивні території: сутність поняття, особливості розвитку, підходи 

до типології / Барановський М.О.// Український географічний журнал. – 2007. – ғ 3. – С. 

26–30. 
106 Лісовий А. Визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів 

України / А. Лісовий // Економіка України. – 2008. – ғ 9. – С. 38-45. 
107 Щодо рівнів соціального розвитку сільських територій та життя сільського населення: 

Аналітична записка : [Електронний ресурс] / С. Лавриненко, Я. Жаліло. – Режим доступу : 

http://old.niss.gov.ua/Monitor/Desember/16.htm. 
108 Радченко О.Д. Формування державної політики бюджетної підтримки сільських територій / 

Радченко О.Д. // ―Економічні науки‖ (Серія ―Облік і фінанси‖. – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2012. 

– С. 17–26. 
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якості соціальної та гуманітарної інфраструктури для регіонів західних 

областей України. Ф.Заставний ще у 2005 р. зазначав, що ―на фоні загального 

зубожіння й занепаду виділяються регіони України, рівень депресивності яких 

особливо високий. До них насамперед належать західні регіони з 

переважанням сільського населення, зокрема гірські райони Українських 

Карпат‖109. Ця тенденція зберігається й досі, за винятком тих поселень, де 

активно почали розвивати туристичну галузь, що підтверджено результатами 

досліджень таких науковців, як С.Біла110, Т. Булах111, О. Ємець112, В. 

Лагодієнко113 та ін. Оскільки частка сільського населення в Україні складає 

близько третини усієї популяції, а у західних областях – понад 50% 

населення, оцінка реального стану, виявлення найгостріших проблем 

інноваційного розвитку соціальної та гуманітарної інфраструктури є 

пріоритетним завданням ревіталізації сільських територій цього регіону на 

сучасному етапі. 

Більшість нормативних і програмних документів та завдань, які 

передбачають стимулювання інноваційного розвитку соціальної та 

гуманітарної інфраструктури українського села, на практиці не реалізується 

через вкрай неефективні організаційно-економічні механізми та незадовільне 

фінансове забезпечення реалізації задекларованих пріоритетів. Особливо 

гостро проявляються кризові явища у віддалених гірських територіях, 

екологічно проблемних зонах, більшість з яких де-факто є депресивними уже 

кілька десятиліть, натомість офіційно досі жоден сільський населений пункт в 

межах держави офіційно не отримав статус депресивного. 

Незважаючи на значні наукові доробки щодо вирішення проблем 

соціальної інфраструктури села та пошук шляхів її модернізації, у вітчизняній 

літературі недостатньо ґрунтовно опрацьовані питання формування та 

підвищення ефективності економічних інструментів її інноваційного розвитку, 

особливо з урахуванням регіональної специфіки західних областей.  

Виокремлюючи соціальну та гуманітарні інфраструктуру інноваційного 

розвитку сільських територій, розмежуємо їх таким чином: 

 соціальна інфраструктура сільських територій – це комплекс об’єктів 

(підприємств, організацій, установ господарського комплексу, а також 

фізичні об’єкти), що задіяні в обслуговуванні основних галузей виробничої 

сфери, сфери послуг, і забезпечують життєдіяльність територіальної громади, 

фізичних та юридичних осіб на території сільського поселення. 

 гуманітарна інфраструктура сільських територій – це сукупність 

                                                 
109 Заставний Ф.Д. Депресивні регіони України: аналіз, оцінка, проблеми / Ф.Д. Заставний // 

Регіональна економіка. – 2005. – ғ1. – С. 76–90. 
110 Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку: аналіт. доп. / 

за ред. С. О. Білої. – К.: НІСД, 2011. – 104 с. 
111 Булах Т. М. Соціальний розвиток як чинник подолання депресивності села / Т. М. Булах // 

Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – ғ 3. – С. 225-228. 
112 Ємець О. І. Оцінка ефективності використання населенням регіону державних програм 

забезпечення житлом / О. І. Ємець // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. 

зб. Вип. 8. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 186–193. 
113 Лагодієнко В. Вплив соціально-економічного розвитку села на рівень життя сільського 

населення регіону / В. Лагодієнко, О. Боднар // Економіст. – 2012. – ғ 2. – С. 50–51. 
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об’єктів (установ, підприємств, організацій, комунікаційних та освітніх 

центрів, мереж, матеріальних та нематеріальних об’єктів), які забезпечують 

особистісний (фізичний, культурний, духовний розвиток, освіту, у т.ч. 

самоосвіту) та інклюзію до суспільних процесів кожної окремої людини, яка є 

членом територіальної громади чи тимчасово перебуває на території 

сільського населеного пункту, а також сприяють забезпеченню високого 

рівня життя населення, формуванню людського та соціального капіталу. 

Тобто соціальна інфраструктура орієнтована як на підприємства, 

організації, органи місцевої влади, так і на окремих фізичних осіб, а 

гуманітарна – безпосередньо на людину та формування суспільних 

взаємовідносин. Гуманітарна інфраструктура охоплює культурно-дозвіллєві 

заклади (бібліотеки, клуби, театри, кінотеатри тощо), передбачає наявність 

відповідних закладів, інституцій для забезпечення особистісного розвитку 

(закладів освіти та сомоосвіти, культурних практик, спорту, інших форм 

самовдосконалення та самовираження), у тому числі духовного розвитку 

(релігійних та обрядових центрів), а також включення окремих осіб до 

суспільних процесів (громадських організацій, комунікаційних центрів, 

інституцій для соціальної адаптації незахищених суспільних груп (інвалідів, 

пенсіонерів, колишніх алко-, наркозалежних, жертв торгівлі людьми тощо). 

Питання інноваційного розвитку соціальної та гуманітарної 

інфраструктури сільських територій є особливо актуальним для західних 

регіонів України, адже цей регіон вирізняється серед інших територій тим, що 

основна частка населення сконцентрована не в містах, а у селах. Якщо в 

окремих областях частка населення, що проживає у сільській місцевості, є 

меншою за 20% (станом на 01.01.2013 у Харківській обл. – 19,7%, у 

Дніпропетровській – 16,5%, Луганській – 13,2%, а у Донецькій – лише 

9,4%), то західні області концентрують більшу частку сільського населення 

регіону, яка значно перевищує середні значення по Україні (31,1%). Так, 

сільське населення складає понад 50% жителів Закарпатської, Івано-

Франківської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької областей114. 

Крім того, що сільське населення є домінуючим у більшості західних 

областей України, тут сконцентровано регіони з найбільшою чисельністю 

сільських населених пунктів (Львівська область є лідером в Україні за 

кількістю сільських поселень – 1850, у області розташоване найбільше за 

кількістю населення село Зимна Вода (станом на 01.01.2013 – 10 207 

жителів)). Сільські поселення з найвищою популяцією в країні (Івано-

Франківська, Чернівецька та Закарпатська області мають найбільш чисельні 

населені пункти – в середньому 850-1100 жителів (табл. 2.7)), а також 

найбільші за площею сільські населені пункти (с. Космач Івано-Франківської 

області є найбільшим за площею сільським населеним пунктом (84,3 км²), з 

88 сіл України з популяцією понад 5 тис. осіб, 15 розташовані у 

Закарпатській, 9 – у Чернівецькій, 4 – у Івано-Франківській областях). 

                                                 
114 Демографічні паспорти територій / Офіційний дані Державної служби статистики України : 

[Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp. 
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Таблиця 2.7 

Характеристика сільських поселень  

Західного регіону України115 

Показники Області 
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Позиція у рейтингу* 1 13 14 15 22 24 25 

Районів сільських 20  16  17  16  14  13  11  

Селищ міського типу 34  22  17  16  24  19  8  

Сільських 

населених  

пунктів  

станом на: 

01.01.1991 р. 1871 1045 988 1002 760 563 398 

01.01.2013 р. 1850  1054  1023  1000  765  579  398  

Селищ 1  0  1  3  20  0 0 

Сіл 1849  1054  1022  997  745  579  398  

Селищних рад 34  22  17  16  24  19  8  

Сільських рад 633  379  580  338  477  307  252 

Середня чисельність сільського 

населеного пункту 
532 477 609 603 1029 885 1310 

* Примітка: рейтинг серед областей України за кількістю сільських 

населених пунктів. 

 

Зважаючи на те, що Львівська і Чернівецька області є густонаселеними 

регіонами (щільність населення від 100 до 399 осіб на 1 кв.км), Закарпатська 

та Івано-Франківська області мають середній рівень густоти населення (від 80 

до 99 осіб на 1 кв.км), частка сільського населення у західному регіоні України 

станом на початок 2013 р. становила 51,2%, проблеми розвитку сільських 

територій тут є особливо гострими, що актуалізує розробку як нормативно-

правового забезпечення, так і організаційно-економічних механізмів реалізації 

пріоритетів соціально-гуманітарного розвитку цих поселень. 

Основоположними нормативно-правовими актами, які передбачають 

формування та інноваційний розвиток соціальної інфраструктури сільських 

територій, є: Закон України ―Про пріоритетність соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу в народному господарстві‖, яким передбачено, 

що ―селу надається перевага порівняно з містом (у розрахунку на душу 

населення) у спорудженні житла, об'єктів освіти, культури і спорту, охорони 

здоров'я, побуту, торгівлі, газифікації, водо- і електропостачання, 

телефонізації, зв'язку, комунальних об'єктів, в послугах радіо і телебачення, 

забезпечуються рівні з містом умови постачання промисловими та 

продовольчими товарами, а також рівень медичного, культурного, 

                                                 
115 Складено за даними: Демографічні паспорти територій : [Електронний ресурс] / 

Офіційний дані Державної служби статистики України.  – Режим доступу : 

http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=13163
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=13163
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=10949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=10949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=38797
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=38797
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RS?rdat1=23.07.2013&rf7571=19068
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RS?rdat1=23.07.2013&rf7571=4661
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RS?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RS?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RS?rdat1=23.07.2013&rf7571=13163
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RS?rdat1=23.07.2013&rf7571=10949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RS?rdat1=23.07.2013&rf7571=38797
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SMT?rdat1=23.07.2013&rf7571=19068
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SMT?rdat1=23.07.2013&rf7571=4661
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SMT?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SMT?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SMT?rdat1=23.07.2013&rf7571=13163
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SMT?rdat1=23.07.2013&rf7571=10949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SMT?rdat1=23.07.2013&rf7571=38797
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SNP?rdat1=23.07.2013&rf7571=19068
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SNP?rdat1=23.07.2013&rf7571=4661
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SNP?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SNP?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SNP?rdat1=23.07.2013&rf7571=13163
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SNP?rdat1=23.07.2013&rf7571=10949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SNP?rdat1=23.07.2013&rf7571=38797
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SEL?rdat1=23.07.2013&rf7571=19068
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SEL?rdat1=23.07.2013&rf7571=4661
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SEL?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SEL?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SEL?rdat1=23.07.2013&rf7571=13163
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SEL?rdat1=23.07.2013&rf7571=10949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SIL?rdat1=23.07.2013&rf7571=19068
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SIL?rdat1=23.07.2013&rf7571=4661
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SIL?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SIL?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SIL?rdat1=23.07.2013&rf7571=13163
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SIL?rdat1=23.07.2013&rf7571=10949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004SIL?rdat1=23.07.2013&rf7571=38797
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RASEL?rdat1=23.07.2013&rf7571=19068
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RASEL?rdat1=23.07.2013&rf7571=4661
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RASEL?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RASEL?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RASEL?rdat1=23.07.2013&rf7571=13163
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RASEL?rdat1=23.07.2013&rf7571=10949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RASEL?rdat1=23.07.2013&rf7571=38797
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RASIL?rdat1=23.07.2013&rf7571=19068
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RASIL?rdat1=23.07.2013&rf7571=4661
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RASIL?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RASIL?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RASIL?rdat1=23.07.2013&rf7571=13163
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RASIL?rdat1=23.07.2013&rf7571=10949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A004RASIL?rdat1=23.07.2013&rf7571=38797
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спортивного, комунально-побутового, транспортного і торговельного 

обслуговування за науково обґрунтованими нормативами‖116; Указ 

Президента України ―Про Основні засади розвитку соціальної сфери села‖, 

який визначає, що ―метою соціальної політики на селі є забезпечення 

належного життєвого рівня сільського населення, що стане основою 

поліпшення демографічної ситуації і розвитку трудового потенціалу‖, для 

чого необхідно реалізувати перелік завдань, серед яких – посилити 

соціальний захист найуразливіших верств сільського населення, забезпечити 

стабільне функціонування, розвиток і підвищення якості соціальної 

інфраструктури117. 

Для реалізації задекларованих ініціатив прийнято низку програмних 

документів та нормативно-правових актів, метою яких є реформування 

соціального забезпечення та людського розвитку сільських територій: 

Державну цільову програму розвитку українського села на період до 2015 

року118, Концепцію загальнодержавної програми сталого розвитку сільських 

територій до 2020 року (втратила чинність); у 2013 р. Міністерством аграрної 

політики та продовольства України запроваджено Ініціативу соціально-

економічного розвитку сільських територій ―Рідне село‖, метою якої є 

розробка політики соціально-економічного розвитку українського села за 

принципом ―знизу – догори‖, а також вирішення нагальних проблем 

сільських територій119 та ін. Визначені згаданими загальнодержавними 

документами імперативи знайшли відображення і у регіональних цільових 

програмах розвитку села, серед яких у Львівській області – Концепція 

розвитку села та формування самодостатніх територіальних громад на період 

до 2015 року, Програма розвитку сільських територій Львівської області на 

період до 2015 року; у Івано-Франківській – Комплексна програма 

―Перспективи агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 

Івано-Франківської області у 2005-2010 роках та на період до 2015 року‖; у 

Рівненській – цільові програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства Рівненської області на 2010-2014 роки, 

підтримки та розвитку культури села Рівненської області на період до 2015 

року; у Чернівецькій – Концепція розвитку села в умовах формування 

самодостатніх територіальних громад; у Закарпатській області – Регіональна 

програма розвитку сільських територій Закарпатської області на період до 

2020 року та напрямки до 2025 року та ін. 

                                                 
116 ―Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 

народному господарстві‖ // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1990. – ғ 45. – С. 602. 
117 Про Основні засади розвитку соціальної сфери села: Указ Президента України ғ 

1356/2000 від 20.12.2000 : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1356/2000. 
118 Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 

року (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ ғ 1390 (1390-2011-п ) від 28.12.2011): 

Постанова КМУ ғ 1158 від 19 вересня 2007 р. : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF. 
119 Підвищення якості життя на селі має бути під постійною увагою держави – Віктор 

Янукович : [Електронний ресурс] / Офіційне Інтернет-представництво Президента України. – 

Режим доступу : http://prezident.gov.ua. 
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Значна кількість затверджених регіональних програм розвитку соціальної 

інфраструктури у західних областях не гарантує досягнення поставлених цілей, 

і нині можемо констатувати вкрай низький рівень їх реалізації. Для прикладу, 

за результатами аудиту виконання Програми розвитку українського села на 

період до 2015 року, Рахункова палата визнала невиконання або виконання в 

неповному обсязі більшості завдань. Так, за 2008-2011 рр. розпорядники 

коштів державного бюджету спрямували на реалізацію Програми лише 68,2% 

від прогнозного на цей період обсягу коштів. Профінансовано від 

запланованого обсягу будівництво лише 11,4% газопроводів, 18,4% мережі 

сільських автомобільних доріг, 24,7% індивідуального житлового будівництва 

―Власний дім‖, 48,3% програми ―шкільний автобус‖. Експерти відзначають, що 

у сільській місцевості зменшується кількість дитячих юнацьких спортивних 

шкіл, погіршується спортивна інфраструктура. В межах програми не виділялись 

кошти на компенсацію витрат підприємств агропромислового комплексу на 

будівництво об’єктів соціальної сфери у сільських населених пунктах. Крім 

цього, за результатами паспортизації сільських населених пунктів в межах 

Програми мали бути впроваджені соціальні стандарти у сільській місцевості, 

однак це завдання також досі не виконане. Аудитори також засвідчили 

неефективність контролю за діями головних розпорядників щодо використання 

коштів на виконання цієї Програми: виявлено, що у 2011 році 26,3 млн. грн. 

коштів державного бюджету, спрямованих на виконання заходів Програми, 

використано з недоліками та порушеннями, допущено неефективне управління 

40 млн. грн. бюджетних коштів120. 

Станом на 01 липня 2013 р. за даними Львівської облдержадміністрації, у 

Львівській області із затверджених 75 обласних програм у 2013 р. не 

фінансувались заходи 36 програм і ще 8 програм не передбачалися до 

фінансування. Усього на виконання заходів програм у 2013 р. профінансовано 

800,0 млн. грн. (65,1% річних обсягів від передбаченого обсягу, з яких з 

обласного бюджету профінансовано 27,4 млн. грн. Усього протягом січня-

червня здійснювалось фінансування заходів 31 програми, або 41% їх 

загальної кількості; найнижчий рівень фінансування мали соціальні програми: 

у справах сім’ї, молоді та дітей – 9 програм, які профінансовані на 17,5% до 

річних обсягів; у сфері охорони здоров’я, фізкультури та спорту – 5 програм 

(на 22,7%); у сфері культури – 5 програм (6,8%); з питань енергоощадності – 

2 програми (9,9%); у сфері освіти – 2 програми (1,4%); з розвитку житлово-

комунального господарства – 4 програми (2,3%); додатки ғғ1 і 2 до 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області 

на 2013 р. щодо будівництва, реконструкції та ремонту соціально важливих 

об’єктів області та вирішення екологічних проблем за кошти обласного 

бюджету – не фінансувались. У зв’язку із браком коштів для фінансування 

цільових програм у місцевому бюджеті, Львівська обласна рада неодноразово 

                                                 
120 Про результати аудиту виконання заходів державної цільової Програми розвитку 

українського села на період до 2015 року: Бюлетень за матеріалами Звіту про результати 

аудиту виконання заходів Державної цільової програми розвитку українського села на період 

до 2015 року / Відповідальні за випуск: М.Я. Шулежко, Г.А. Шах. – Київ: Рахункова палата 

України, 2013. – 31 с. 
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зверталася до профільних міністерств та Міністерства фінансів України щодо 

отримання додаткових коштів, але за більшістю запитів було отримано 

відмову. 

Оцінюючи стан соціальної інфраструктури сільських поселень західних 

областей, констатуємо покращення окремих кількісних показників соціально-

побутової складової щодо обладнання сільських населених пунктів 

водогонами, газопостачанням, каналізацією. Однак, у окремих регіонах за 

останні 11 років спостерігається погіршення кількісних показників 

комунальної інфраструктури. Так, за останні роки зменшилася кількість 

сільських населених пунктів, обладнаних водогонами, у Волинській, 

Тернопільській, Чернівецькій областях, каналізацією – у Волинській, 

Рівненській, Тернопільській областях (табл. 2.8). 

Крім незадовільних кількісних показників благоустрою сільських 

населених пунктів, дуже гостро стоїть проблема погіршення його якості, що 

особливо негативно впливає на потенціал інноваційного розвитку соціальної 

інфраструктури села. Так, залишається незадовільним стан транспортної, 

складської, комунікаційної інфраструктури, якість якої у переважній 

більшості сільських населених пунктів не відповідає нормативним вимогам. 

За даними фахівців Західного наукового центру НАН України, ступінь 

зношення основних фондів інфраструктурного комплексу (об’єктів 

залізничного, авіаційного, транспортного сполучення та складського 

господарства, інфраструктури з перероблення та знищення відходів, 

прибирання сміття, основних засобів закладів охорони здоров’я, культури та 

спорту, відпочинку та розваг, освіти; мереж постачання електроенергії, газу, 

води, комунікації) у західних областях України становить у середньому 60-

80%121. Якщо у містах, особливо тих, які приймали матчі чемпіонату Європи з 

футболу Євро-2012, цю інфраструктуру частково модернізували, то у 

сільських поселеннях вона продовжує руйнуватися фізично і морально, 

обмежуючи інноваційний розвиток як комунальної, так і виробничої сфери. 

Особливо гострою для західних областей залишається проблема 

інноваційного розвитку транспортної інфраструктури. Станом на липень 2013 р. 

Державним агентством автомобільних доріг України виявлено, що дорожнє 

покриття є найгіршої якості саме у західному регіоні. Серед лідерів щодо низької 

якості дорожнього покриття Львівська область – 77 тис. кв. м, Закарпатська – 29 

тис. кв. м, Чернівецька – 17 тис. кв. м. доріг з ямковістю.122 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Назарчук З.Т. Інфраструктурний комплекс західного регіону України: стан і перспективи : 

[Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://lvivforum.com.ua/presentation/Nazarchuk_tezy.pdf. 
122 Укравтодор назвав п’ять областей з найгіршими дорогами : [Електронний ресурс] / 

Тиждень.UA, 15 липня 2013 р. – Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/84589.  
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Таблиця 2.8 

Показники благоустрою населених пунктів  

західного регіону України123 

Показники Області 

Волин-

ська 

Закар-

патська 

Івано- 

Фран-

ківська 

Львів-

ська 

Рівнен-

ська  

Терно-

пільська  

Черні-

вецька 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

Кількість населених 

пунктів, які мають 

водогін: 

                     

міст 1
1
 

1
1
 

1
1
 

1
0
 

1
1
 

1
1
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

4
3
 

4
2
 

4
2
 

1
0
 

1
1
 

1
1
 

1
7
 

1
8
 

1
8
 

1
1
 

1
1
 

1
1
 

селищ міського типу 2
2
 

2
1
 

2
1
 

1
4
 

1
3
 

1
3
 

1
2
 

1
4
 

1
4
 

2
3
 

2
6
 

2
6
 

1
7
 

1
6
 

1
6
 

1
8
 

1
5
 

1
5
 

8
 

8
 

8
 

сільських населених 

пунктів 2
8
4
 

2
9
1
 

2
8
8
 

1
4
 

1
4
 

1
4
 

9
 

1
5
 

1
6
 

1
5
6
 

1
7
0
 

1
7
9
 

1
3
5
 

2
2
2
 

2
3
6
 

1
4
6
 

1
0
9
 

1
0
2
 

1
2
 

8
 

9
 

мають каналізацію:                      

міст 1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
1
 

1
1
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

3
7
 

4
1
 

4
1
 

1
0
 

1
1
 

1
1
 

1
3
8
 

1
8
 

1
8
 

9
 

9
 

9
 

селищ 1
9
 

1
9
 

1
8
 

1
3
 

1
1
 

1
1
 

8
 

9
 

9
 

1
5
 

1
8
 

1
8
 

1
5
 

1
4
 

1
4
 

1
3
 

1
1
 

1
1
 

8
 

8
 

8
 

сільських населених 

пунктів  2
7
 

2
5
 

2
4
 

6
 

9
 

9
 

7
 

8
 

9
 

4
0
 

4
3
 

4
4
 

3
0
 

2
7
 

2
5
 

8
 

8
 

8
 

1
0
 

1
0
 

1
1
 

газифіковані тільки 

природним та 

природним і 

зрідженим газом: 

                     

міст 9
 

1
0
 

1
0
 

9
 

1
0
 

1
0
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

3
8
 

4
2
 

4
2
 

1
0
 

1
1
 

1
1
 

1
7
 

1
8
 

1
8
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

селищ 1
2
 

1
6
 

1
6
 

1
0
 

1
4
 

1
4
 

2
4
 

2
4
 

2
4
 

2
8
 

3
2
 

3
2
 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

1
8
 

1
7
 

1
7
 

4
 

6
 

6
 

сільських населених 

пунктів 2
3
6
 

5
6
5
 

5
8
0
 

1
5
0
 

3
6
8
 

4
0
0
 

7
2
7
 

7
3
8
 

7
3
8
 

8
0
3
 

1
2
6
9
 

1
2
9
5
 

7
2
8
*
 

7
4
7
*
 

7
4
4
 

1
0
1
7
 

1
0
2
3
 

1
0
2
3
 

4
3
 

2
2
4
 

2
2
7
 

газифіковані тільки 

зрідженим газом: 

                      

міст 2
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

5
 

2
 

2
 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

1
 

- - 1
 

1
 

1
 

селищ 1
0
 

6
 

6
 

1
0
 

5
 

5
 

2
2
 

2
2
 

2
2
 

7
 

2
 

2
 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

7
 

1
 

1
 

4
 

2
 

2
 

сільських населених 

пунктів 8
0
8
 

4
7
2
 

4
7
 

3
6
0
 

2
1
1
 

1
7
9
 

3
6
1
 

5
9
0
 

5
9
5
 

8
1
1
 

2
5
1
 

2
3
1
 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

6
5
2
 

1
7
8
 

1
4
5
 

3
3
7
 

1
6
5
 

1
6
2
 

Примітка: у Рівненській області статистичні дані щодо обладнання 

житлового фонду газом не диференціюють вид газопостачання; показники 

газопостачання у селищах окремо не наводяться. 

                                                 
123 Складено за даними: Статистичний щорічник Закарпаття за 2011 рік / Головне 

управління статистики у Закарпатській області. – Ужгород, 2012 р. – 544 с.; Статистичний 

щорічник Львівської області за 2011 рік: [у 2-х част.] / Державний комітет статистики 

України. Головне управління статистики у Львівській області. – Львів, 2012. – Ч.1. – 368 с.; 

Ч.2. – 288 с.; Статистичний щорічник Волинь – 2011. – Луцьк: Головне управління 

статистики у Волинській області, 2012.– 560 с.; Статистичний щорічник Івано-Франківської 

області за 2011 рік .– Івано-Франківськ: Головне управління статистики у Івано-

Франківській області, 2012. – 532 с.; Статистичний щорічник Рівненської області за 2011 рік. 

– Рівне: Головне управління статистики у Рівненській області, 2012. – 478 с; Статистичний 

щорічник Чернівецької області за 2011 рік.– Чернівці: Головне управління статистики у 

Чернівецькій області, 2012. – 456 с.; Статистичний щорічник Тернопільської області за 2011 

рік. – Тернопіль: Головне управління статистики у Тернопільській області, 2012. – 498 с. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=13163
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=13163
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За результатами опитування водіїв автомобільного транспорту у 2013 р., 

найгірші автомобільні шляхи мають Тернопільська, Івано-Франківська і 

Чернівецька області (їх оцінили як ―погані‖ понад 80% респондентів). 84% зі 

загального числа опитаних водіїв готові користуватися платними автошляхами за 

умови, що їх якість буде кращою, ніж у звичайних доріг124, що актуалізує 

необхідність диверсифікації організаційно-економічних механізмів розбудови 

транспортної інфраструктури. 

Значно нижчими порівняно з міськими є показники обладнання 

житлового фонду сільських поселень (табл. 2.9).  

 

Таблиця 2.9 

Показники обладнання житлового фонду міських і сільських 

поселень західних областей України (у %)125 

Показники Області 

Волин-

ська 

Закар-

патська 

Івано- 

Фран-

ківська 

Львів-

ська 

Рівнен-

ська  

Терно-

пільська  

Черні-

вецька 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Частка 

загальної  

житлової площі, 

обладнаної водогоном: 

                     

у міських поселеннях  

7
2
,0

 

7
5
,0

 

7
5
,4

 

7
2
,6

 

7
7
,0

 

7
7
,8

 

6
5
,1

 

6
8
,9

 

6
9
,0

 

8
2
,3

 

8
6
,7

 

8
7
,4

 

7
2
,4

 

7
3
,9

 

7
4
,0

 

7
5
,4

 

7
9
,0

 

8
1
,2

 

5
6
,7

 

5
9
,9

 

6
1
,1

 

у сільських поселеннях 

1
5
,7

 

3
0
,3

 

3
4
,3

 

4
4
,3

 

5
5
,9

 

5
8
,8

 

2
,5

 

1
7
,9

 

2
0
,2

 

1
0
,5

 

2
6
,9

 

3
1
,4

 

1
2
,5

 

2
3
,2

 

2
4
,8

 

1
3
,9

 

2
8
,5

 

3
0
,8

 

2
,0

 

2
5
,2

 

2
7
,3

 

каналізацією:                      

у міських поселеннях  

7
0
,3

 

7
3
,8

 

7
4
,2

 

7
2
,5

 

7
7
,0

 

7
7
,8

 

6
5
,0

 

6
8
,9

 

6
9
,0

 

8
2
,1

 

8
6
,5

 

8
7
,3

 

7
2
,2

 

7
3
,8

 

7
4
,0

 

7
5
,1

 

7
8
,2

 

8
0
,3

 

5
6
,4

 

5
9
,9

 

6
1
,0

 

у сільських поселеннях 

1
1
,0

 

2
7
,1

 

3
1
,2

 

4
1
,9

 

5
4
,4

 

5
7
,7

 

1
,4

 

1
6
,6

 

1
9
,0

 

7
,5

 

2
4
,5

 

2
9
,2

 

9
,7

 

2
0
,5

 

2
2
,1

 

6
,3

 

2
0
,6

 

2
3
,3

 

1
,3

 

2
4
,9

 

2
7
,0

 
опаленням:                      

у міських поселеннях  

6
8
,5

 

7
1
,5

 

7
2
,9

 

6
5
,1

 

7
2
,1

 

7
2
,8

 

6
2
,2

 

6
7
,8

 

6
8
,4

 

6
5
,0

 

7
0
,0

 

7
5
,0

 

7
2
,3

 

7
5
,4

 

7
6
,1

 

7
0
,3

 

8
2
,7

 

8
4
,2

 

5
4
,2

 

5
8
,5

 

6
0
,3

 

у сільких поселеннях 

2
0
,8

 

3
1
,3

 

3
3
,6

 

2
5
,2

 

3
9
,6

 

4
4
,3

 

8
,7

 

2
2
,3

 

2
4
,5

 

1
3
,9

 

2
6
,0

 

3
0
,3

 

1
3
,5

 

2
9
,8

 

3
1
,5

 

1
2
,3

 

4
3
,0

 

4
5
,6

 

1
,2

 

2
9
,6

 

3
2
,4

 

                                                 
124 Найгірші автодороги – в Західній Україні : [Електронний ресурс] / Експрес онлайн. – 

2012, 02 жовтня. – Режим доступу : http://www.expres.ua/auto/2012/10/02/74479. 
125 Складено за даними: Статистичний щорічник Закарпаття за 2011 рік / Головне 

управління статистики у Закарпатській області. – Ужгород, 2012 р. – 544 с.; Статистичний 

щорічник Львівської області за 2011 рік: [у 2-х част.] / Державний комітет статистики 

України. Головне управління статистики у Львівській області. – Львів, 2012. – Ч.1. – 368 с.; 

Ч.2. – 288 с.; Статистичний щорічник Волинь – 2011. – Луцьк: Головне управління 

статистики у Волинській області, 2012.– 560 с.; Статистичний щорічник Івано-Франківської 

області за 2011 рік .– Івано-Франківськ: Головне управління статистики у Івано-

Франківській області, 2012. – 532 с.; Статистичний щорічник Рівненської області за 2011 рік. 

– Рівне: Головне управління статистики у Рівненській області, 2012. – 478 с.; Статистичний 

щорічник Чернівецької області за 2011 рік. – Чернівці: Головне управління статистики у 

Чернівецькій області, 2012. – 456 с.; Статистичний щорічник Тернопільської області за 2011 

рік. – Тернопіль: Головне управління статистики у Тернопільській області, 2012. – 498 с. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
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продовження табл. 2.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

газом:                      

у міських поселеннях  

7
8
,5

 

7
7
,2

 

7
7
,0

 

8
0
,0

 

8
3
,5

 

8
3
,9

 

8
8
,9

 

9
1
,9

 

9
2
,2

 

9
1
,3

 

9
1
,5

 

9
0
,7

 

6
7
,8

 

6
8
,8

 

6
9
,1

 

9
0
,7

 

9
4
,9

 

9
5
,8

 

9
3
,0

 

9
4
,5

 

9
4
,6

 

у сільських поселеннях 

7
7
,3

 

8
1
,6

 

8
0
,5

 

7
3
,7

 

7
7
,1

 

7
6
,6

 

7
8
,1

 

8
1
,9

 

8
2
,1

 

8
0
,9

 

8
3
,5

 

8
3
,8

 

7
2
,8

 

7
4
,7

 

7
4
,4

 

8
4
,5

 

8
9
,2

 

8
9
,4

 

7
8
,9

 

8
3
,3

 

8
4
,2

 

гарячим 

водопостачанням: 

                     

у міських поселеннях  
4
9
,8

 

5
0
,1

 

4
9
,8

 

3
0
,1

 

4
2
,6

 

4
1
,7

 

5
3
,2

 

5
9
,5

 

6
0
,1

 

6
6
,8

 

7
3
,9

 

7
4
,2

 

4
9
,5

 

5
0
,7

 

5
0
,6

 

2
2
,5

 

6
8
,1

 

6
9
,4

 

3
5
,9

 

4
5
,0

 

4
6
,2

 

у сільських поселеннях 2
,9

 

1
7
,7

 

2
1
,5

 

5
,3

 

1
8
,4

 

2
3
,4

 

0
,4

 

1
1
,8

 

1
3
,6

 

4
,.

5
 

1
8
,3

 

2
2
,6

 

2
,5

 

1
1
,9

 

1
3
,5

 

0
,6

 

1
3
,7

 

1
5
,6

 

0
,3

 

2
1
,0

 

2
2
,9

 

ваннами:                      

у міських поселеннях  

6
5
,3

 

6
9
,2

 

6
9
,6

 

6
7
,9

 

7
3
,0

 

7
4
,1

 

6
2
,0

 

6
5
,4

 

6
5
,7

 

7
4
,5

 

8
0
,2

 

8
1
,0

 

6
6
,7

 

6
9
,0

 

6
9
,1

 

7
1
,2

 

7
5
,2

 

7
7
,4

 

5
1
,6

 

5
4
,1

 

5
5
,5

 

у сільських поселеннях 9
,6

 

2
3
,1

 

2
6
,6

 

3
7
,6

 

5
0
,2

 

5
3
,4

 

1
,2

 

1
5
,9

 

1
8
,2

 

6
,8

 

2
2
,7

 

2
6
,9

 

8
,1

 

1
8
,9

 

2
0
,6

 

5
,1

 

1
9
,4

 

2
2
,1

 

1
,0

 

2
2
,6

 

2
4
,5

 

 

Менше 30% сільських житлових будівель обладнані водогоном у Івано-

Франківській та Чернівецькій областях; каналізацією – у Івано-Франківській, 

Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій; ваннами – у 

Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, 

Чернівецькій, що засвідчує недостатню ефективність державної та 

регіональної політики покращення у комунальній сфері, а також 

неспроможність та низьку активність самих територіальних громад щодо 

вирішення цих проблем, адже станом на 2013 р. більшість територіальних 

громад є фінансово неспроможними (близько 90% місцевих бюджетів є 

дотаційними, а більше половини з них – дотаційні на понад 70%). 

Щодо динаміки показників житлового фонду, констатуємо суттєве 

покращення забезпеченості житловою площею сільського населення, 

порівняно з міським (табл. 2.10), що пов’язано з активним будівництвом та 

реконструкцією житла переважно за кошти заробітчан і зменшенням 

кількості сільського населення. 

Попри позитивну динаміку забезпеченості житлом у сільських регіонах 

західних областей, рівень його завантаженості є досить високим, зокрема за 

показниками проживання у одній кімнаті більше двох осіб у багатьох 

західних регіонах цей показник був найгіршим в Україні і перевищував 10%. 

Частка домогосподарств з навантаженням на одну кімнату понад 2 осіб у 

Закарпатській, Львівській та Рівненській областях у 2011 р. склала 10,0–

11,0%, а у решти західних областей – від 6,3% до 9,2%. 

Аналіз якості житлового фонду дозволяє констатувати, що частка житла, 

збудованого до 1981 року у Тернопільській області, становить понад 80%, у 

решті західних областей – понад 60%, що свідчить про його фізичну та 

моральну застарілість (рис. 2.1). 
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Таблиця 2.10 

Динаміка показників забезпеченості житлом 

у міських та сільських поселеннях західних областей України126 

Показники Області 

Волин-

ська 

Закар-

патська 

Івано- 

Фран-

ківська 

Львів-

ська 

Рівнен-

ська  

Терно-

піль-

ська  

Черні-

вецька 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

Забезпеченість 

житлом, 

кв. м на одну 

особу 

у міських 

поселеннях  1
6
,3

 

1
8
,5

 

1
8
,6

 

1
9
,8

 

2
2
,6

 

2
3
,1

 

1
7
,8

 

2
2
,3

 

2
3
,1

 

1
7
,9

 

1
9
,2

 

1
9
,4

 

1
7
,5

 

1
8
,7

 

1
8
,8

 

1
8
,0

 

2
1
,6

 

2
1
,7

 

1
7
,7

 

2
0
,3

 

2
0
,5

 

у сільських 

поселеннях 2
2
,3

 

2
2
,6

 

2
2
,9

 

2
1
,2

 

2
3
,2

 

2
3
,6

 

2
1
,6

 

2
4
,5

 

2
4
,5

 

2
0
,7

 

2
4
,3

 

2
4
,8

 

2
1
,3

 

2
3
,2

 

2
3
,4

 

2
2
,5

 

2
3
,9

 

2
4
,3

 

2
2
,0

 

2
4
,1

 

2
4
,6

 

Темпи приросту 

рівня 

забезпеченості 

житлом*, % 

у міських 

поселеннях  

- 

1
3
,5

 

1
4
,1

 

- 

1
4
,1

 

1
6
,7

 

- 

2
5
,3

 

2
9
,8

 

- 

7
,3

 

8
,4

 

- 

6
,9

 

7
,4

 

- 

2
0
,0

 

2
0
,6

 

- 

1
4
,7

 

1
5
,8

 

у сільських 

поселеннях 

- 

1
,3

 

2
,7

 

- 

9
,4

 

1
1
,3

 

- 

1
3
,4

 

1
3
,4

 

- 

1
7
,4

 

1
9
,8

 

- 

8
,9

 

9
,9

 

- 

6
,2

 

8
,0

 

- 

9
,5

 

1
1
,8

 

* Примітка: порівняно з 2000 роком. 

 

Незважаючи на недостатню якість та забезпеченість житловою площею 
сільських поселень західних регіонів України, за даними обстежень фахівців 

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України у 
2011 р., тутешнє житло, порівняно з іншими областями, є достатньо 

комфортним (для сільської місцевості комфортним вважається житло, 
забезпечене централізованим газопостачанням, водогоном та каналізацією). У 

сільській місцевості рівень комфортності житла серед західних областей був 
найвищим у Закарпатській (40,3%), достатньо високим – у Львівській (37,2%), 

а найнижчим – у Рівненській (21,4%) та Тернопільській областях (15,8%) (рис. 
2.2). 

Щодо рівня забезпеченості домогосподарств мінімальними наборами 
товарів тривалого користування, то найкращі показники серед західних 

областей мають Львівська (87,2%) і Закарпатська (82,7%) області, а 
найнижчі – Івано-Франківська (70,3%) і Тернопільська (76,8%) області (рис. 

2.3). 

                                                 
126 Складено за даними: Статистичний щорічник Закарпаття за 2011 рік / Головне 

управління статистики у Закарпатській області. – Ужгород, 2012 р. – 544 с.; Статистичний 

щорічник Львівської області за 2011 рік: [у 2-х част.] / Державний комітет статистики 

України. Головне управління статистики у Львівській області. – Львів, 2012. – Ч.1. – 368 с.; 

Ч.2. – 288 с.; Статистичний щорічник Волинь – 2011. – Луцьк: Головне управління 

статистики у Волинській області, 2012.– 560 с.; Статистичний щорічник Івано-Франківської 

області за 2011 рік .– Івано-Франківськ: Головне управління статистики у Івано-

Франківській області, 2012. – 532 с.; Статистичний щорічник Рівненської області за 2011 рік. 

– Рівне: Головне управління статистики у Рівненській області, 2012. – 478 с.; Статистичний 

щорічник Чернівецької області за 2011 рік.– Чернівці: Головне управління статистики у 

Чернівецькій області, 2012. – 456 с.; Статистичний щорічник Тернопільської області за 2011 

рік. – Тернопіль: Головне управління статистики у Тернопільській області, 2012. – 498 с. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
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Рис. 2.1. Розподіл житлового фонду у регіонах України за періодом його 

введення в експлуатацію станом на 2011 р., у %127 

 

 
 

Рис. 2.2. Рівень комфортності житла сільських домогосподарств  

за регіонами станом на 2011 р., у %128 

                                                 
127 Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / За ред. Е.М.Лібанової. − К.: 

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. − 404 с. – 

с. 201. 
128 Там само. 
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Рис. 2.3. Рівень забезпеченості домогосподарств мінімальним  

та розширеним майновими наборами товарів тривалого користування  

станом на 2010 р., у %129 

 

Закарпатська, Чернівецька та Тернопільська області є серед лідерів в 

Україні за часткою домогосподарств, що володіють розширеним майновим 

набором товарів тривалого користування. 

Значною мірою на інноваційний потенціал розвитку житлово-

комунальної сфери в західноукраїнських селах впливають кошти заробітчан 

(за деякими оцінками, обсяги їх надходжень в Україну у 2011 р. становили 

7,5 млрд. дол. США (4,3% ВВП країни), у тому числі понад 1 млрд. – 

нелегальні перекази; близько 29,0% цих переказів скеровується саме на 

ремонт та придбання житла)130, що сприяє істотному покращенню кількісних 

показників забезпечення житловою площею та розвитку соціальної 

інфраструктури домогосподарств. 

Щодо інновацій у медичному забезпеченні сільських поселень, державна 

та регіональна політика є недостатньо ефективною. Так, незважаючи на 

започаткування реформ у медичній галузі, у сільських регіонах західних 

областей, особливо у гірських, украй гострою залишається проблема 

                                                 
129 Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / За ред. Е.М.Лібанової. − К.: 

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. − 404 с. – С. 

200. 
130 Сума грошових переказів ―заробітчан‖ вперше перевищила обсяг іноземних інвестицій : 

[Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – 2013, 3 квітня. – Режим доступу : 

http://dt.ua/ECONOMICS/suma-groshovih-perekaziv-zarobitchan-vpershe-perevischila-obsyag-

inozemnih-investiciy-119740_.html. 
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доступності медичного обслуговування. Так, у 2011 р. 20,8% сільських 

домогосподарств України, за результатами самооцінки доступності медичного 

обслуговування, не змогли отримати медичну допомогу, придбати ліки та 

медичне приладдя. Через відсутність фахівця необхідного профілю не змогли 

отримати медичну допомогу 18,3% потребуючих у сільській місцевості. Також 

опитані представники сільських домогосподарств вважають суттєвим 

бар’єром для доступності медичної допомоги: високу вартість медичних 

послуг – 75,7%, фармацевтичного забезпечення – 95,8%, стоматологічних 

послуг – 95,8% респондентів131.  

Важливим питанням інноваційного розвитку соціальної та гуманітарної 

інфраструктури сільських територій західного регіону України є зростання 

кількості об’єктів незавершеного будівництва. Лише у Львівській області 

станом на початок 2013 р. зареєстровано 886 таких об’єктів (на 1,5% більше, 

порівняно з 2012 р.), з них законсервовані або тимчасово припинені – 467. 

Серед цих об’єктів 180 закладів освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення (107 з яких законсервовані чи припинені), 281 інженерна 

споруда (з числа яких 128 законсервовано чи тимчасово припинено), 163 

житлові будівлі (законсервовано чи припинено 78). Для завершення цих 

об’єктів у місцевому бюджеті недостатньо ресурсів, а державний бюджет не 

передбачає виділення коштів на ці цілі.  

Аналіз стану гуманітарної інфраструктури засвідчив значне зниження її 

якості, невиконання або виконання у неповному обсязі усіх цільових програм 

розвитку у західних областях, а також фінансування таких проектів 

фактично за залишковим принципом. 

Серед усіх об’єктів гуманітарної інфраструктури найбільшу підтримку з 

боку держави, приватних інвесторів та фондів мали проекти розвитку 

інфраструктури загальної середньої освіти: побудова, реконструкція шкіл, 

підвищення рівня їх комфортабельності, забезпечення автотранспортом, 

комп’ютерною технікою тощо. Так, у сільських поселеннях Львівської області 

проживають за межею пішохідної доступності до навчальних закладів 21 тис. 

учнів та дошкільнят. Завдяки реалізації державної соціальної цільової 

програми ―Шкільний автобус‖, станом на 01.07.2013 року у Львівській 

області придбано 242 шкільних автобуси: 104 – за кошти державного 

бюджету, 26 – коштом Світового банку, 101 – місцевого бюджету (обласного, 

районних, міських), 11 – за спонсорські кошти. У 2012-2013 навчальному 

році перевезенням учнів та дітей дошкільного віку шкільними автобусами 

охоплено 86%, у 2013-2014 навчальному році програмою ―Шкільний 

автобус‖ охоплено 92% учнів та дітей дошкільного віку132. 

Вкрай незадовільною з погляду інноваційного розвитку соціальної 

інфраструктури сільських територій залишається ситуація з розвитком 

                                                 
131 Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної 

допомоги у 2012 році: Статистичний збірник. – Київ: Державна служба статистики України. – 

2013 рік. – 149 с. 
132 На Львівщині 21 тисяча сільських школярів змушені доїжджати до шкіл // Новий Погляд. 

− 2013, 07 серпня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pohlyad.com/news/n/21450. 
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дошкільної освіти у західноукраїнських селах. Так, охоплення дітей 

дошкільною освітою у сільській місцевості Рівненської області у 2011 р. 

склало лише 25,7%, у Волинській – 29,0%, Чернівецькій – 42,0%, 

Тернопільській – 31,0%, Івано-Франківській – 18,0%  

Крім того, протягом останніх років у сільських поселеннях істотно 

зменшилася кількість інституцій позашкільного виховання. У більшості сіл 

немає жодної спеціалізованої школи чи гуртка художньо-естетичного 

виховання, художньої, музичної освіти, значно скоротилася мережа 

спортивних гуртків. Таким чином, більшість сільських дітей не мають змоги 

відвідувати інституції позашкільної освіти, а доїзд до районних чи обласних 

центрів ускладнений поганою транспортною інфраструктурою, високою 

вартістю та браком часу у зв’язку із постійним збільшенням навантаження у 

межах програм шкільної освіти. 

Незадовільним з погляду впровадження інновацій є також сучасний стан 

мережі культурної інфраструктури (музеїв, об’єктів культурної спадщини, 

театрів тощо) сільських територій західного регіону України. Зокрема, тут не діє 

жодного професійного театру чи цирку, а більшість музеїв та історико-

архітектурних пам’яток перебувають у незадовільному стані, потребують 

реставрації чи оновлення. Сільські територіальні громади не мають змоги 

належним чином самостійно фінансувати утримання таких об’єктів, не кажучи 

вже про їх реставрацію чи модернізацію. Тому архітектурні пам’ятки та заклади 

культури здебільшого продовжують занепадати та руйнуватися. Також на 

сільських територіях західного регіону України спостерігається тенденція до 

скорочення мережі закладів культури і мистецтва (крім музеїв) (табл. 2.11). 

Найпотужнішими осередками розвитку людського та соціального 

капіталу на сільських територіях Західної України нині є релігійні громади, 

концентрація яких тут є найбільшою в державі. Загалом у 2009 р. у 

західному регіоні діяло 13778 релігійних осередків (40,0% від загальної їх 

кількості в Україні). Станом на 1 січня 2013 року таких осередків було 14460, 

що становить 39,0%. Для сільських поселень храми нині є одним із основних 

центрів зустрічей та спілкування сільських мешканців, а також залучення їх 

до різних проектів допомоги хворим, соціально незахищеним, співпраці з 

медичними, освітніми установами, організації святкувань, упорядкування 

поховань тощо. 

Оскільки у сільських бібліотеках за останні роки література практично 

не оновлювалася, саме релігійні центри стають центрами поширення 

духовної літератури, впливаючи на формування світогляду сільських 

мешканців, у тому числі щодо інноваційного мислення. Так, релігійні громади 

є найактивнішими суб’єктами сприяння соціальній інклюзії представників 

різних соціальних груп: людей похилого віку, осіб з фізичними та 

розумовими вадами, ув’язненими тощо. Релігійні організації розвивають 

власні мережі охорони здоров’я, зокрема реабілітаційні центри, медичні 

кабінети, оздоровчі заклади, оснащені відносно сучасним медичним 

обладнанням та забезпечені безкоштовними лікувальними препаратами 

(завдяки активізації благодійних програм) тощо. 
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Таблиця 2.11 

Мережа закладів культури і мистецтва 

у західних областях України (одиниць)133 

Області Показники Театри Музеї Бібліо-

теки 

Демонст-

ратори 

фільмів 

Клубні 

заклади 

Волинська 
Роки 

2000 2 7 584 88 665 

2010 2 15 611 14 673 

2011 2 17 609 14 671 

Темп приросту* 0 142,9 4,3 -84,1 0,9 

Закарпатська 
Роки 

2000 5 4 616 355 534 

2010 4 14 505 35 474 

2011 4 14 503 33 469 

Темп приросту* -20 250 -18,3 -90,7 -12,2 

Івано- 

Франківська 

Роки 

2000 4 15 831 520 764 

2010 4 21 771 273 723 

2011 4 22 771 258 722 

Темп приросту* 0 46,7 -7,2 -50,4 -5,5 

Львівська 
Роки 

2000 7 18 1439 302 1424 

2010 11 25 1363 91 1407 

2011 9 25 1362 80 1413 

Темп приросту* 28,6 38,9 -5,4 -73,5 -0,8 

Рівненська  
Роки 

2000 2 10 589 230 739 

2010 2 12 607 34 678 

2011 2 12 607 34 676 

Темп приросту* 0 20 3,1 -85,2 -8,5 

Тернопільська  
Роки 

2000 2 4 974 223 953 

2010 2 25 915 124 924 

2011 2 28 915 120 923 

Темп приросту* 0 600 -6,1 -46,2 -3,1 

Чернівецька 
Роки 

2000 3 7 431 350 403 

2010 3 5 407 143 393 

2011 3 5 404 127 393 

Темп приросту* 0 -28,6 -6,3 -63,7 -2,5 

* Примітка: у 2011 році порівняно із 2000 роком. 

 

Особливо активно у західних областях працює Міжнародний фонд 

―Карітас‖, який сприяв формуванню цілої мережі центрів та окремих 

соціальних і гуманітарних проектів: ―Благодійна їдальня‖, ―Довіра‖, 

―Реабілітація жінок‖, ―Опіка вдома‖, ―Організація дозвілля дітей з вадами 

розвитку‖, ―Діти вулиці‖, ―Сирітський портфель‖. Активно у сфері розвитку 

гуманітарної інфраструктури працюють протестантські релігійні 

                                                 
133 Складено за даними: Статистичний щорічник Закарпаття за 2011 рік / Головне 

управління статистики у Закарпатській області. – Ужгород, 2012 р. – 544 с.; Статистичний 

щорічник Львівської області за 2011 рік: [у 2-х част.] / Державний комітет статистики 

України. Головне управління статистики у Львівській області. – Львів, 2012. – Ч.1. – 368 с.; 

Ч.2. – 288 с.; Статистичний щорічник Волинь – 2011. – Луцьк: Головне управління статистики у 

Волинській області, 2012.– 560 с.; Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2011 

рік .– Івано-Франківськ: Головне управління статистики у Івано-Франківській області, 2012. 

– 532 с.; Статистичний щорічник Рівненської області за 2011 рік. – Рівне: Головне 

управління статистики у Рівненській області, 2012. – 478 с.; Статистичний щорічник 

Чернівецької області за 2011 рік. – Чернівці: Головне управління статистики у Чернівецькій 

області, 2012. – 456 с.; Статистичний щорічник Тернопільської області за 2011 рік. – 

Тернопіль: Головне управління статистики у Тернопільській області, 2012. – 498 с. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=27042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=23.07.2013&rf7571=30398
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згромадження, які сформували мережі закладів надання безкоштовної 

медичної допомоги, харчування, оздоровчих закладів. Завдяки діяльності 

Всеукраїнського Союзу об'єднань євангельських християн-баптистів, у 

західних областях реалізуються соціально-гуманітарні проекти: ―Інваліди‖, 

―Люди похилого віку‖, ―Ярмарок здоров’я‖, ―Бездомні‖, ―Відновлення зору‖, 

―Зміцнення сімей‖ та інші134. 

Певною мірою занепад освітньо-культурної інфраструктури на сільських 

територіях (бібліотек, демонстраторів фільмів, клубів) компенсується, з 

інноваційної точки зору, доступом сільських мешканців до електронних 

інформаційних мереж, зокрема Інтернету. Нині в Україні, за підтримки 

органів влади та грантодавців, у більшості сіл західного регіону є вільний 

доступ до мережі Інтернет. Так, лише за кошти Фонду Білла та Мелінди Гейтс 

обладнано комп'ютерною технікою та вільним доступом до Інтернету 1578 

сільських бібліотек у всіх регіонах України. За даними компанії iKS-

Consulting, у 2012 р. в Україні було зареєстровано 23,3 млн. користувачів 

Інтернету, причому, за даними Інтернет Асоціації України, у селах лише за 9 

місяців 2012 року кількість користувачів Інтернету зросла на 53% порівняно 

з початком 2012 р., охопивши 36% сільського населення України135. 

Найшвидшими темпами зростає кількість користувачів мережі у сільській 

місцевості саме в західних областях України. Істотним стимулом поширення 

тут Інтернету, зокрема із залученням мережі мобільних операторів, є 

необхідність спілкування з родичами (переважно заробітчанами) за 

кордоном. 

Аналіз сучасного стану та потенціалу інноваційного розвитку соціальної 

та гуманітарної інфраструктури західних областей України свідчить, що: 

1) незважаючи на покращення окремих кількісних показників соціальної 

та гуманітарної інфраструктури західних областей України, її якість є 

незадовільною; реалізація більшості цільових програм, метою яких є 

модернізація цієї інфраструктурної мережі, є недостатньо ефективною; 

2) більшість об’єктів соціальної та гуманітарної інфраструктури сільських 

поселень, які перебувають на балансі органів місцевого самоврядування чи 

фінансуються з державного бюджету, є в незадовільному з інноваційної 

точки зору стані, потребують значних інвестицій на свою модернізацію та 

ревіталізацію; 

3) бюджетне фінансування проектів розвитку соціальної та гуманітарної 

інфраструктури здійснюється за залишковим принципом, що зумовлює 

надзвичайно низьку ефективність та постійний дефіцит коштів на утримання, 

збереження, відновлення та інноваційний розвиток таких об’єктів. 

 

                                                 
134 Інформаційний звіт Міністерства культури України ―Про стан і тенденції розвитку 

релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні‖ : [Електронний ресурс] / 

Режим доступу:  http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/327651;jsessionid=C576ABCB 

3D48CB82182949A7237D6CDE. 
135 В Україні вже майже 20 мільйонів регулярних інтернет-користувачів : [Електронний 

ресурс] / Українська правда. – 2013, 12 червня. – Режим доступу : 

http://life.pravda.com.ua/technology/2013/03/27/125244. 



 82 

Таким чином, інноваційний розвиток соціальної та гуманітарної 

інфраструктури сільських територій західних регіонів України нині має стати 

одним із пріоритетних напрямів реалізації державної та регіональної 

соціально-економічної політики, а також дієвим важелем підвищення якості 

людського капіталу західноукраїнського села та забезпечення належних 

стандартів життя місцевого населення. 

 

 

 

2.3. Людський капітал як чинник інноваційного розвитку 

західноукраїнського села 

 

В епоху трансформацій у сфері науки, техніки й технологій вагому, 

навіть визначальну роль для соціально-економічного прогресу на сільських 

територіях відіграє людський чинник, зокрема людський капітал. Для 

багатофункційного розвитку сільських територій його наявність та 

інноваційні характеристики є особливо важливими, що зумовлено багатьма 

факторами: нижча щільність заселення сільських територій, більш 

обмежений спектр доступних видів економічної активності порівняно з 

міськими поселеннями, переважно нижчий рівень освіти сільського 

населення, недостатній розвиток або й незадовільний стан інфраструктури 

тощо. Все це об’єктивно ускладнює життєдіяльність сільського населення, 

але, водночас, дає можливість проявити інноваційний хист та відкриває 

значні перспективи розвитку за наявності необхідних ресурсів та творчого 

підходу.  

Західноукраїнські села, що є об’єктом дослідження, відзначаються 

значним інноваційним потенціалом завдяки таким чинникам, як розвинуті 

господарські традиції та культура агарного виробництва, близькість до 

економічно-розвинутих країн ЄС, наявність транскордонних зон та 

можливість участі у проектах міжнародної співпраці, розташування в 

західному регіоні України потужних інформаційно-освітніх центрів, 

туристично-рекреаційних зон тощо. Однак, реалізації інноваційного 

потенціалу сільських територій регіону перешкоджає низка бар’єрів: 

інституційні, фінансові та ментально-психологічні. 

У науці існує велика кількість трактувань терміну ―людський капітал‖, 

відповідно, й аналізувати його можна по-різному. Одне з визначень, що 

відбиває загальний зміст цієї категорії, стверджує, що ―людський капітал – це 

уміння та майстерність, загальні або спеціальні, придбані людиною в ході 

професійної підготовки і виробничого досвіду‖136. Загальний людський 

капітал трактується як цінність навичок і кваліфікації, необхідних широкому 

колу професій. Зазвичай термін вживається щодо загальних навичок та 

                                                 
136 Бизнес. Толковый словарь : [Електронний ресурс] / Грехэм Бетс, Барри Брайндли, С. 

Уильямс и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. – М.: ИНФРА-М; Весь Мир, 1998. – 

Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/16721. 



 83 

знань, як-от уміння читати, писати й рахувати137. Під спеціальним людським 

капіталом розуміють спеціалізовані навички, досвід або кваліфікації, які 

становлять цінність тільки для конкретного роботодавця138. Із визначення 

цього поняття випливає, що людські якості є найважливішою складовою 

людського капіталу. 

Коли мова йде про капітал з позиції економічної категорії, його зазвичай 

асоціюють із сукупністю активів, що приносять чи можуть принести дохід у 

майбутньому. Людський капітал є рушієм соціально-економічного розвитку в 

тому випадку, коли він може матеріалізуватись (наприклад, принести дохід, 

задовольнити потреби). Тобто, ми можемо говорити про людський капітал 

лише тоді, коли він є насправді ―капіталом‖, а не тільки людським 

потенціалом. 

Поняття інновацій (від лат. innovation – оновлення) в найбільш звичному 

сприйнятті й широкому трактуванні означає введення чогось нового: 

нововведена річ, модернізація, реформа139. В економічному плані інновація – 

будь-який новий підхід до конструювання, виробництва або збуту товару, в 

результаті чого інноватор та його компанія отримують переваги перед 

конкурентами140. Із цих визначень випливає, що інновації повинні мати 

позитивний вплив на конкретний об’єкт (процес, підприємство, територію 

тощо). І в цьому контексті визначальною є роль людського капіталу як 

основного рушія інновацій та виконавця інноваційних проектів з метою 

забезпечення прогресу, отримання позитивних результатів розвитку. 

 Для людського капіталу характерною є можливість нагромадження та 

зростання шляхом накопичення знань, досвіду, вмінь, навичок. Проте для 

інноваційного розвитку західноукраїнського села наявність лише людського 

потенціалу є недостатньою умовою. Адже за наявності значного людського 

потенціалу, але відсутності відповідних ментальних якостей, здатних 

забезпечувати пошук інноваційних рішень та їх адаптацію до практики 

повсякденного господарського життя селян, інноваційний розвиток сільських 

територій не відбуватиметься. 

До того ж, нині людський капітал областей західного регіону України 

поступово скорочується. Демографічна криза спричинила довготривалі 

зрушення в структурі сільського населення, внаслідок чого навантаження на 

селян працездатного віку суттєво збільшилося, а поповнення сукупності 

працездатних осіб уповільнилося.  

                                                 
137 Экономика. Толковый словарь : [Електронний ресурс] / Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. 

Осадчая И.М. – М.: ИНФРА-М; Весь Мир, 2000. – Режим доступу : 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/21669.  
138 Экономика. Толковый словарь : [Електронний ресурс] / Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. 

Осадчая И.М. – М.: ИНФРА-М; Весь Мир, 2000. – Режим доступу : 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/22384. 
139 Словарь иностранных слов : [Електронний ресурс] / Комлев Н.Г., 2006. – Режим доступу : 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/17287. 
140 Бизнес. Толковый словарь : [Електронний ресурс] / Грехэм Бетс, Барри Брайндли, С. 

Уильямс и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. – М.: ИНФРА-М; Весь Мир, 1998. – 

Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/5334. 
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Загалом темпи приросту сільського населення сімох областей західного 

регіону України впродовж 2002-2012 рр. були негативними, водночас 

спостерігаються тенденції до поступового покращення ситуації з 2006 р. 

(рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Динаміка темпів приросту (скорочення) сільського населення 

західного регіону України у 2002-2012 рр.  

(станом на 1 січня кожного року)141 

 

Найбільшого скорочення упродовж аналізованого періоду зазнало 

сільське населення Львівської області (72,7 тис. осіб), дещо менше – 

Тернопільської області (49,1 тис. осіб), найменше – Закарпатської області 

(5,1 тис. осіб). 

Значною проблемою у цьому контексті є активна трудова міграція 

сільського населення, особливо у працездатному віці. За оцінкою експертів 

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 

загальна чисельність трудових мігрантів станом на 2012 рік становить 2,1 

млн. осіб, причому частіше до цих процесів залучаються мешканці західних 

регіонів142. Більше того, у Закарпатській, Чернівецькій та Тернопільській 

областях інтенсивність трудових міграцій є найвищою в Україні (за 

класифікацією О. Позняка, ―дуже високою‖), а в Івано-Франківській, 

Львівській, Рівненській та Волинській – ―високою‖143. Фактично це саме та 

частина працездатного населення, що здатна адаптовуватися до складних 

незвичних зовнішніх обставин та, за умови сприятливого середовища, могла 

б забезпечити інноваційний розвиток на рідних сільських територіях. 

Причому досвід, підходи до виконання робіт та новаторські ідеї, запозичені 

                                                 
141 Розраховано за даними Державної служби статистики України. 
142 Соціальні наслідки євроінтеграції України : [Електронний ресурс] / Позняк Олексій // 

Режим доступу : http://www.idss.org.ua/monografii/DCFTA_Migration_Pozniak.rar. 
143 Регіональні особливості зовнішніх трудових міграцій населення України / Позняк О.В. // 

Виступ на II Міжнародній науково-практичній конференції ―Міграційні процеси в Україні: 

сучасні виклики та регіональна специфіка‖, 2-3 жовтня 2013 р. у м. Львові. 



 85 

за кордоном, могли б стати значним інноваційним потенціалом для розвитку 

західноукраїнських сільських територій. Однак, наразі існуючі інституційні 

проблеми України не спонукають трудових мігрантів до повернення та 

реалізації їх потенціалу на батьківщині, і вина за це лежить не на них, а 

насамперед на прогалинах в системі державного управління та 

інституційного забезпечення вітчизняної економіки.  

У контексті інноваційного розвитку варто зауважити також, що якість 

наявного людського капіталу західноукраїнських сіл потребує суттєвого 

покращення. І мова йде не лише про рівень освіти, культури, обізнаності в 

сучасних підходах до ведення економічної діяльності, розуміння соціальної 

ролі особи у суспільстві. Йдеться також про ставлення сільського населення 

до змін, нововведень, про готовність до активної участі в цих процесах, їх 

ініціювання та реалізації. Позитивним є те, що людський капітал є 

категорією, яка піддається покращенню якісних характеристик, причому чим 

вищий рівень розвитку суспільства, тим простіше донести нові ідеї та 

залучити населення до їх реалізації. 

Важливо виокремити ключові риси ментальності, формування яких 

необхідно стимулювати у мешканців західноукраїнських сіл шляхом виховання та 

відповідної інформаційної політики, оскільки це сприятиме ефективному 

інноваційному розвитку сільських територій. До таких рис варто віднести: 

- позитивне ставлення до нововведень; 

- відкритість до змін; 

- прагнення до активної участі у виробничо-господарських процесах та їх 

оптимізації; 

- креативність, творчість, нестандартність розв’язку проблем; 

- перспективність бачення. 

Проаналізуємо вплив кожної риси ментальності на інноваційний розвиток 

західноукраїнського села. Позитивне ставлення до нововведень є ключовим 

фактором, адже без нього будь-яка інноваційна діяльність сприйматиметься з 

апатією, у гіршому випадку викликатиме спротив. Відсутність такої риси 

населення спричинятиме застій в економічній та соціальній сферах, а згодом 

деградацію національного господарства загалом. Зупинки у соціально-

економічному розвитку бути не може, адже якщо вона відбувається, то 

розрив з рівнем розвитку інноваційно-спрямованих економічно-розвинених 

країн буде швидко поглиблюватися, а в глобалізованому світі запорукою 

виживання є конкурентоспроможність, як національна, так і локальна. 

Країна, що не впроваджує інновації, стає споживачем продукції інших країн, 

а це зменшує як можливості генерування доходів власним населенням, так і 

створює перешкоди для активного економічного розвитку у перспективі.  

Проте для ефективного інноваційного розвитку західноукраїнського села 

недостатньо лише позитивного ставлення до змін, потрібно бути відкритим до 

змін. Населення села може позитивно ставитись до нововведень у інших 

регіонах, натомість бути пасивним чи виявляти негативне ставлення до 

впровадження інновацій на власній території. 
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Важливим є прагнення до участі у виробничо-господарській діяльності, 

створенні товарів та послуг, задоволенні попиту населення (безперечно, з 

метою отримання прибутку), а також прагнення до постійної оптимізації 

процесів на основі пошуку та впровадження інновацій. У випадку, коли 

суб’єкт господарювання не вбачає необхідності у модернізації процесів 

(наприклад, виробництва, а сприймає його як достатній за даних умов), він 

не матиме стимулу до інноваційної діяльності. Розуміння, що інноваційна 

діяльність є необхідною, передусім, самому суб’єкту підприємництва для 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності як власного 

підприємства, так і продукції чи послуг, є ключовою для його успіху, а також 

для процвітання території його функціонування. 

Значна бюрократизація, вимоги жорсткої підпорядкованості та 

підзвітності в часах політично-економічного устрою СРСР заклала у 

свідомості та мисленні українських сільських мешканців, зокрема й сільського 

населення західного регіону країни, ―рамковий, типовий, стандартний‖ 

світогляд. Поняття ―особистість‖, ―особистий успіх‖ були знівельовані, адже 

господарство та результати його діяльності було колективними, а ―яскраві 

особистості‖ (ті, хто пропонував новаторські ідеї, вирізнявся оригінальним 

мисленням і нестандартними підходами до вирішенні економічних проблем), 

придушувалися або й піддавалися репресіям. Якщо раціоналізаторство до 

певної міри віталося у виробничих процесах, то поза їх межами новаторські 

ідеї практично не мали шансів бути реалізованими. Відтак, відсутність 

мотивації та прагнення до креативного, нетипового мислення, особливо у 

сільській місцевості, донині є гальмом інноваційного розвитку, у тому числі 

західноукраїнських сіл.  

В. Козяк стверджує, що діяльність владних структур у радянські часи 

спрямовувалась на ліквідацію української еліти, винищення історичної пам’яті 

українського народу. Не оминула ця доля і західні області України після їх 

приєднання до СРСР. Арешти та депортація жителів – найосвіченіших 

представників української інтелігенції, членів кооперативних спілок, 

працьовитих, а тому й успішних селян (―куркулів‖) завдали непоправних 

втрат українській нації, віддалили її на тривалий період від європейської 

цивілізації144. Саме ці особи були свого часу носіями інноваційності, як 

теоретичної, так і прикладної, а їх винищення спричинило довготривалі 

негативні зміни у ментальності сучасного українського суспільства. 

Другим аспектом ментальності в контексті інноваційного розвитку є 

перспективне бачення, вміння прогнозувати розвиток не лише власного, а й 

навколишнього середовища. Людині притаманна схильність сприймати 

навколишній світ як сталий стан, що не має вже змінюватися. Однак соціально-

економічна система є динамічною, і здатність передбачати перспективні зміни та 

                                                 
144 Проблеми формування ефективної моделі економічної системи : [Електронний ресурс] / 

Козяк В.Д. // Вісник Національного університету ―Львівська політехніка‖. Менеджмент та 

підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. ғ 704. – Львів: НУ 

―Львівська політехніка‖, 2011. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2011_704/23.pdf. 
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знаходити шляхи адаптації своїх дій є запорукою сталого розвитку не лише 

самого суб’єкта господарювання, а й регіонів та країн.  

Повертаючись до основ формування ментальності населення 

західноукраїнських сіл, слід зауважити, що адміністративно-планова 

економічна система характеризувалася високим рівнем витратності, що у 

практичній діяльності суб’єктів господарювання проявлялася нераціональним 

використанням ресурсів. Так було сформовано у свідомості сільського 

населення ілюзію про нескінченність ресурсів, зокрема природних, а 

відповідно недбале ставлення до них, неефективність їх використання. 

Відтак, з метою підвищення ефективності інноваційного розвитку у селах 

Західної України мешканцям цих територій варто переосмислити підходи до 

використання наявних ресурсів з огляду на їх обмеженість і цінність. 

У підвищенні якості людського капіталу як чинника інноваційного 

розвитку західноукраїнського села відіграє вагому роль освіта. Адже, як уже 

зазначалось, одним із основних рушіїв інноваційності є ментальність 

населення, а відтак місцевих підприємців і господарюючих суб’єктів. Вплив 

освіти на світогляд і тип поведінки людини, в тому числі в економічних 

відносинах, є значним. Тому можна твердити, що визначальну роль у 

формуванні передумов майбутніх інноваційних підходів до процесів 

виробництва, постачання, збуту товарів та надання послуг відіграють освітні 

заклади. Так, зокрема у Львівській області є декілька профілюючих закладів, 

що спеціалізуються на проблемах сільських територій: Львівський 

національний аграрний університет, у складі якого діє навчально-науковий 

Інститут економіки АПК, що провадить не лише навчальну роботу, а й 

здійснює пошук, дослідження та обґрунтування інноваційних процесів і 

продукції в сільському господарстві; Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, який готує 

фахівців-аграріїв, економістів, ветеринарів; у складі університету функціонує 

кафедра економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК, що 

активно займається не лише навчальною, а й науковою роботою: 

співробітники кафедри виконали дослідження особливостей і напрямів 

сільськогосподарського дорадництва та інноваційного забезпечення 

управління розвитком сільського господарства на регіональному рівні. Отже 

база для формування інноваційного людського капіталу західноукраїнських 

сіл присутня, необхідною є подальша активізація навчально-інформаційної 

роботи, яка б сприяла активізації інноваційного мислення майбутніх суб’єктів 

господарювання сільських територій західного регіону.  

Для формування людського капіталу, готового до активної ролі в 

інноваційному розвитку західноукраїнського села, необхідною є відповідна 

інформаційна політика. Сучасні ЗМІ акцентуються на ефекті шоку, подразнення 

емоцій, максимізації кількості розваг. Такий підхід унеможливлює формування 

доброзичливого та емоційно позитивного суспільства, а відтак і 

широкомасштабний інноваційний розвиток.  

Для формування інноваційних якостей людського капіталу сіл західних 

областей необхідно залучати зарубіжний досвід управління та розвитку 
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сільських територій. Інформування сільського населення про позитивний 

зарубіжний досвід інноваційних підходів використання людського капіталу може 

здійснюватися, зокрема, через громадські організації як один із простих та 

ефективних методів суспільної взаємодії. 

Варто виділити в контексті аналізованої проблеми також категорію 

соціальних інновацій, які слід вважати рушійною силою сільського розвитку, 

тому що вони впливають на якість життя сільського населення та є засобом 

формування механізмів подолання економічних, соціально-культурних, 

екологічних та інших проблем у сільській місцевості. Соціальна інноваційність 

сприяє створенню зацікавленими сторонами мереж співпраці для вирішення 

своїх проблем і взаємного навчання. Сільське населення повинне володіти 

необхідними навичками у створенні і сприйнятті інновацій. За таких умов 

відбувається об’єднання соціального і культурного капіталу локального 

рівня, що може сформувати місцеві активи для альтернативної зайнятості в 

сільській місцевості145. 

О. Бородіна, досліджуючи сучасні тенденції функціонування 

господарських комплексів сільських територій, виділяє декілька напрямів 

соціальних інноваційних змін на національному рівні, що могли б слугувати 

знаряддям прогресу в сільському розвитку на локальному рівні146: 

– зміни в ставленні до вітчизняного сільського господарства як до 

великотоварного, експортно орієнтованого виробництва, що забезпечить 

зміщення основних пріоритетів у державній політиці на збільшення активів 

бідних домогосподарств, підвищення продуктивності дрібних селянських 

господарств завдяки їх доступу до формування доданої вартості у 

сільськогосподарському виробництві, на створення в сільській місцевості 

економічних можливостей неаграрних видів економічної діяльності, якими 

могли би скористатися бідні верстви сільського населення; 

– зміни в системі сільської освіти – трансфер нових 

несільськогосподарських знань для сільських жителів на базі нових 

навчальних курсів, які акцентуватися не тільки на тому, щоб передати певні 

знання в професійній сфері, а й на тому, щоб навчити вчитися, аналізувати, 

думати, знаходити нові шляхи вирішення багатоаспектних сучасних проблем; 

– запровадження програм створення місцевих ініціативних груп та 

формування лідерів, які можуть започаткувати розробку проектів і стратегій 

місцевого розвитку та їх практичну реалізацію на локальному рівні; 

– комп’ютеризація громад як високоефективний і порівняно дешевий 

спосіб подолання соціальної ізоляції сільських жителів: створення можливостей 

доступу до сфери послуг (банківських, освітніх, медичних тощо); поширення 

інформації про громади у віртуальному просторі; формування інформаційних 

мережевих структур з включенням сільської місцевості.  

Важко говорити про інноваційний розвиток сільських територій, коли 

базові соціальні потреби населення не є задоволеними. Багаторічні 

                                                 
145 Бородіна О.М. Соціальні інновації в системі сільського розвитку: концептуальні підходи / 

О.М. Бородіна / Економіка України. – 2010. – ғ9. – С. 68-77. 
146 Там само. 
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намагання влади стимулювати приплив, а точніше повернення колишніх 

мешканців сіл до рідних місцевостей після отримання професійно-технічної 

або вищої освіти, так і не увінчалися успіхом. Протягом певного часу існує 

механізм одноразової адресної допомоги випускникам педагогічного, 

медичного та фармацевтичного профілю за умови працевлаштування в селах 

чи селищах (сума становить п’ятикратний розмір мінімальної заробітної 

плати). У 2013 році Кабмін України висунув пропозицію збільшити таку 

допомогу удвічі та розширити перелік фахівців, охоплених даною 

програмою147. Але за сучасного рівня заробітних плат, нерозвиненості 

сільської інфраструктури, обмеженості можливостей особистісного зростання 

на селі молоді фахівці воліють обрати місцем проживання та праці обласні чи 

районні центри, а сільські школи, фельдшерсько-акушерські пункти та інші 

об’єкти соціальної інфраструктури залишаються без оновлення кадрів, не 

маючи змоги забезпечувати повною мірою потреби сільських мешканців. 

Щороку висуваються нові ідеї щодо необхідності забезпечення молодих 

фахівців житлом. Так, у 2012 році Міністерство аграрної політики та 

продовольства обіцяло148 сприяти будівництву житла для молоді усіма 

можливими заходами, будувати спільно з Міністерством охорони здоров’я 

нові амбулаторії, окреслювало перспективи високооплачуваної роботи в селі 

для випускників аграрних вищих навчальних закладів, планувало розвиток 

нових привабливих форм господарювання завдяки ініціативам уряду з 

розвитку сільськогосподарських кооперативів. Але досвід попередніх років 

свідчить про те, що більшість декларацій залишаються деклараціями, а якщо 

їх і впроваджують – то ефект внаслідок недофінансування та бюрократизації 

процесів значною мірою нівелюється. Відповідно постає питання необхідності 

глибинного переосмислення як підходів до державного управління розвитком 

сільських територій загалом, так і загальних принципів функціонування 

державної системи управління та адміністрування на рівні сільських 

територіальних громад. 

 

 

 

2.4. Організаційно-управлінські інновації в контексті 

диверсифікації економічної діяльності на сільських територіях 

 

Сільські території України протягом останніх двадцяти років не зазнали 

суттєвих змін як у контексті пошуку адміністративних підходів до управління 

їх розвитком, так і щодо організації економічної діяльності. Тенденції 

розвитку сільських територій західного регіону України здебільшого є 

негативними, що створює перешкоди для використання соціально-

                                                 
147 Уряд заплатить випускникам, які працюватимуть у селі : [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://osvita.ua/vnz/news/36496. 
148 Випускники аграрних ВНЗ зможуть отримати в селі високооплачувану роботу : 

[Електронний ресурс] / Вища освіта. – Режим доступу : 

http://vnz.org.ua/novyny/studentstvo/2586-vypusknyky-agrarnyh-vnz-zmozhut-otrymaty-v-seli-

vysokooplachuvanu-robotu. 
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економічного потенціалу, а також дає всі підстави для прогнозування 

подальшого занепаду сіл, якщо підходи до організації та управління їх 

розвитком не зміняться.  

Інновації для мешканців сільських територій залишаються категорією 

віддаленою та незрозумілою. Багаторічна незмінність ситуації та стереотипність 

сільського укладу життя сформували переважно байдуже ставлення селян до 

нових пропозицій, утвердили зневіру в можливість покращення ситуації, навіяли 

пасивність у господарюванні власною територією. 

У цьому контексті нинішній економічний світогляд сільського населення, 

зокрема у західному регіоні України, є доволі очевидним. Ведення такого 

виду діяльності, як сільське господарство, стало для сільських мешканців 

основним засобом для виживання, єдиним з усіх можливих варіантів 

забезпечення власної життєдіяльності. У цьому випадку такі характеристики, 

як інноваційна економічна доцільність та ефективність, порівняльні переваги, 

схильність до інших видів діяльності, не розглядаються. Відтак, домінує 

монофункційність сільської економіки та безальтернативність джерел доходів 

для сільського населення, що чинить негативний вплив як на розвиток 

самого сільського господарства, так і на формування багатофункційної 

сільської економіки на інноваційній основі. 

Тож дедалі більшої актуальності набуває потреба в диверсифікації видів 

господарської діяльності на селі, яка б дала імпульс становленню 

розгалуженої економічної системи на сільських територіях Західної України. 

Це дозволить забезпечити місцеве населення альтернативними джерелами 

доходів, а також сформувати локально доступні умови для задоволення 

широкого спектру споживчих потреб, пов’язаних з життєдіяльністю сільських 

мешканців. 

Задля забезпечення диверсифікації економічної діяльності на сільських 

територіях як України загалом, так і західного регіону зокрема, необхідними 

є нові підходи до організації сільської економіки, її ведення відповідними 

суб’єктами, віднайдення шляхів для стимулювання бажаних соціально-

економічних змін, використання нових форм кооперації та організації праці. 

Такі підходи можуть базуватися як нових теоретико-прикладних розробках, 

так і на основі зарубіжного досвіду, адаптованого до вітчизняних реалій та 

інституційних особливостей Західної України.  

Для вітчизняних сільських територій згадані підходи у більшості випадків 

будуть апріорі інноваційними. Їх можна поділити на організаційні та 

управлінські інновації. У деяких випадках, особливо на мікрорівні, ці види 

інновацій є так тісно переплетені, що виокремлення їх суто організаційної чи 

управлінської складової є практично неможливим. 

З позиції розвитку сільських територій, організаційні інновації – це нові 

підходи до ведення економічної діяльності на селі, нові форми 

господарювання та співпраці між окремими суб’єктами. В контексті розвитку 

сільської громади – це формування нової структури локального господарства, 

виникнення нових для цієї місцевості видів економічної діяльності. 
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Важливим та перспективним напрямом у контексті організаційних 

інновацій на сільських територіях є формування кластерів. Як стверджував 

один з основоположників сучасної теорії кластерів М. Портер149, до них слід 

віднести сконцентровані за географічною ознакою групи взаємозалежних 

підприємств, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, компаній 

у споріднених галузях, а також пов’язаних з їх діяльністю організацій 

(наприклад, університетів, агенцій стандартизації, торговельних об’єднань) у 

певних областях, що конкурують між собою, але при цьому ведуть спільну 

роботу. 

Кластерний підхід до розвитку сільських територій не має прямого впливу 

на диверсифікацію їх господарських комплексів. Водночас кластеризація 

призводить до активізації економічної діяльності на сільських територіях, а 

відтак стимулює активізацію інвестиційних процесів на інноваційній основі, що 

забезпечує широкі фінансові можливості для сільських мешканців і сприяє 

виникненню попиту на нові товари та локальні послуги, надання яких може 

здійснюватися новими суб’єктами господарювання на основі диверсифікації 

місцевої економіки. 

Кластеризація в Західній Україні загалом та на її сільських територіях 

зокрема ще не набула належного поширення. В агропродовольчому секторі 

основною перешкодою для економічної кластеризації є складне історичне 

минуле, яке сформувало ментально-психологічні бар’єри до поширення 

кооперації між сільгоспвиробниками, деформувало механізм економічної 

конкуренції. Відтак, переважна частка аграрного виробництва, яке 

здійснюється в домінуючому у західноукраїнських селах секторі 

домогосподарств, характеризується значною фрагментованістю та 

відсутністю розвинених коопераційних зв’язків між окремими 

господарствами. Внаслідок цього найбільші прибутки отримують 

посередники, які фактично формують попит на аграрну продукцію та 

фіксують вигідні для себе ціни, що у багатьох випадках не дає виробникам 

аграрної продукції належних прибутків, змушуючи їх працювати на умовах 

посередників. Згадана проблема стосується більшості дрібних виробників 

сільськогосподарської продукції в західному регіоні України, заходи для її 

вирішення практично не вживаються, особливо щодо сільських місцевостей, 

віддалених від районних, обласних і регіональних економічних центрів. 

Безальтернативність дає змогу посередникам отримувати надприбутки, а 

виробників позбавляє можливості вести економічно ефективну, на кажучи 

вже про інноваційну, діяльність. 

Певною перешкодою для активного розвитку кластерних утворень є 

відмінності у розумінні шляхів розвитку окремих регіонів між мешканцями й 

активними групами населення, з одного боку, та державою, з іншого. 

Ініціювання кластерної організації виробництва відбувається або за 

вказівкою згори, із  застосуванням адміністративних важелів впливу 

органами державного управління, або ж на картельній основі, коли 

                                                 
149 Портер М. Конкуренция: [учеб. пос.] / М. Е. Портер; [пер. с англ. под ред. Я. В. 

Заблоцкого]. – М.: Вильямс, 2001. – 495 с. 
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центральне місце займає комерційний інтерес якогось агрохолдингу. В обох 

випадках має місце конфлікт інтересів ініціаторів аграрного кластеру та 

мешканців сільських територій. 

В. Демченко стверджує, що кластерна політика в Україні має базуватися 

на принципі зустрічних потоків. З одного боку, необхідно забезпечити 

державну підтримку формування національних інноваційних кластерів, 

продукція яких конкурентоспроможна на світових ринках. З іншого боку, на 

регіональному рівні необхідно створити умови для підтримки ініціатив 

підприємств та їх асоціацій щодо створення кластерних об’єднань у 

пріоритетних галузях економіки регіонів150. 

Світова практика свідчить, що формування кластерів може відбуватися 

на місцевому, регіональному та загальнонаціональному рівнях. Враховуючи 

значну диференціацію в рівнях розвитку, особливостях та наявних ресурсах, 

для сільських територій Західної України найбільш актуальними можна 

вважати саме локальні місцеві кластери, дещо меншою мірою – регіональні. 

Така точковість у кластеризації має небезпеку недостатнього фінансування, 

тому що зосереджується на незначній території, а відповідно – може 

залучити менші обсяги підтримки. Однак впроваджені заходи будуть більш 

конкретизованими та чіткіше відповідатимуть потребам учасників кластера. У 

випадку регіональних кластерів фінансування може бути більшим, але й 

сфера його охоплення значно ширша, відтак локальні вигоди будуть 

меншими. 

Як зазначають Є. Крикавський та О. Похильченко, практичне 

застосування кластерного підходу в Україні почалося у 1997 році, водночас 

активного характеру процеси формування регіональних кластерів набули 

лише з 2005 року. На той час в західному регіоні України нараховувалося 

принаймні декілька кластерів, зокрема в Івано-Франківській області – 

туристичний кластер та кластер виробників декоративного текстилю, у 

Рівненській області – деревообробний кластер151.  

Саме у 2005 році Міжнародна фундація сприяння ринку провела 

ґрунтовне дослідження можливостей підвищення конкурентоздатності 

економіки областей Заходу та Півдня України, згідно з яким для сільських 

територій західних областей пропонувалося формування кластерів наступних 

спеціалізацій152: 

- Волинська область: кластер з вирощування та переробки овочів та 

фруктів у Володимир-Волинському районі; туристично-рекреаційний кластер 

на основі Шацьких озер; кластер льонарства, комбікормовий та 

деревообробний кластери на території усієї області; 

                                                 
150 Актуальні завдання інституційного забезпечення впровадження кластерних підходів в 

Україні / В.В. Демченко // Збірник наукових праць ЛНТУ. Економічні науки. Серія 

―Економічна теорія та економічна історія‖. – Випуск 7(28). Ч.1. – Луцьк, 2010. – С. 130-143. 
151 Концепція кластера у формуванні потенціалу конкурентоздатності деревообробних 

підприємств: монографія / Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2012. – 352 с. 
152 Підвищення конкурентоздатності економіки Заходу і Півдня України на основі формування 

нових виробничих систем (кластерів) / Міжнародна фундація сприяння ринку. – Під заг. ред. 

С.І. Соколенка. – К.: Логос, 2005. – 238 с. 
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- Закарпатська область: туристичний кластер на території Рахівського, 

Міжгірського, Воловецького та Мукачівського районів; лікувально-

оздоровчий кластер у Свалявському та Мукачівському районах; 

агропромисловий кластер зі спеціалізацією на виробництві та переробці 

сільськогосподарської продукції, збуті, заготівлі та переробці дикоростучих 

плодів, ягід, грибів, лікарських трав, виробництві виноградних вин; 

- Івано-Франківська область: рекреаційно-туристичний кластер на 

основі 12 районів області; Тисменицький хутряний кластер; кластер 

виробників швейної продукції; лісопромисловий кластер; розвиток 

функціонуючого кластера ―Сузір’я‖ в галузі народних художніх промислів; 

- Львівська область: туристично-рекреаційний кластер; кластер з 

виробництва будівельних матеріалів; агропромисловий кластер; 

- Рівненська область: деревообробний кластер у Костопільському та 

Березнівському районах; кластер ―зеленого туризму‖ у Дубенському, 

Радивилівському, Острозькому районах; агропромислові кластери у 

Рівненському, Дубенському, Радивилівському та Острозькому районах; 

- Тернопільська область: туристично-рекреаційні кластери у 

Бережанському, Борщівському, Кременецькому районах; кластер ―зеленого 

туризму‖ у Шумському районі; агропромислові кластери у Бережанському, 

Борщівському, Шумському районах; будівельні кластери у Бережанському та 

Кременецькому районах; 

- Чернівецька область: деревообробний кластер у Путильському, 

Вижницькому та Сторожинецькому районах; кластер вирощування та 

переробки цукрового буряку у Сокирянському, Кельменецькому, 

Хотинському, Новоселицькому районах; плодоовочевий кластер з 

вирощування та переробки фруктів та овочів у Кельменецькому, 

Сокирянському, Хотинському районах; туристично-рекреаційний кластер на 

території Путильського, Вижницького та Сокирянського районів. 

Згідно з останніми дослідженнями розвитку кластерів в областях Західної 

України, на основі ініціатив регіональних органів влади та місцевого 

самоврядування останніми роками було сформовано ―Перший аграрний 

кластер‖ з вирощування плодово-ягідної продукції та розвитку садівництва у 

Чернівецькій області, Рівненський регіональний агропромисловий 

інноваційний кластер ―Агроінновації‖, Міжрегіональний аграрний кластер 

―Натуральне молоко‖ (Рівненська, Тернопільська та Львівська області)153. Це 

підтверджує поступову активізацію процесів кластеризації на сільських 

територіях західних областей. 

У 2013 році вчені Інституту регіональних досліджень НАН України 

спільно з фахівцями департаменту агропромислового розвитку Львівської 

обласної державної адміністрації започаткували роботу з обґрунтування 

доцільності створення аграрного кластеру у Львівській області. Зокрема, 

розглядається можливість створення кластеру, спеціалізованого на 

                                                 
153 Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового 

виробництва на основі розвитку кластерних систем / [Кропивко М.Ф., Лупенко Ю.О., Малік 

М.Й. та ін.]; за ред. М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 46 с. 
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виробництві м’ясної продукції. Цей кластер може мати регіональний характер 

та поширювати свою діяльність на територію всієї області. Об’єднуючою 

основою для виробників, що увійдуть до його складу, має стати 

централізоване маркетингово-інформаційне забезпечення. Формування 

подібного кластера на території Львівської області є достатньо логічним, 

оскільки в регіоні існують необхідні передумови для виробництва достатніх 

обсягів тваринницької продукції, водночас зберігається необхідність 

нарощування обсягів закупівель м’яса у населення для переробки на 

місцевих м’ясопереробних підприємствах.  

На цей час обсяги виробництва м’ясної та молочної продукції в Україні 

відстають від фактичного рівня споживання населенням та суттєво – від 

рівня споживання, рекомендованого Міністерством охорони здоров’я154. 

Відтак, існують резерви попиту, що може бути задоволений продукцією 

національного виробника, а не імпортом, як це має місце сьогодні. Вочевидь 

лише час покаже ефект від діяльності такого кластера та дасть змогу оцінити 

його ефективність, але сам факт пошуків та бажання активізувати 

економічну діяльність господарюючих суб’єктів на основі впровадження 

подібної організаційної інновації є позитивним.  

Управлінські інновації у контексті досліджуваної тематики – це нові 

підходи до управління розвитком сільських територій на усіх його рівнях. 

Таких рівнів доцільно виділити декілька, і, як свідчить практика, 

удосконалення та впровадження інновацій потребують кожного з них. Відтак, 

управлінські інновації в контексті диверсифікації економічної діяльності на 

сільських територіях можна поділити на такі рівні: 

- міжнародний (транскордонний); 

- національний; 

- регіональний; 

- місцевий (локальний); 

- суб’єктів господарювання. 

Міжнародний рівень управлінських інновацій характеризується 

новаторськими підходами до планування та регулювання розвитку сільських 

територій різних країн та їх об’єднань. Прикладом може слугувати Спільна 

аграрна політика (САП) ЄС, що поєднує елементи регуляторно-ринкової, 

цінової, зовнішньоторгівельної і  структурної політики. Оскільки в аграрній 

економіці галузевий і територіальний фактори інтегровані в одне ціле, 

поступово цілі САП змістилися з вирішення проблем сільського господарства 

до завдань розвитку сільських територій155. САП характеризується чітко 

структурованим підходом до вирішення проблем села, значним переліком 

                                                 
154 Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі 

Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь / [В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. 

Є. Крупін, І. М. Куліш]; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [наук. ред. В. В. 

Борщевський]. – Львів, 2011. – 60 с. 
155 Спільна аграрна політика Європейського Союзу: можливості та виклики для України. 

Аналітична доповідь : [Електронний ресурс] / Клименко І.В., Бугрій М.Г., Ус І.В. // 

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/agro_polytyka-f29c7.pdf. 
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інноваційних інструментів та заходів щодо вирішення проблем розвитку 

сільських територій країн-членів ЄС. Для України її положення носять 

важливий інформаційний характер та можуть бути адаптовані на 

національному рівні у вигляді законодавчих актів, стратегій, концепцій, 

програм розвитку тощо. 

Окремо в контексті економічного розвитку вітчизняних сільських 

територій необхідно виділити транскордонний рівень управління. Як і 

міжнародний, він має індикативний характер та забезпечує передусім 

функціонування транскордонного співробітництва, лібералізацію його умов 

для країн-учасників, а також інформаційний супровід. Сучасні європейські 

тенденції до створення єврорегіонів та активізації транскордонної співпраці у 

сфері обігу товарів, послуг та робочої сили створюють для сільських територій 

західного регіону України, які належать до прикордонних, значні можливості 

розвитку, особливо враховуючи у цьому контексті надзвичайно вигідне 

геоекономічне розташування.  

Протягом останніх років активізація транскордонного співробітництва 

посилюється, особливо у західному регіоні України. Саме за участі 

Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей 

сформовано ―Єврорегіон Карпати‖156, до якого входять також адміністративно-

територіальні одиниці Румунії, Польщі, Словаччини та Угорщини. На території 

цього єврорегіону проживає 16 млн. осіб, значна частина яких є сільськими 

мешканцями. Для вітчизняного сільського населення цього регіону розвиток 

транскордонного співробітництва є можливістю отримання додаткових доходів 

від торгівлі, досвіду міжнародної співпраці, навичок здійснення інноваційних 

видів підприємницької діяльності та новаторських підходів до вирішення 

проблем своєї місцевості. 

На національному рівні управління інноваційне мислення відіграє 

особливу роль, адже саме на його основі формуються основні програми та 

стратегії розвитку сільських територій. У вітчизняному законодавстві досі 

фактично діє галузевий підхід, що акцентує увагу на сільському господарстві, 

залишаючи поза увагою несільськогосподарські види діяльності, процеси 

диверсифікації та оптимізації сільської економіки. Ті положення, що активно 

імплементувалися в країнах ЄС в рамках дії САП 2007-2013 рр., інших програм 

та заходів, спрямованих на комплексний розвиток сільських територій, для 

України є інноваційними, і водночас – здебільшого відсутніми у законодавстві. 

Недостатньо дієва підтримка інноваційної діяльності на державному рівні 

також спричиняє їх відсутність на локальному рівні. Варто зауважити, що 

пріоритети та заходи їх досягнення в ЄС є динамічними внаслідок реального 

поступового виконання поставлених завдань, оцінки ефективності попередніх 

заходів та переоцінки механізмів розвитку сільських територій. В Україні 

пріоритети є статичними, більшість поставлених завдань не виконуються, а 

самі заходи та їх ефективність практично не оцінюються. Говорити у цьому 

випадку про інноваційність національного рівня управління розвитком 

                                                 
156 Єврорегіон Карпати : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

www.euroregionkarpaty.com.ua. 
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сільських територій неможливо, практично нічого не робиться також і для 

диверсифікації економічної діяльності на цих територіях. 

На регіональному рівні до територіальних підрозділів державних органів 

управління долучаються асоціації регіонального розвитку, агрохолдинги та 

великі підприємства, інші суб’єкти, зацікавлені у формуванні політики 

розвитку тих сільських територій, на яких вони розташовані, або які 

перебувають у колі їх інтересів. У диверсифікації економічної діяльності вони 

зацікавлені рідко, водночас лобіювання інтересів певних територіальних 

громад дає певні позитивні ефекти для розвитку конкретних сільських 

територій. Внаслідок кращої обізнаності з особливостями та потенціалом 

регіону вони є більш здатними вирішувати проблеми та застосовувати 

інноваційні підходи, водночас на цьому рівні найбільшою проблемою є 

фінансування запланованих заходів, що відбувається централізовано через 

державний бюджет, а відтак – з запізненням у часі та зазвичай у 

недостатньому обсязі. 

Управління розвитком сільських територій на місцевому (локальному) 

рівнях в контексті інноваційності має значний потенціал, враховуючи фізичну 

присутність суб’єктів управління на місці, обізнаність з проблемами і 

потенціалом громади та місцевості її проживання. Суб’єктами управлінських 

інновацій на цьому рівні є сільські та селищні ради, громадські організації. 

Якщо роль та особливості функціонування органів місцевого самоврядування 

є зрозумілими, то потенціал громадських організацій в Україні досі не 

реалізований належним чином. В економічно-розвинутих країнах активність 

позитивних змін на сільських територіях часто залежить від діяльності саме 

таких суб’єктів, здатних динамічно залучати позитивний досвід управління 

локальним розвитком, пропонувати нові підходи до вирішенні проблем 

громади, надавати необхідне інформаційне забезпечення управлінських 

процесів. Низька активність громадських організацій в Україні спричинена як 

необізнаністю населення щодо їх ролі в регіональному соціально-

економічному розвитку, так і проблемами з фінансуванням. У ЄС громадські 

організації є отримувачами грантів та цільового фінансування, якщо їх 

діяльність збігається з пріоритетами державної чи регіональної політики 

розвитку. В Україні таке фінансування є практично недоступним. 

У контексті диверсифікації економічної діяльності на сільських територіях 

роль громадських організацій є значною внаслідок їх інформаційного 

потенціалу. Фактично, однією з основних перешкод активізації процесів 

диверсифікації є відсутність ідей та розуміння можливості особистого 

розвитку в місцевого населення, від ініціативності якого й залежить 

успішність цих процесів. Саме цю нішу мають заповнити громадські 

організації, або ж, як альтернатива, підприємницькі структури, націлені на 

консультування сільського населення щодо можливостей економічної 

діяльності, надання інформації про її альтернативні види та їх особливості. 

Управлінські інновації на рівні суб’єктів господарювання є найбільш 

зрозумілими та простими у впровадженні, оскільки залежать лише від 

власника підприємства, а не від зовнішніх умов. Однак успішність пошуку та 
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адаптації таких управлінських інновацій залежить від рівня кваліфікації, 

креативності та цілеспрямованості власника або менеджера підприємства. 

Інноваційна діяльність не є легкою, вона вимагає раціонального мислення, 

нестандартних підходів до вирішення типових проблем та готовності 

підлеглих до виконання нововведень. 

Загальною проблемою впровадження організаційно-управлінських 

інновацій на сільських територіях є низька активність місцевого населення. 

Фактично, планування розвитку сільських територій в Україні досі 

здійснюється за принципом ―згори-донизу‖, однак через відсутність достатніх 

коштів у держави більшість заходів залишаються деклараціями. Водночас 

формування розвитку за принципом ―знизу-догори‖ зіштовхується з 

численними адміністративно-бюрократичними перешкодами та відсутністю 

достатньої наполегливості у місцевого населення для їх подолання. Також 

слабка організованість та різновекторність бачення локального населення та 

підприємців перспектив розвитку територій свого замешкання спричиняє 

неможливість активної колективної співпраці та вирішення існуючих проблем. 

Незначна кількість та низька активність громадських організацій в Україні є 

однією з причин відсутності активного розвитку, адже в економічно-

розвинутих країнах саме вони відіграють важливу роль у територіальному та 

соціальному прогресі. 

Вочевидь, інноваціями для кожного регіону, як і для кожної країни, будуть 

відмінні підходи та технології. Внаслідок цього організаційно-управлінські 

інновації у сільському розвитку можуть бути як загальні (такі, що можуть 

застосовуватися на більшості територій, незалежно від їх особливостей), так і 

специфічні (такі, що можуть бути застосовані лише в окремих випадках за 

наявності відповідних передумов чи особливостей територій).  

Загалом області західного регіону України суттєво відрізняються за 

підходами до модернізації економіки своїх сільських територій на основі 

інновацій. Значна частка продукції виробляється в дрібних господарствах 

населення, що призводить до необхідності організації розгалуженої ринкової 

інфраструктури, яку в інших областях забезпечують великі агропромислові 

підприємства та агрохолдинги.  

Поширене в ЄС контрактування сільськогосподарських виробників для 

України досі є новизною, особливо для західного регіону, а для дрібних 

товаровиробників воно могло би стати виходом з критичної ситуації. Втім, така 

практика також має недоліки у зв’язку з національними реаліями – питанням 

залишається якість продукції, її стандартизація, умови виробництва, що також є 

характеристиками, критичними для покупців, попри ціну. 

Інновації особливо необхідні з позиції сільського розвитку у двох 

площинах: у випадку виникнення вузьких місць (в англомовній науці 

bottlenecks), що не дозволяють підвищити результативність за наявного 

стану, а також тоді, коли вони будуть каталізаторами подальшого розвитку. У 

таких випадках їх підтримка, як нормативна, так і фінансова, є доцільною з 

боку держави. Водночас виникає питання стосовно підходів до визначення 

цих вузьких місць чи каталізаторів, наскільки об’єктивними є їх оцінка, 
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потенційний ефект, перешкоди на шляху впровадження, способи подолання 

цих перешкод. Але очевидно, що інновації відіграють тут критичну роль, 

враховуючи, що традиційні підходи до розвитку не дають бажаних 

результатів. 

Таким вузьким місцем в економічної діяльності у сфері сільського 

господарства є організація збуту продукції, особливо це стосується дрібних 

товаровиробників. Відсутність механізму збуту та розвиненої ринкової 

інфраструктури становлять суттєву перешкоду як для розвитку 

сільськогосподарських виробників, так і сільських територій загалом. 

Одним із основних каталізаторів диверсифікації економічної діяльності 

на селі могло би бути її інформаційне забезпечення. Важливу роль тут 

відіграє технічна складова, тобто рівень розвитку мереж передачі даних, 

якість та поширення інфраструктури доступу до інформаційних ресурсів. 

Мережа Інтернет, що є основним засобом комунікації та трансферу 

інформації (знань) в сучасному світі, є необхідним інструментом 

інноваційного розвитку сільських територій та їх мешканців. Але рівень 

забезпечення, доступність та розвиненість інформаційної інфраструктури 

сільських територій досі залишають бажати кращого. 

Організаційно-управлінські інновації є важливим інструментом розвитку 

сільських територій. Їх перелік є доволі широким, більше того – він постійно 

збільшується та видозмінюється. Сучасний стан сільських територій України 

свідчить про надзвичайно низьку інноваційну активність локального 

господарства, практичну відсутність інноваційних процесів у регіональному 

та державному управлінні розвитком сільських територій. Це спонукає до 

подальших пошуків та обґрунтування шляхів їх розвитку на інноваційній 

основі з одночасним формуванням передумов для диверсифікації економічної 

діяльності на сільських територіях і використання організаційно-

управлінських інновацій як засобу підвищення економічної ефективності. 
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РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 
 

 

 

3.1. Напрями удосконалення інституційного середовища в 

контексті інноваційного розвитку сільської економіки 

 

Посилення диференціацій регіонального та субрегіонального 

економічного розвитку і якості життя сільського та міського населення є 

актуальною проблемою регіональної політики в Україні, у т. ч. на її західних 

територіях, упродовж всього періоду незалежності. Як наслідок, нині перед 

сільськими територіями західного регіону України постала низка викликів, 

зумовлених руйнуванням їх соціальної та комунальної інфраструктури, 

погіршенням якості людського капіталу, нарощуванням соціально-

демографічних диспропорцій, недостатньо ефективним використанням 

природних ресурсів, погіршенням екологічних умов господарювання. 

На вирішення цих проблем спрямовувалися зусилля центральних, 

регіональних та місцевих органів державного управління, але проблеми лише 

поглиблювалися. Однією з причин цього було застосування традиційних, 

значною мірою характерних ще для адміністративно-планового регулювання 

економіки, підходів та малодієвих механізмів і засобів, які не дали 

необхідного результату. Нині дедалі більше утверджується переконання, що 

критично необхідні та якісні позитивні зміни можуть бути досягнуті шляхом 

застосування нових інноваційних та прогресивних підходів до управління 

розвитком сільських територій.  

Ефективне реформування та забезпечення розвитку сільських територій 

західного регіону України є вагомим резервом вирівнювання просторово-

структурних соціально-економічних деформацій, розвитку галузей реального 

сектору економіки, стимулювання ділової активності, покращення 

інфраструктури та якості життя значної частини населення. Передусім це 

потребує удосконалення інституційного середовища задля забезпечення 

інноваційного розвитку сільської економіки за такими магістральними 

напрямами, як організаційно-економічний, фінансово-інвестиційний та 

логістичний (рис. 3.1). 

Зауважимо, що пріоритети організаційно-економічного напряму 

передбачають формування і розвиток системи інституцій, діяльність яких 

здатна, по-перше, змінити підходи до управління розвитком економіки 

сільських територій на принципах плановості та інноваційності; по-друге, 

ініціювати та сприяти розвитку малого інноваційного підприємництва, 

розробці та реалізації інноваційних бізнес-проектів; по-третє, ідентифікувати 

перспективні напрями диверсифікації економічної діяльності та інноваційного 

розвитку економічних комплексів; по-четверте, спрямувати зусилля влади, 
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економічних агентів, місцевих громад на інноваційний розвиток соціальної та 

комунальної інфраструктури.  

Утім, слід визнати, що нині існує низка системних проблем, які 

перешкоджають удосконаленню інституційного середовища інноваційного 

розвитку економіки сільських територій західного регіону України. Це, 

передусім, моральна і фізична зношеність об’єктів комунальної 

інфраструктури. 

 

Рис. 3.1. Стратегічні напрями та пріоритети розбудови 
 інституційної інфраструктури інноваційного розвитку  

сільської економіки західного регіону України 

 

Протягом багатьох років об’єкти комунальної інфраструктури сільських 

територій регіону не фінансуються належним чином, що призводить до їх 

Напрями та пріоритети удосконалення інституційної 

інфраструктури інноваційного розвитку 
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занепаду та руйнування. Притаманне періоду планово-адміністративної 

економіки інвестування та фінансове забезпечення цих об’єктів з бюджетів 

колгоспів і радгоспів порушилося після їх реорганізації. На жаль, не було 

впроваджено натомість альтернативного організаційно-економічного 

механізму. До того ж, сільські території відзначаються традиційно складними 

географічними умовами для розбудови об’єктів соціальної інфраструктури 

села, що зумовлено складним гірським рельєфом місцевості, її 

периферійністю та малоземельністю. Так, згідно з дослідженнями, частка 

загальної житлової площі сільських територій Карпатського регіону, які 

обладнано водогоном, у 2010 році становила 31,5%; каналізацією – 30,1%; 

опаленням – 29,4%. У гірських районах Львівщини (Сколівському, 

Старосамбірському, Турківському) центральним водогоном забезпечено лише 

9 поселень. Подібне становище спостерігається і в інших областях західного 

регіону157. У гірських районах Львівщини довжина газової мережі складає 

лише 603,7 км, відтак лише половина помешкань забезпечена газом158. 

Рівень газифікації у регіоні загалом дуже низький, особливо в гірських 

районах і сільській місцевості, де переважає споживання балонного газу й 

опалення помешкань вугіллям, що створює додаткові побутові незручності 

для населення. 

Іншою перешкодою є занепад соціальної інфраструктури села, 

погіршення якості людського капіталу сільських територій регіону, що 

супроводжується зниженням їх інноваційного потенціалу. Соціальна 

інфраструктура села нині перебуває у занедбаному стані. Безконтрольність 

діяльності об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури села часто 

призводила до зміни профілю їх роботи, спричинила перехід до фінансування 

насамперед з орендної плати від сторонніх організацій, розташованих у їхніх 

приміщеннях (сільських клубів, бібліотек, дитячих садків тощо). Зазвичай 

такі кошти не спрямовувалися на розвиток відповідних об’єктів, а часто 

просто розкрадалися. 

Насамперед це стосується Карпатського регіону, де на сільських 

територіях проживає понад 50% населення, тоді як у середньому в Україні 

цей показник становить 30%. Мережа закладів соціальної інфраструктури та 

культурного комплексу сільських населених пунктів регіону щороку 

зменшується, що неухильно знижує якість медичної допомоги для селян, 

освітніх послуг та дозвілля. Така ситуація призводить до стрімкого зниження 

якості людського капіталу. 

Не менш істотною перешкодою залишається монофункційний характер 

економічного розвитку сільських територій, де фактично не спостерігається 

диверсифікації видів економічної діяльності. Домінує сільське господарство. 

Це зумовлено порівняно низькою щільністю розселення мешканців сіл, 

браком дієвих програм державної підтримки підприємницьких ініціатив та 
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інноваційних ідей на селі, відсутністю належних можливостей для 

професійної перепідготовки та перекваліфікації мешканців сільських 

територій, недоступністю інформаційного забезпечення розвитку 

несільськогосподарських видів діяльності у сільській місцевості.  

Суто аграрна спеціалізація сільських територій регіону призводить не 

лише до зниження рівня доходів сільського населення, зумовлюючи вельми 

низький рівень його життя, а й унеможливлює повноцінну реалізацію 

особистого потенціалу мешканців сіл.  

Монофункційність сільських територій також обмежує перспективи 

акумулювання достатньої кількості інвестиційних ресурсів у сільській 

економіці, в тому числі з метою реалізації інвестиційних проектів 

інноваційного спрямування. Сприйняття владою сільських територій регіону 

виключно крізь призму проблем аграрного сектора економіки консервує 

стереотипне мислення щодо неможливості їх багатофункційного розвитку, 

послаблюючи перспективи реалізації інноваційних проектів у сферах 

туризму, енергетики, побутових послуг, ІТ-технологій на основі застосування 

сучасних інформаційних технологій, що дозволили б подолати обмеження, 

спричинені віддаленістю сіл, низькою щільністю населення та відсутністю 

належного доступу до традиційних джерел інформації. Зокрема, за 

статистичними даними, в усіх областях західного регіону України станом на 

2011 рік підприємницька активність у сільському господарстві була вищою, 

ніж у середньому в Україні. Так, якщо середня у державі кількість 

фермерських господарств становить 79,6% від загальної кількості 

сільськогосподарських підприємств, то для Карпатського регіону вона 

наближається до 90%, а у Закарпатській області сягає 95,5%. Проте кількість 

працівників, зайнятих у фермерських господарствах, є відносно малою. 

Наприклад, на 4,5% сільськогосподарських підприємств Закарпатської 

області задіяна майже половина (44,5%) працівників цієї сфери. При цьому 

відсоток осіб, зайнятих у фермерських господарствах, в усіх областях регіону 

є майже вдвічі вищим, ніж у середньому в Україні (30,8% порівняно з 

17,2%)159.  

До перешкод удосконалення інституційного середовища в контексті 

інноваційного розвитку сільської економіки віднесемо й низький рівень 

адміністративно-управлінської спроможності органів місцевого 

самоврядування сільських територіальних громад. Надмірна бюджетна та 

адміністративна централізація супроводжується постійним дефіцитом і 

перманентною дотаційністю більшості місцевих бюджетів, зокрема у сільській 

місцевості. Це призводить до неспроможності органів місцевого 

самоврядування сільських територій акумулювати достатню кількість 

інвестиційних ресурсів для реалізації програм інноваційного розвитку 

соціальної, комунальної та інноваційної інфраструктури села, а також 

унеможливлює якісну підтримку органами місцевого самоврядування 

                                                 
159 Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в 

сільськогосподарських підприємствах за 2011 рік: Статистичний бюлетень. – К.: Державна 

служба статистики України, 2012. – С. 26. 
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інновацій у аграрному секторі економіки та в інших сферах господарської 

діяльності на сільських територіях регіону. 

Суттєво обмежує інноваційний потенціал розвитку сільських територій 

західного регіону України і відсутність координації функціонування різних 

складових сільської економіки на загальнодержавному, регіональному та 

місцевому рівнях. Натомість сільські територіальні громади виявляються 

фактично відірваними від процесів стратегування та програмування розвитку 

сільських територій. Як наслідок – втрачається синергетичний ефект, який 

має особливо важливе значення для інноваційного процесу. Про це свідчить 

те, що з виділених у 2011 р. на підтримку сільського господарства України 

683 956,7 тис. грн. підприємства Карпатського регіону отримали 13,1%, а з 

суми 335 5811,8 тис. грн. – загальної величини коштів за рахунок податку на 

додану вартість – Карпатський регіон отримав лише 1,5%. Серед областей 

регіону допомога також розподілялася нерівномірно: Закарпатська область 

отримала лише 2,1%, а Львівська – 55,4%, решта розподілилася порівну між 

Івано-Франківською та Чернівецькою областями.  

Зважаючи на згадані проблеми і перешкоди, до першочергового 

пріоритету інноваційного розвитку сільських територій західного регіону 

України віднесемо посилення інноваційної спрямованості 

сільськогосподарського виробництва. Завданнями цього напряму мають стати 

органічне землеробство і тваринництво, розвиток ―зеленої‖ економіки, 

застосування інноваційних засобів захисту рослин і технологій обробки 

ґрунту, використання сучасних технічних засобів у сільській місцевості.  

У різних областях західного регіону нашої держави вже нині реалізується 

низка інноваційних проектів, як-от: ―Зелені інновації для відновлення 

традиційного сільського господарства в українських Карпатах‖ (впроваджено 

у 2011-2012 роках Міжнародною благодійною організацією ―Інформаційний 

центр ―Зелене досьє‖ за підтримки програми ―Матра‖ Посольства Королівства 

Нідерландів в Україні; базується на реальних потребах та можливостях 

регіону для сталого розвитку сільського господарства й збереження 

біорізноманіття)160; ―Розвиток інноваційних підходів у сталому використанні 

лісових ресурсів‖, зокрема у Карпатських горах, з огляду на досвід Швейцарії 

у галузі ведення лісового господарства в гірських регіонах (цілями цього 

проекту є впровадження органічних методів ведення сільського господарства 

як важливого джерела доходів та місцевого економічного розвитку в 

сільській місцевості, впровадження сертифікації органічної продукції і 

створення ринків для її збуту, а також доступ до фінансових послуг у 

сільській місцевості для того, щоб малі та сімейні підприємства з виробництва 

та переробки продукції мали доступ до кредитів)161; ―Створення 

                                                 
160 Зелені інновації для відновлення традиційного сільського господарства в українських 

Карпатах : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.dossier.org.ua/zeleni-

innovaciyi-dlya-vidnovlennya-tradiciynogo-silskogo-gospodarstva-v-ukrayinskih-karpatah. 
161 Сектор сільського господарства та розвитку сільської місцевості – системи виробництва 

на селі : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.swiss-

Cooperation.admin.ch/ukraine/Uk/Welcome_to_the_Office/Activities_of_Swiss_International_Coo

peration/Agriculture_and_Rural_Development_Sector. 
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Карпатського бренду для місцевих харчових продуктів‖ швейцарсько-

українського інноваційного проекту ―Розвиток органічного ринку в Україні 

2012-2016 роки‖ (його метою є сприяння інтеграції малих та середніх 

підприємств регіону в міжнародну торгівлю через сертифіковану органічну 

продукцію і посилення конкурентоспроможності українського органічного 

сектора шляхом: поліпшення якості та збільшення товарообігу вибраних 

органічних сільськогосподарських орних культур від малих та середніх 

підприємств для експорту; покращення якості та збільшення товарообігу 

органічної молочної продукції від малих та середніх підприємств для 

внутрішнього ринку; розвиток торговельної марки для регіональних харчових 

продуктів із Карпат; підвищення рівня комерційних послуг в органічному 

секторі; стимулювання створення сприятливого середовища для розвитку 

органічного сектора).  

Компанія ДП ―Голланд Плант Україна‖, яка успішно працює на Закарпатті 

з 2004 р., втілює у життя інноваційні підходи до садових рослин із 

використанням імунних сортів. Вона реалізовує проекти ―Натуральне яблуко‖ 

та ―Шведська енергетична верба‖.  

Фермерське господарство ―Коник‖ на Закарпатті у 2003 р. заклало 135 

гектарів нових високоінтенсивних садів на базі старого, майже 

тридцятирічного саду. Згідно з вимогами СОТ, господарство зареєструвало 

бренд ―Яблука Закарпаття‖, в межах якого у виготовлених на замовлення у 

Польщі гофрокартонних ящиках успішно реалізовуються упаковані за 

європейськими стандартами відсортовані яблука. Крім яблук, виробляється 

також натуральний яблучний сік нового покоління, який розливається у 

фігурні скляні пляшки. Він не вичавлюється пресом, як раніше, а 

одержується гравітаційним способом, тобто на центрифузі німецького 

виробництва162.  

На Львівщині фірми ―Агротрейд‖ та ―Агроль‖ спільно з голландськими 

інвесторами у квітні 2010 року організували ТзОВ ―Д-Мікс‖ на базі 

колишнього комбікормового заводу на території Золочівського району в с. 

Хильчиці. Підприємство працює на відродження українського сільського 

господарства, впроваджуючи безпечні, якісні, доступні голландські кормові 

добавки, зокрема готові гранульовані та концентровані корми вищої якості 

для птиці, свиней, кролів та великої рогатої худоби. Підприємство 

працюватиме за новітніми технологіями та європейськими стандартами з 

повністю автоматизованими процесами з метою забезпечення споживачів 

високоякісною та корисною для здоров’я м’ясною продукцією163. 

До пріоритетів удосконалення інституційного середовища віднесемо й 

інноваційний розвиток інфраструктури сільських територій регіону. 

Реалізація цього пріоритету передбачає формування дієвого організаційно-

економічного механізму фінансування інновацій, зорієнтованих на розвиток 

                                                 
162

 Закарпаття – яблучний край : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://www.nz.uz.ua/node/778. 
163 Робота з інвесторами : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.zolochiv-

rda.gov.ua/investor2.htm. 
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об’єктів соціальної, комунальної та інноваційної інфраструктури сіл; на 

реалізацію низки інноваційних проектів у сфері сільської медицини та освіти, 

на будівництво доріг та телекомунікаційних мереж; забезпечення доступу 

мешканців сільських населених пунктів до мережі Інтернет. 

На нашу думку, логічним продовження цього стане запровадження 

організаційно-економічних механізмів інноваційного розвитку людського 

капіталу сільських територій регіону. Основним ресурсом для реалізації цього 

пріоритету є велика частка підприємств, населення та фермерських 

господарств, які відзначаються вищим рівнем мобільності та адаптованості до 

інновацій. Крім того, наближеність західних областей до кордону з ЄС, а 

також наявність значного потенціалу для розвитку високоспеціалізованого 

сільського господарства (екологічно чистого землеробства, органічного 

тваринництва, переробки молока і сироваріння на інноваційній основі тощо) 

дають підстави для залучення іноземних інвестицій у розвиток людського 

капіталу з метою подальшої реалізації інноваційних проектів у згаданих 

сферах господарювання. 

Чисельність і спеціалізація фермерських та особистих господарств 

населення свідчать про наближеність місцевих традицій аграрного 

виробництва до західноєвропейської культури ведення сільського 

господарства. У західних регіонах нашої держави, як і в країнах ЄС, 

надається перевага невеликим господарствам із незначним землеволодінням 

(до 10 га), а не агрохолдингам, що дозволяє досягти високої якості та 

екологічної чистоти продукції.  

Водночас розвитку інноваційного агробізнесу в Україні перешкоджає 

низка стереотипів сільських мешканців та керівників сільськогосподарських 

підприємств, як-от: неготовність відмовлятися від дотацій і субсидій на 

користь ефективного інноваційного виробництва, небажання витрачати 

―зайві‖ кошти на проекти, які потребують додаткових організаційно-

управлінських витрат і супроводжуються великою кількістю ризиків, брак на 

вітчизняному ринку достатньої кількості ефективно функціонуючих 

консалтингових компаній, спроможних запропонувати ефективні шляхи 

трансферу інноваційних технологій із країн ЄС, відсутність відкритого 

конкурентного середовища у секторі агропромислового виробництва, 

основним напрямом зростання на якому є підвищення власної 

конкурентоспроможності підприємства, а не доступ до фіскальних пільг, 

бюджетних ресурсів чи експортних квот164. 

Додамо, що важливим пріоритетом удосконалення інституційного 

середовища інноваційного розвитку сільських територій західного регіону 

України є диверсифікація сільської економіки регіону на інноваційній основі. 

Багатофункційність розвитку сільських територій означає, що завдяки 

відповідним організаційно-економічним механізмам підтримки та сприяння 

розвитку як сільського господарства, так і несільськогосподарських видів 

економічної діяльності на селі, ці території мають перетворитися на 

                                                 
164 Котляров И. Д. Перспективы использования аутсорсинга в сельском хозяйстве / Котляров 

И. Д. // Регион: экономика и социология. – 2011. – ғ 3. – С. 59. 
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повноцінну частину національного господарства, де населення 

користуватиметься благами, максимально наближеними за якістю та 

кількістю до урбанізованих систем із ідентичними можливостями особистого 

(кар’єрного) розвитку та економічного достатку. 

Тому багатофункційний розвиток сільських територій є важливою 

складовою нарощування його інноваційного потенціалу, оскільки завдяки 

цьому збільшуватиметься чисельність тих видів несільськогосподарської 

діяльності, де впровадження інновацій може відбуватися швидше та 

ефективніше, ніж у аграрному секторі економіки. Крім того, 

багатофункційний розвиток сільських територій створюватиме умови для 

максимальної реалізації синергетичного ефекту у функціонуванні економіки 

сільських територій регіону, що сприятиме підвищенню їх інвестиційної 

привабливості, зокрема в контексті реалізації інноваційних проектів. 

Насамперед це стосується туризму та рекреації, сфери послуг, включаючи 

надання побутових послуг населенню, винесення у сільську місцевість 

(приміські зони) частини традиційно ―міських‖ видів діяльності, зокрема 

розвитку харчової промисловості, IT-компаній, підприємств енергетичного 

сектора тощо. 

У світовій практиці поняття багатофункційного розвитку сільських 

територій тісно пов’язане зі збільшенням частки несільськогосподарських 

видів діяльності на селі. Досвід зарубіжних країн, особливо економічно 

розвинутих, засвідчує зростаючу важливість несільськогосподарських видів 

діяльності на сільських територіях як альтернативних джерел доходів та 

передумов соціально-економічного розвитку окремих місцевостей. У світі вже 

протягом декількох десятиліть відбувається активне пропагування 

диверсифікації видів економічної діяльності на сільських територіях, що 

традиційно вважалися лише місцем ведення сільського господарства. 

Завдяки активній діяльності у цьому напрямі на початку ХХІ століття 30-35% 

доходів домогосподарств на сільських територіях (зокрема, 42% в Африці, 

40% у Південній Америці та 32% в Азії) були отримані від здійснення 

несільськогосподарських видів економічної діяльності165,166,167. 

Протягом останніх років у сільських регіонах країн ЄС та інших держав 

світу дедалі популярнішими стають альтернативні щодо аграрного 

виробництва види економічної діяльності, які раніше лише умовно 

пов’язувалися зі сферою сільського господарства. Так, вирішення проблем 

                                                 
165 Несільськогосподарська зайнятість в сільській місцевості України : [Електронний ресурс] / 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – Режим доступу : 

http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2005/U13_ukr.

pdf. 
166 Promoting Farm/Non-Farm Linkages for Rural Development - Case Studies from Africa and 

Latin America : [Електронний ресурс] / [B. Davis, T. Reardon, K. Stamoulis, P. Winters] ; Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. – Режим доступу : 

http://www.fao.org/docrep/005/y4383e/y4383e00.htm#Contents. 
167 Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі 

Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь / [В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. 

Є. Крупін,  І. М. Куліш]; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [наук. ред. В. В. 

Борщевський]. – Львів, 2011. – 60 с. 
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розвитку сільських територій у ЄС дедалі частіше пов’язується з їх 

багатофункційним розвитком. У високорозвинених країнах (з промисловою 

моделлю розвитку сільського господарства) диверсифікація сільської 

економіки сприяє поверненню міських жителів на сільські території та 

водночас стимулює потребу у розбудові соціальної інфраструктури села і 

сфери послуг у сільській місцевості. У країнах із нижчим рівнем економічного 

розвитку і слабшим аграрним сектором багатофункційність сільської 

економіки означає створення для селян можливості додаткових заробітків 

(насамперед у секторах ―нової‖ економіки – у сфері послуг, інформаційних 

технологій і консалтингу, а також у легкій і деревообробній промисловості). 

Відтак знижується рівень міграції сільського населення у міста і за кордон. 

Такий підхід сприяє розвитку сільського господарства шляхом його 

механізації, модернізації і впровадження інноваційних технологій. Крім того, 

несільськогосподарська функція села нині є важливою умовою його 

соціальної безпеки. На користь такої форми розвитку свідчать не лише 

економічні, соціальні та культурні, а й екологічні погляди. Зокрема, на 

порядку денному постає питання налагодження ефективного управління 

засобами землі, води і повітря, дотримання гарантій безпеки виробництва 

продовольства і продовольчої безпеки168. 

Зауважимо, що окреслені пріоритетні завдання не будуть виконані без 

децентралізації влади і підвищення функційної спроможності органів 

місцевого самоврядування сільських територіальних громад. У цьому 

контексті першочергова увага має приділятися формуванню ефективного 

організаційно-економічного механізму державної підтримки інновацій у 

сільському господарстві та в інших сферах економічної діяльності на селі. 

Адже теперішня модель, зорієнтована на пряме бюджетне субсидування 

агровиробників, продемонструвала свою очевидну неефективність. Вона має 

поступитися місцем інструментам інноваційного менеджменту, які 

підтвердили свою успішність у розвинутих державах світу. Насамперед це 

стосується поліпшення інвестиційного клімату через фінансування 

інфраструктурних проектів, створення агропромислових кластерів та 

агроіндустріальних парків, стимулювання конкуренції на аграрному та 

суміжних із ним ринках. До основних елементів державної податкової 

підтримки інноваційної діяльності у зарубіжних країнах належать: 

відстрочення податкових платежів у разі виникнення додаткових витрат на 

інноваційні цілі; зменшення податку на суму приросту витрат на інноваційні 

цілі; звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від реалізації 

інноваційних проектів протягом декількох років; пільгове оподаткування 

дивідендів, отриманих за акціями підприємств, які здійснюють інноваційну 

діяльність; зниження ставок податку на прибуток з метою спрямування 

резервних коштів на замовлені державою та спільні науково-дослідні й 

дослідно-конструкторські розробки; надання пільг по проектах, що 

                                                 
168 Гоголь Т.В. Багатофункційний розвиток сільських територій – стратегічна мета державної 

регіональної політики : [Електронний ресурс] / Т.В. Гоголь. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2011_1/txts/Gogol.pdf. 
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виконуються за пріоритетними програмами; зменшення прибутку, що 

підлягає оподаткуванню, на суму вартості приладів й устаткування, 

переданих вищим навчальним закладам, НДІ та іншим інноваційним 

організаціям; вирахування з прибутку до оподаткування внесків до 

благодійних фондів, діяльність яких пов’язана з фінансуванням інновацій; 

зарахування частини податку з прибутку інноваційної організації на 

спеціальні рахунки з подальшим його використанням на інноваційні цілі. В 

Україні застосовується лише остання пільга, чого, звичайно, недостатньо169. 

Пріоритети фінансово-економічного напряму розбудови інституційної 

інфраструктури інноваційного розвитку сільської економіки західного регіону 

України передбачають створення нових та підвищення дієвості існуючих 

елементів інфраструктури фінансово-кредитного та інвестиційного 

забезпечення розвитку економічних комплексів сільських територій, включно 

з залученням і більш ефективним використанням в цих цілях бюджетних 

ресурсів, коштів міжнародної технічної допомоги, трансфертів трудових 

мігрантів, громадських організацій та бізнес-структур. 

На державному рівні здійснюються кроки щодо бюджетного 

фінансування проектів з покращення соціально-економічної інфраструктури 

сільських територій. Позитивно, що для забезпечення місцевого розвитку 

реалізуються державні цільові програми. Зокрема (на прикладі Львівської 

області) в межах Угоди170 щодо соціально-економічного розвитку укладено 

угоду між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою (далі – 

Угода) за такими чотирма пріоритетними напрямами: реструктуризація та 

розвиток базових галузей промисловості, розвиток системи 

життєзабезпечення населених пунктів, створення ефективної системи 

охорони навколишнього природного середовища, збереження історико-

культурної спадщини. 

Відповідно до Угоди, у 2012 році загальний плановий обсяг 

фінансування спільних заходів становив 477,9 млн. грн., у тому числі з 

коштів державного бюджету – 400,3 млн. грн. (83,8%), коштів місцевих 

бюджетів – 66,5 млн. грн. (13,9%), інших джерел – 11,1 млн. грн. (2,3%)171. 

Фактичний обсяг фінансування спільних заходів у 2012 році становив 

365,3 млн. грн. (76,4% обсягу, передбаченого Угодою на 2012 рік), у тому 

числі коштів державного бюджету – 296,6 млн. грн. (74,1%), коштів місцевих 

бюджетів – 47,9 млн. грн. (72,0%), з інших джерел – 20,8 млн. грн. (187,8%) 

(рис. 3.2). 

 

                                                 
169 Іртищева І.О. Особливості інноваційних процесів у сільському господарстві : 

[Електронний ресурс] / І.О. Іртищева. – Режим доступу : 

http://www.confcontact.com/2009_03_05/5_irtisheva.php. 
170 Про укладення Угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між 

Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою: Постанова Кабінету Міністрів 

України ғ 681-р від 17 червня 2009 р. 
171 Звіт про виконання Угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між 

Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою за 2012 рік : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/ main?cat_id= 

180426. 
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Рис. 3.2. Обсяги та рівень виконання Угоди  

щодо регіонального розвитку Львівської області у 2012 р. 

 

На сільських територіях Львівської області реалізуються також обласні 

програми, для яких, щоправда, характерна проблема несвоєчасного 

фінансування. Зокрема, у 2012 році фінансування заходів Регіональної 

програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011–2012 

роки було розпочато лише у грудні, а впродовж усього 2012 року 

погашалася кредиторська заборгованість за виконані у 2011 році заходи172. 

На реалізацію програми з підтримки малого підприємництва використано 

лише 330 тис. грн., з них 250 тис. грн. на погашення кредиторської 

заборгованості та 80 тис. грн. на проведення ―Дня підприємця‖, підтримку й 

оновлення веб-сайту ―Підприємництво Львівщини‖, промоцію товарів 

львівських товаровиробників на національному та регіональному ринках173. 

Попри свою важливість, програма жодним чином не була зорієнтована на 

сприяння розвитку малого бізнесу на сільських територіях регіону.  

На сільських територіях Львівської області реалізувалася Програма 

підтримки підприємництва у галузі тваринництва на 2012 рік. Стан 

виконання обласної цільової програми у 2012 році характеризувався 

показниками, що засвідчують її невисоку ефективність та значимість для 

розвитку тваринництва на сільських територіях регіону (табл. 3.1). 

 

 

 

 

                                                 
172 Звіт про виконання Угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між 

Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою за 2012 рік : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/ main?cat_id= 

180426. 
173 Звіт про виконання обласного бюджету за 2012 рік : [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://loda.gov.ua/oda/upravlinnya/departament-finansiv/byudzhet/zvit-pro-

vykonannya. 
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Таблиця 3.1 

Окремі результати виконання програми  

підтримки підприємництва у галузі тваринництва  

на сільських територіях Львівської області у 2012 р.174 

Зміст заходу Досягнуті результати 

Спеціальна дотація фізичним особам на 

утримання корів молочного напрямку 

продуктивності 

Завершено збір документів, проведено 

засідання комісії та зроблено розподіл коштів за 

районами Львівської області; сума дотації на 1 

голову складає 521,28 грн. 

Часткова компенсація придбання племінних 

(генетичних) ресурсів 

Закуплено 10 голів племінних телиць; сума до 

відшкодування становить 26,2 тис. грн. 

Часткове здешевлення теличок, закуплених у 

населення для вирощування та відтворення 

Закуплено 20 телиць у населення; сума до 

відшкодування складає 62,0 тис. грн. 

Підтримка сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів, створених на базі 

територіальної громади, та суб’єктів малого 

підприємництва у сфері молочного скотарства 

Затверджено конкурсну комісію та подано 

оголошення про прийом документів від 

претендентів на участь у конкурсі 

 

На віддалених територіях Львівської області впроваджується програма 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі ―Власний дім‖ на 

2012-2015 роки. З обласного бюджету на виконання програми у 2012 році 

виділено кошти в сумі 994,3 тис. грн., або 89,4% річних призначень, з них на 

погашення бюджетної кредиторської заборгованості, що утворилася 

внаслідок неоплати Державною казначейською службою у грудні 2011 року 

платіжних доручень, спрямовано 112,5 тис. грн.175. 

Відтак, головними причинами недостатньо високої організаційно-

економічної ефективності бюджетного фінансування заходів розвитку 

економіки сільських територій західного регіону України є: недофінансування 

та порушення термінів фінансування (в окремих випадках виділені кошти 

надходили в кінці бюджетного року, і програми не реалізовувалися через 

надто короткий час для освоєння фінансових ресурсів, а бюджетні кошти 

підлягали поверненню. В інших випадках виділені кошти першочергово 

спрямовувалися на погашення кредиторської заборгованості за виконані у 

2011 році заходи, що стримувало реалізацію відповідних програм та проектів 

поточного 2012 року); організаційні недопрацювання деяких програм (а 

саме: не затвердження вищими органами державної влади в установленому 

порядку техніко-економічного обґрунтування проектів та програм); 

припинення фінансування через односторонні рішення центральних органів 

влади; неузгодженість окремих положень регіональних і місцевих програм зі 

стратегіями і планами розвитку країни; ускладненість процесу управління 

соціально-економічним розвитком сільських територій через відсутність 

єдиної методики їх ідентифікації. 

 

                                                 
174 Інформація про стан виконання обласної цільової програми у 2012 році, що фінансується 

з обласного бюджету : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// 

www.oblrada.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=48. 
175 Звіт про виконання обласного бюджету за 2012 рік : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://loda.gov.ua/oda/upravlinnya/departament-finansiv/byudzhet/zvit-pro-

vykonannya. 
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На нашу думку, для підвищення ефективності державних і регіональних 

програм та проектів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного 

розвитку сільських територій західного регіону України, органам державного 

управління необхідно працювати над удосконаленням процедури розробки 

(планування) регіональних програм і проектів, імплементацією 

європейського досвіду поступового відходу від фінансування регіональних 

проектів за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів і переходу до ефективної 

мобілізації небюджетних коштів, формуванням нормативно-методичних 

рекомендацій з планування і реалізації інвестиційних програм і проектів 

соціально-економічного розвитку сільських територій, приведенням у 

відповідність нормативно-правового забезпечення, підвищенням 

ефективності реалізації обласних програм та проектів з енергозбереження. 

Істотним, але недостатньо використовуваним нині ресурсом розвитку 

сільських економік західного регіону України є кошти зовнішніх трудових 

мігрантів. Але їх більш ефективне використання потребує розробки та 

подальшої імплементації інституційних механізмів їх залучення. Особливо це 

стосується сільських територій західних областей України – регіонів 

походження переважної частки вітчизняних міжнародних трудових мігрантів. 

Залучення коштів (трансфертів) трудових мігрантів як інвестиційного ресурсу 

потребує докладного аналізу системних проблем міжнародної трудової 

міграції та пошуку інституційних механізмів щодо активізації залучення 

трансфертів трудових мігрантів (ТТМ) до національної економіки України. 

Нині ресурс інвестування коштом зовнішніх трудових мігрантів не лише 

не використовується, більше того, сільські території відчувають суттєві 

негативні наслідки від трудової міграції: погіршення демографічного, 

соціального та економічного потенціалу територій західного регіону України 

внаслідок масового виїзду за кордон висококваліфікованого населення 

працездатного віку. За різними оцінками, від 5 до 7 млн. населення 

працездатного віку перебувають у статусі легальних чи нелегальних 

мігрантів за кордоном. Нині суттєво збільшилася потреба підприємств у 

працівниках вищої кваліфікації (за професійними групами: професіонали – з 

4,0 тис. осіб у 1999 р. до 8,2 тис. осіб у 2013 р.; фахівці – з 4,8 тис. осіб до 

5,9 тис. осіб відповідно), а також середньої та нижчої кваліфікації (за 

професійними групами: технічні службовці – з 0,5 тис. осіб у 1999 р. до 1,3 

тис. на початок 2013 р.; працівники сфери торгівлі та послуг – з 2,1 тис. осіб 

до 5,1 тис. осіб; найпростіші професії – з 4,8 тис. осіб до 5,9 тис. осіб); 

декваліфікація мігрантів у зв’язку з їх зайнятістю у низькооплачуваних 

сферах економіки, що не відповідають рівню їх кваліфікації, ―відплив 

інтелекту‖, що утруднює впровадження інноваційних та прогресивних 

технологій; недотримання прав громадян, які працюють за кордоном, 

відсутність належного рівня охорони здоров’я для мігрантів та їх сімей; 

руйнування сімейних стосунків через довготривалу відсутність членів родин 

і, як наслідок, – ―соціальне сирітство‖, порушення морально-психологічного 

клімату в суспільстві; загострення проблем, пов’язаних із пенсійним 

забезпеченням трудових мігрантів; низькоефективне використання 
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фінансових надходжень від трудових мігрантів; найвищий рівень 

депресивності західних регіонів України – високий рівень безробіття, низький 

ВРП на одну особу, низький обсяг інвестицій, низька інтенсивність розвитку 

малого бізнесу; найнижчі, порівняно з іншими регіонами, показники валової 

доданої вартості на одну особу; відносно низький ступінь розвитку 

телекомунікацій, транспортної інфраструктури та обсягів залучення прямих 

іноземних інвестицій; утримання членів сімей мігрантів працездатного віку за 

рахунок трансфертів, що знижує мотивацію молоді до праці, збільшує рівень 

безробіття.  

Відомо, що ефективна державна політика, спрямована на вирішення 

певних проблем, має передусім орієнтуватися на подолання причин 

негативних тенденцій та явищ. Неефективне використання ТТМ у формі 

інвестиційних ресурсів на сільських територіях західного регіону України 

спричинюють багато чинників: недостатньо ефективне регулювання 

міграційних процесів (зокрема, відсутність Стратегії державної міграційної 

політики, Закону України ―Про статус трудового мігранта‖, державної та 

регіональних програм співпраці із закордонними українцями); відсутність 

механізмів легалізації заробітної плати працюючих за кордоном та непрямих 

методів її оподаткування; недоступність дешевих кредитів, які у поєднанні з 

ТТМ могли би становити стартовий капітал для започаткування власного 

бізнесу; відсутність досвіду використання українських діаспорних мереж для 

стимулювання інвестиційного процесу в Україні; несприятливий для малого 

бізнесу інвестиційний клімат; брак знань та підприємницьких навичок у 

трудових мігрантів; недостатня поінформованість щодо ситуації в Україні, 

зокрема про підприємницькі можливості й законодавчі вимоги; втрата 

соціальних зв’язків та небажання повертатися в Україну, у т. ч. через 

недостатність інституційних змін у сфері легалізації та інвестиційного 

стимулювання до вкладення ТТМ; відсутність в Україні державних програм 

(зокрема з використанням механізмів державно-приватного партнерства), що 

стимулюють співвітчизників-мігрантів вкладати кошти у бізнес-проекти, 

тощо. 

Відтак, на подолання цих негативних чинників в рамках політики 

розбудови інфраструктури інноваційного розвитку сільської економіки 

західного регіону України слід спрямувати державні зусилля на: 

- підтримку інституцій системи навчання і підготовки кадрів шляхом 

розробки обласними та районними радами програми дистанційного навчання, 

у тому числі за напрямом підготовки 0305 ―Економіка і підприємництво‖, 

активізацію роботи центрів зайнятості щодо працевлаштування українських 

трудових мігрантів, у т.ч. з можливістю дистанційної праці в Україні (зокрема, 

йдеться про представників сфери інформаційних технологій, науковців, 

викладачів) для збільшення їх сукупного доходу і додаткової мотивації до 

інвестування в Україні; 

- ініціювання створення кредитних спілок із залученням коштів трудових 

мігрантів (у зв’язку з цим доцільною є популяризація історичного 

позитивного досвіду створення таких спілок у повоєнний період у західних 



 113 

регіонах із залученням коштів української діаспори, у тому числі 

налагодження співпраці з релігійними громадами, оскільки громадяни 

західних областей за результатами соціологічного дослідження, що 

проводилося Інститутом відкритого суспільства (м. Будапешт), найбільше 

довіряють саме церковним, а не державним структурам); 

- визначення та підтримку інституцій, спроможних розробити та 

розпочати реалізацію регіональних програм залучення приватних 

трансфертів для фінансування новостворених малих підприємств (на кшталт 

тих, що реалізовувалися ―SNC-LAVALIN‖ (одна з найбільших інженерно-

будівельних груп світу) та Інтер-Американським банком розвитку в штатах 

Ідальго, Сакатекас і Халіско у Мексиці. Завдяки цьому у відповідних штатах 

з’явилися дрібні споживчі магазини, супермаркети, бензозаправки та 

ресторани) та створити асоціації трудових мігрантів для акумулювання 

фінансових ресурсів. Крім того, асоціації трудових мігрантів (найбільша 

кількість таких асоціацій – у США, Канаді, Франції і Великобританії) можуть 

стати каналом своєрідних колективних інвестицій в економіку окремого міста 

чи селища, створити систему для реалізації проектів і програм, які повністю 

або частково фінансуються з капіталів мігрантів. За умов зростання 

масштабів транснаціональної діяльності, а відповідно, і обсягів грошових 

переказів, колективні потоки міграційного капіталу набули якісно нових 

характеристик. Ресурси, що мобілізовано у більших масштабах і за 

інноваційними схемами, дозволяють допомогти розвитку 

сільськогосподарських депресивних районів. Колективні перекази 

об’єднуються з державними коштами, що дозволяє істотно поліпшити місцеву 

інфраструктуру і, таким чином, забезпечити відчутну вигоду сім’ям мігрантів і 

решті жителів депресивних міст та селищ.  

Абсолютна більшість інвестицій від асоціацій мігрантів спрямовується на 

задоволення загальносуспільних потреб: будівництво водоочисних споруд, 

шкіл, медичних пунктів, місць відпочинку і розваг, парків тощо. В Україні 

потенціал надходжень від асоціацій мігрантів можна реалізувати передусім у 

західних областях, зважаючи на потенційні обсяги ТТМ: будівництво доріг, 

очисних споруд, створення сімейних ферм, розвиток сфер охорони здоров’я, 

освіти, соціальної інфраструктури регіонів, міст та селищ; 

- забезпечення скоординованої діяльності державних органів влади, 

зокрема на місцевому рівні, з українською діаспорною мережею шляхом 

розробки Стратегії співпраці з діаспорною мережею, що передбачатиме такі 

напрями співпраці та використання ТТМ, як: інвестиційна діяльність, 

формування інформаційно-освітніх мереж; інформаційна політика; 

формування бізнес-мережі та політики рееміграції; формування фінансових 

механізмів інвестування ТТМ; культурна співпраця та збереження української 

ідентичності за кордоном; правовий захист; 

- пошук і підтримку інвесторів для реалізації спільних інвестиційних 

проектів (коштом держави та з використанням ТТМ із залученням механізмів 

державно-приватного партнерства) у регіонах із найвищими показниками 

міграції та депресивності (переважно західних) у контексті створення 
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підприємств стратегічних галузей та вирішення соціальних проблем цих 

регіонів; 

- організацію регіональних центрів допомоги трудовим мігрантам із 

України для надання юридичної і консультаційної допомоги (у тому числі для 

захисту їхніх прав та інформування про можливість використання ТТМ як 

інвестиційного ресурсу). 

Пріоритетні завдання третього напряму (логістичного) політики 

удосконалення інституційного середовища інноваційного розвитку 

економічних комплексів сільських територій західного регіону України 

полягають у покращенні умов та створенні територій, комфортних для 

проживання сільського населення та розвитку бізнес-ініціатив, шляхом 

розбудови транспортно-логістичної, модернізації вузлових транспортних 

об’єктів, оновлення об’єктів придорожнього сервісу, підвищення якості та 

ефективності функціонування системи транспортного сполучення. 

Беззаперечно, розвинена дорожньо-транспортна інфраструктура є 

необхідною передумовою економічного і соціального регіонального розвитку, 

зокрема на місцевому рівні, адже дозволяє задовольнити потреби 

підприємств та населення в перевезеннях вантажів і пасажирів, налагодити 

стабільні виробничо-коопераційні зв’язки, досягнути збалансованого 

просторового розвитку та підвищити рівень локальної доступності сільських 

територій, їх інвестиційну привабливість і конкурентоспроможність. Проте 

рівень розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури сільських територій 

західного регіону України є недостатнім. Про це свідчить занедбаність і 

низька ефективність використання автобусних станцій та кінцевих зупинок 

руху автобусного пасажирського транспорту. Через відсутність фінансування 

діяльності та збитковість більшість із них на сільських територіях західного 

регіону України у пострадянський період припинили своє функціонування та 

зруйнувалися чи, у кращому разі, перетворилися на об’єкти стихійної торгівлі 

або автостоянки. 

Низька якість функціонування діючих автостанцій, вокзалів та 

міжмашрутних зупинок зумовлюється низьким рівнем матеріально-технічного 

забезпечення, моральним зносом приміщень і залів очікування, 

нерозвиненістю торговельно-сервісної інфраструктури, систем 

інформаційного та звукового забезпечення пасажирів. 

Перепрофілювання та закриття автостанцій призвело до їх усунення з 

процесу організації та координації пасажирських перевезень на міжміських і 

приміських маршрутах та перешкоджає створенню єдиної автоматизованої 

системи продажу і бронювання квитків. Причому відбувається процес 

збільшення кількості неконтрольованих стихійних зупинок. 

Свідченням наявності гострих проблем щодо функціонування дорожньо-

транспортної інфраструктури сільських територій західного регіону України є 

недостатні обсяги розбудови й оновлення об’єктів придорожнього сервісу 

європейського типу для подорожуючих і автотранспортних засобів на 

автошляхах місцевого значення, облаштування зупинок автобусного 

транспорту на території віддалених сільських населених пунктів. На 
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автошляхах між населеними пунктами області (окрім тих, які прилягають до 

ділянок відремонтованих до Євро-2012 автодоріг загального користування – 

Львів–Рава-Руська, Львів–Краковець, Львів–Шегині, Київ–Чоп) відсутні в 

достатній кількості майданчики для стоянки транспортних засобів, 

приміщення для відпочинку, пункти технічного обслуговування, приймання 

їжі тощо. Так, у Дрогобицькому районі (найбільшому за довжиною 

автошляхів) функціонує тільки п’ять автозаправних станцій176 із наданням 

торговельних та окремих споживчих послуг, водночас немає жодного пункту 

технічного обслуговування, медичної та технічно-евакуаційної допомоги, 

обслуговування транспортних засобів. Поза іншим, у межах під’їзних шляхів 

до сіл відсутні спеціальні споруди та засоби, призначені для забезпечення 

безпечних та зручних умов руху (освітлення, технологічного зв’язку, 

примусового зниження швидкості). 

Попри те, що автобусним сполученням охоплено понад 95,0% сільських 

населених пунктів в усіх областях Західної України, зупинки маршрутних 

автобусів не облаштовані та не відповідають європейському рівню. 

Проблемою залишається й низький рівень якості функціонування 

пасажирського автомобільного транспорту та його інфраструктури. Так, 

згідно з дослідженнями, за січень–травень 2013 р. у Львівську обласну 

державну адміністрацію надійшло близько 680 звернень громадян переважно 

щодо невідповідностей класу, пасажиромісткості, кількості автобусів та 

рейсів177. На багатьох маршрутах області, зокрема на віддалених від 

обласного центру територіях, й надалі працює багато транспортних засобів, 

що морально зношені або переобладнані з вантажних автобусів, мають 

низький рівень комфортності. При цьому не всі водії мають відповідну 

підготовку для обслуговування пасажирів, а понад 15,0% власників 

маршрутів не виготовили паспортів нового зразка.  

Проблеми ускладнюються і через незадовільне дорожнє покриття та 

відмови перевізників від обслуговування окремих маршрутів (Львів–Торки 

ч/з Сушне, Львів–Воля Гомулецька, Дернів–Кам’янка-Бузька, Львів–Бродки–

Глухівець, Дрогобич–Зубриця, Сокаль–Трудолюбівка та ін.), що не дозволяє 

вдосконалити організацію перевезень пасажирів за напрямами проходження 

маршрутів. 

Невеликими є й обсяги вантажних і пасажирських перевезень 

автомобільним транспортом. Так, протягом 2008–2012 рр. обсяги перевезень 

вантажів автомобільним транспортом на більшості сільських територій 

Львівської області зменшились або навіть були відсутніми (Буський, 

Турківський, Старосамбірський райони). Зокрема, у Жидачівському, 

Яворівському, Кам’янка-Бузькому, Перемишлянському та інших районах 

області обсяги перевезень зменшилися більше ніж у п’ять разів. Це зумовлено 

як зменшенням ділової активності, так і, більшою мірою, – надмірною 

                                                 
176 АЗС : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://www.autotravel.ua/azs/country_420/region. 
177 У ЛОДА надійшло 680 скарг на роботу транспорту : [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://zik.ua/ua/news/2013/06/04/412434. 
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витратомісткістю вантажних перевезень, особливо у віддалених сільських 

районах.  

Це підсилюється і низькою якістю дорожніх робіт з ремонту, будівництва 

та ліквідації ямковості на автошляхах загального користування місцевого 

значення, що не забезпечує виконання техніко-експлуатаційних параметрів 

покриття і призводить до руйнування автодоріг в осінньо-зимовий період. 

Причинами цього є використання морально застарілої техніки, порушення 

технології укладання асфальтного покриття, використання ремонтних робіт із 

застосуванням асфальтобетону, який важко переносить перепади температур, 

що, особливо на гірських територіях (Сколівський, Турківський, 

Старосамбірський (Львівська область), Долинський, Надвірнянський, 

Верховинський, Косівський (Івано-Франківська область), 

Великоберезнянський, Воловецький, Міжгірський, Рахівський (Закарпатська 

область) райони) із мінливими кліматичними умовами, призводить до 

зменшення термінів експлуатації доріг лише до 2–3 років. 

До згаданих проблем додається низька ефективність системи державного 

управління автомобільними дорогами. Райавтодори нині не здійснюють роботи 

з експлуатаційного утримання доріг, які перебувають на балансі регіональних 

служб автомобільних доріг, та не несуть відповідальності за стан автошляхів. 

Райавтодори є лише філіями дочірніх підприємств облавтодорів ПАТ 

―Державна акціонерна компанія ―Автомобільні дороги України‖, позбавлені 

права прийняття рішення щодо ремонту тих чи інших доріг, натомість 

отримують вказівки від Служби автомобільних доріг, що є замовником і 

одночасно фінансує ремонтні роботи. Регіональні філії облавтодорів проводять 

винятково ямковий ремонт існуючого покриття, відтак окремі ділянки 

автошляхів перебувають у незадовільному стані. Водночас фінансування 

переважно спрямоване на обслуговування дорожньої інфраструктури 

прилеглих територій до обласного центру, як наслідок допускається 

систематичне порушення нормативних міжремонтних термінів капітального 

ремонту дорожніх покриттів сільських територій. 

Нині спостерігається руйнування дорожніх конструкцій внаслідок 

збільшення вагових навантажень від транспортних засобів та інтенсивності 

руху, на які існуюча мережа автомобільних доріг не розрахована. Так, на 

автошляхах сільських територій західного регіону України відсутні комплекси 

вагового контролю європейського зразка, а заходи збереження асфальтного 

покриття спрямовані винятково на обмеження проїзду великогабаритного 

автотранспорту дорогами, що ведуть до митних переходів (Львів–Рава-Руська, 

Львів–Краковець, Ужгород–Чоп, Ковель–Доманове, Ковель–Яготин, Луцьк–

Устилуг), міжобласного значення (Львів–Самбір–Ужгород, Львів–Тернопіль, 

Устилуг–Луцьк–Рівне, Стрий–Івано-Франківськ–Чернівці, Мукачеве–Івано-

Франківськ–Рогатин–Львів) та навколо обласних центрів. Близько 90,0% доріг 

спроектовані під навантаження на вісь автомобіля максимум у 6 тонн, а 
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сучасний вантажний автотранспорт має навантаження 11,5 тонн178. 

Також існують і такі перешкоди покращення дорожньо-транспортної 

інфраструктури на сільських територіях західного регіону України: 

відсутність практики проведення атестацій автостанцій (притому що проект 

рішення з проведення атестацій Львівською ОДА прийнято у 2007 р., 

Закарпатською ОДА у 2010 р., а в інших регіонах його немає взагалі) та 

ліквідації або узаконення стихійних зупинок, брак інвестицій для їх 

модернізації; неврегульованість інституційно-правового забезпечення у цій 

сфері, а саме – щодо функціонування автостанцій, процедури їх відкриття та 

закриття, формування взаємовідносин між власниками автостанцій, 

перевізниками, органами державного управління, соціальної відповідальності 

всіх суб’єктів формування та обслуговування дорожньо-транспортної 

інфраструктури територій західного регіону України; неналагодженість 

ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування, районних 

державних адміністрацій та обласних державних адміністрацій з організації 

пасажирських перевезень і контролю за їх функціонуванням. На даний час 

функціонування та розвиток транспортної мережі та її інфраструктури 

здійснюється без залучення органів місцевого самоврядування, вивчення 

реальних пасажиропотоків та техніко-економічного обґрунтування 

доцільності певних маршрутів. Також відсутній належний контроль за 

дотриманням перевізниками умов договорів про організацію перевезень, 

вимог трудового законодавства щодо робочого часу, режиму праці і 

відпочинку та впровадженням системи підготовки і підвищення кваліфікації 

інженерно-технічного складу працівників транспортних підприємств. 

Не реалізовано в повному обсязі Програму розвитку і оптимізації 

маршрутної мережі пасажирських автобусних перевезень на територіях 

західного регіону України, яка би дозволила врегулювати питання організації 

міжміських і приміських маршрутів на основі ―районування‖ та використання 

супутникової навігації, програмних систем автоматизованого проектування й 

управління, оцінювання якості пасажирських послуг, перевезення пільгових 

категорій пасажирів та відшкодування втрат перевізників. 

Спостерігається значне ―затягування‖ процедур розробки і 

впровадження програм розвитку об’єктів дорожньо-транспортної 

інфраструктури на регіональному та місцевому рівні. Прийнята у 2010 р. 

Транспортна стратегія України на період до 2020 р. не поширилася в 

конкретних програмних документах на субрегіональному рівні. Так, у 

Програмі фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг Львівської області на 2013 р., 

не враховано потреби в розбудові й оновленні об’єктів дорожнього сервісу та 

облаштуванні зупинок автобусного транспорту в сільських населених 

пунктах, зокрема депресивних. 

 

                                                 
178 Україна: на шляху до нової якості дорожньої інфраструктури : [Електронний ресурс] / 

Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/finances/ukrayina-na-shlyahu-do-novoyi-yakosti-

dorozhnoyi-infrastrukturi.html. 
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Можна констатувати, що на сільських територіях західного регіону 

України практично відсутній досвід ефективної експлуатації та розбудови 

об’єктів дорожнього сервісу. Зокрема нині відсутня практика планування 

розміщення об’єктів сервісу вздовж автомобільних доріг, неврегульовані 

взаємовідносини між власниками об’єктів сервісу та Державною службою 

автомобільних доріг щодо виконання належних технічних нормативів, 

існують труднощі в отриманні дозволів суб’єктами підприємницької діяльності 

на розміщення, будівництво, реконструкцію, функціонування, має місце 

неузгодженість окремих правових питань у сфері розподілу землі.  

Зупинки, збудовані за часів Радянського Союзу в сільських населених 

пунктах, не відповідають нинішнім особливостям пасажиропотоків 

(поширення стихійних місць посадки і висадки пасажирів) та не враховують 

схеми існуючої маршрутної мережі приміських і міжміських пасажирських 

перевезень. 

Суттєвою перешкодою інноваційного розвитку логістичної 

інфраструктури сільських територій є й брак розгалуженої системи 

транспортно-логістичних центрів. Незважаючи на те, що Волинська, 

Львівська та Закарпатська області розташовані поблизу кордону, на території 

прикордонних районів немає жодного логістичного центру європейського 

зразка. Всі логістичні центри, які працюють, – це маленькі приватні 

спеціалізовані склади з обмеженими функційними можливостями. Тільки у 

2010 р. було відкрито логістичний центр ―Захід Ресурс‖ у м. Городок з метою 

покращення роботи відділу митного контролю Львівської митниці, але його 

потужностей недостатньо для реалізації виробничого потенціалу регіону. 

Відкритий у 2009 р. на території Волинської області логістичний центр 

―Волиньтабак‖ також не забезпечує транзитні потреби вітчизняних 

підприємств, оскільки належить до класу В та розміщений за 100 км від 

кордону. 

Внаслідок цього спостерігається погіршення мережі автомобільних доріг 

(здебільшого через відсутність належного фінансування дорожніх робіт з 

ремонту і експлуатаційного утримання). За останніх 10 років обсяг 

фінансування становив 14–34% від мінімально необхідної потреби в ремонті 

та утриманні мережі автомобільних доріг. У 2013 р. нормативна потреба на 

експлуатаційне утримання автомобільних доріг на сільських територіях 

західного регіону України в 15 разів перевищувала обсяги виділеного 

фінансування179. Зокрема, у Львівській області не забезпечується 

фінансування дорожніх робіт, що включені до Проекту плану розвитку 

дорожнього господарства на 2013 р., потреба в яких складає 48,0 млн. грн., 

та відсутні кошти на виконання ремонтних робіт на окремих ділянках 

Сокальського (20 км), Радехівського (18 км), Самбірського (16 км) районів.  

Аварійними залишаються залізобетонні мости у Львівській області через 

річку Дністер на автомобільній дорозі міжнародного значення М-12 (Стрий–

Тернопіль–Кіровоград–Знам’янка) в с. Заліски Жидачівського району, через 

                                                 
179 Що у нас із дорогами? : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://dyvys.info/ekonomika/scho-u-nas-iz-dorohamy.html. 
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річку Західний Буг на автомобільній дорозі державного значення Н-17 

(Львів–Радехів–Луцьк) у с. Прибужани Кам’янка-Бузького району, через 

річку Рата на автомобільній дорозі регіонального значення Р-15 Великі 

Мости–Рава-Руська в Сокальському районі; у Волинській області – через 

річку Турія на автомобільній дорозі регіонального значення Р-14 (Любешів–

Камінь-Каширський–Ковель) у с. Заріччя Ковельського району; в 

Закарпатській області – через річку Теребля на автомобільній дорозі 

державного значення Н-09 (Мукачеве–Івано-Франківськ–Рогатин–Львів) у 

смт. Буштино Тячівського району. 

Ще однією перешкодою є прогресуюче старіння основних фондів та 

рухомого складу підприємств дорожнього господарства, а також низька 

продуктивність асфальтобетонних заводів, що не дозволяє забезпечити 

потреби дорожніх організацій в основному ресурсі. Облавтодори у своїй 

діяльності використовують техніку, нормативний термін роботи якої вже 

закінчився. Зокрема, ДП ―Львівський облавтодор‖ (яке обслуговує найбільшу 

мережу автошляхів Західної України) за останні 5 років придбало лише одну 

машину для ямкового ремонту, автосамоскид та кілька навісних фрез180. 

У Дрогобицькому районі Львівської області асфальтний завод 

використовує виробничі потужності тільки на 5,0%181, в результаті чого 

Дрогобицький райавтодор та дорожні організації прилеглих районів 

(Самбірського, Старосамбірського, Турківського) змушені завозити асфальт із 

заводів Стрийського та Жидачівського районів. Протилежною є ситуація, 

коли існує динаміка до зменшення попиту при існуванні достатніх 

виробничих потужностей. Зокрема, Івано-Франківський завод може 

забезпечити всю область асфальтом, однак завантажений лише на 40,0%, 

Чернівецький асфальтний завод виробляє 200 т асфальту на годину (для 

асфальтування 100 м2 дороги товщиною 5 см потрібно 12 тонн асфальту), 

але завантажений на 50,0%. 

Щодо дорожньо-транспортної інфраструктури, то видається доцільним 

спрямувати заходи органів державного управління на подолання таких 

проблем: 

- порушення термінів прийняття базових нормативно-правових 

документів щодо розмежування повноважень із питань будівництва та 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг, перерозподілу і передачі 

фінансування. Після затвердження Концепції реформування системи 

державного управління автомобільними дорогами у 2008 р. не внесено 

необхідного обсягу змін до деяких законодавчих актів України (Закону 

України ―Про місцеві державні адміністрації‖, Закону України ―Про 

автомобільні дороги‖), що перешкоджає ефективній розробці і реалізації 

регіональних цільових програм розвитку дорожнього господарства та 

пасажирських перевезень автомобільним транспортом; 

                                                 
180 Дочірнє підприємство ―Львівський облавтодор‖ Публічного акціонерного товариства 

―Державна акціонерна компанія ―Автомобільні дороги України‖ : [Електронний ресурс] / 

Режим доступу : http://www.adu.org.ua/zahidnyj-region/lvivskyj-oblavtodor. 
181 У Дрогобичі хочуть збільшити виробництво асфальту у 20 разів : [Електронний ресурс] / 

Режим доступу : http://droginfo.com.ua/content/view/4813. 
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- заниження гарантійних термінів експлуатації дорожнього покриття. У 

країнах ЄС будівельні організації підписують гарантійні зобов’язання строком 

до десяти років, згідно з якими підрядник ремонтує дорогу за свій рахунок у 

разі виходу її з ладу за цей час. Загалом по Україні компанії-підрядники 

надають гарантію на дорожнє покриття не більше ніж на три роки за умов 

належної експлуатації. Проте і за такого гарантійного терміну не зберігається 

висока якість дорожнього покриття. Так, на трасі Київ–Чоп територією 

гірських районів Львівської та Закарпатської областей руйнується дорожнє 

полотно майже так само швидко, як і на ―старих шляхах‖. Більше того, за 

умов катастрофічного погіршення автошляхів на сільських територіях 

Західної України не фіксувалося жодного випадку, коли підрядника змусили 

проводити ремонт за власний рахунок; 

- відсутність ефективного фінансового контролю за використанням 

державних коштів, призначених на ремонт та утримання автомобільних доріг, 

розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури; 

- низька ефективність реалізації державних програм з розвитку 

дорожньо-транспортного комплексу, досягнення їх відповідності 

європейським стандартам; 

- обмеженість практики залучення інвестиційних ресурсів для розвитку 

дорожньо-транспортної інфраструктури сільських територій західного регіону 

України на умовах державно-приватного партнерства. 

Відтак, на нашу думку, є підстави стверджувати, що заходами 

вдосконалення державної політики у сфері інноваційного розвитку 

логістичної інфраструктури сільських територій західного регіону України є 

проведення інвентаризації діючих автостанцій та виявлення на її основі 

необхідності будівництва нових чи реконструкції діючих, поступове 

впровадження автоматизованої системи продажу квитків із використанням 

Інтернет-технологій, запровадження практики планування створення об’єктів 

інфраструктури дорожніх об’єктів, формування стимулів (економічних та 

організаційних) для автоперевізників щодо розвитку дорожньо-транспортної 

інфраструктури та її об’єктів, створення транспортно-будівельних кластерів, 

впровадження нових стандартів та кваліфікаційних умов при проведенні 

тендерів на ремонт, інженерне й архітектурне облаштування автомобільних 

доріг, формування баз даних сумлінних підприємств – будівельно-монтажних, 

транспортних, обслуговуючих дорожньо-транспортну інфраструктуру, 

ініціювання перед відомчими та державними органами влади реалізації 

пілотних проектів у сфері реформування існуючої системи управління 

автомобільних доріг на сільських територіях. 
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3.2. Механізми підвищення ефективності регулювання ринку 

праці та розвитку людського капіталу сільських територій Західної 

України 

 

Державному регулюванню ринку праці на сільських територіях західного 

регіону України не властиві превентивні та проактивні заходи регулювання, 

спрямовані на запровадження ефективних економічних та організаційно-

правових механізмів продуктивної зайнятості населення, створення нових 

робочих місць, легалізацію ―човникової‖ торгівлі, підвищення 

конкурентоспроможності робочої сили, запровадження ефективного діалогу 

щодо підвищення ефективності функціонування ринку праці. Відтак, вкрай 

обмеженими залишаються можливості економічних комплексів щодо 

формування, нагромадження та ефективного використання в цілях 

інноваційного розвитку територій інтелектуально-кадрового капіталу. 

Недоліки механізму регулювання ринку праці проявляються в 

нераціональності соціального та демографічного розвитку сільських 

територій, недостатній реалізації освітнього потенціалу населення, низькій 

трудовій, професійній та територіальній мобільності громадян, відсутності 

передумов забезпечення розширеного відтворення якісної та 

конкурентоспроможної робочої сили, наявності значного неформального 

сегмента зайнятості, низькій ефективності політики регулювання трудової 

міграції. 

По-перше, необхідність підвищення ефективності регулювання ринку 

праці сільських територій західного регіону України зумовлена 

деструктивними змінами у кон’юнктурі ринку праці. Йдеться про спад 

економічної активності населення, що призвело до випереджаючих темпів 

скорочення робочої сили порівняно з темпами скорочення кількості 

постійного населення. Так, за статистичними показниками, офіційна частка 

економічно активного населення у віці 15–70 років у 2012 р. у Жовківському, 

Мостиському, Сокальському та Старосамбірському районах Львівської області 

зменшилася на 1,4%; Володимир-Волинському, Любешівському та 

Любомльському районах Волинської області – на 1,8%; Вижницькому, 

Сторожинецькому, Глибоцькому, Герцаївському та Новоселицькому районах 

Чернівецької області – на 2,6%; Бережанському, Великоберезнянському та 

Виноградівському районах Закарпатської області – на 1,5% при скороченні 

кількості осіб працездатного віку у Львівській, Волинській, Чернівецькій, 

Івано-Франківській та Закарпатській областях у середньому на 1,2–1,6%. 

Поряд з цим відбулося зростання реальної частки економічно активного 

населення з урахуванням зайнятості в тіньовому секторі на 3,5% 

(чисельність економічно неактивного населення працездатного віку не 

змінюється з 2010 року і перевищує 20% від чисельності населення 

працездатного віку, рівень економічної активності населення коливався в 

середньому від 57,8 до 59,9%). Природним чинником неефективності 

ринкової системи і, як наслідок, проблемою відтворення ринку праці є 

погіршення демографічної ситуації в країні: у 2011–2012 рр. більшість 
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районів західного регіону України втратили внаслідок депопуляції близько 

7,8 тис. осіб (кількість населення зменшилася на 2,5%, незважаючи на деяке 

зростання показника народжуваності, що склало 7,8%); відбулося зростання 

коефіцієнта смертності населення (в середньому на 1,5% при зростанні рівня 

життєвості на 12,5%)182. 

Деструктивні зміни розвитку ринку праці зумовлені також 

нерозвиненістю та деформованістю внутрішнього ринку праці, істотним 

галузевим і регіональним безробіттям, що супроводжується домінуванням 

економічних інтересів роботодавців над інтересами найманих працівників та 

недостатньою кількістю економічно доцільних робочих місць, про що свідчить 

такий факт: протягом 2012 р., незважаючи на зростання показників 

зайнятості населення, спостерігається суттєве зменшення кількості найманих 

працівників. Так, хоча за період 2012 р. – початок 2013 рр. спостерігалося 

збільшення чисельності зайнятих у Пустомитівському та Сокальському 

районах Львівської області у середньому на 2,8%; у Володимир-Волинському 

районі Волинської області – на 1,3%; у Путильському, Вижницькому та 

Сторожинецькому районах Чернівецької області – на 2,1%, проте кількість 

найманих працівників підприємств, установ, організацій західного регіону 

України скоротилась у середньому на 3,0% і становила близько 41,0–55% від 

загальної кількості всіх зайнятих. Скорочення кількості найманих працівників 

спостерігалося майже в усіх видах економічної діяльності, що спричинило 

зростання рівня безробіття на більшості територій західного регіону України 

від 7,5% до 8,7%. 

Причиною цього є й загострення проблем працевлаштування незайнятих 

громадян, зареєстрованих обласними та районними службами зайнятості, що 

потребує забезпечення зворотного зв’язку між державними службами і 

безробітними, зацікавленими в реалізації через неї своїх інтересів, а саме: 

впродовж І кварталу 2013 р. службою зайнятості у західному регіоні України 

працевлаштовано у середньому 16,7% від загальної кількості незайнятих, 

серед них майже половина – жінки, стільки ж – молодь у віці до 35 років. 

Найбільша частка безробітних працевлаштована у Старосамбірському районі 

Львівської області (19,8%) та Ужгородському районі Закарпатської області – 

38%, значно менша – Кельменецькому (Чернівецька обл.), Ратнівському 

(Волинська обл.), Мостиському (Львівська обл.) районах (10,8-12,4%). 

Поряд з тим, рівень зареєстрованого безробіття у Львівській, Волинській, 

Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях зменшився в 

середньому на 0,75%, рівень зайнятості зріс на 1,21,7%. На кінець І 

кварталу 2013 р. пропозиція робочої сили у 13 разів перевищувала потребу 

в ній. Кількість зареєстрованих безробітних становила 1,5–2,1% населення 

працездатного віку, з них 40–42% – міські жителі, решта – мешканці 

сільської місцевості. Частка безробітних, які отримували допомогу з Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

                                                 
182 Інтернет-ресурси Головних управлінь статистики у Львівській, Волинській, Івано-

Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.  
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безробіття, впродовж 2012 р. склала 68–78% зареєстрованих незайнятих 

громадян. Середній розмір виплаченої допомоги становив 940 грн., що 

дорівнює 82% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати 

(1147 грн.). 

По-друге, посилюється дисбаланс між попитом і пропозицією робочої 

сили, структурними змінами на ринку праці сільських територій. Це 

виявляється у механічному завищенні рівня зайнятості в аграрному секторі та 

низькому освітньому рівні трудового потенціалу сільського населення, що 

знижує середньогалузеву ефективність функціонування ринку праці.  

Ризиком ефективного функціонування ринку праці є механічне 

завищення рівня зайнятості в аграрному секторі через облік зайнятих в 

особистих селянських господарствах. Натомість на практиці рівень зайнятості 

у сільській місцевості на територіях західного регіону України традиційно 

залишається низьким (частка мешканців села серед безробітних складає у 

середньому 60-65%). Суттєвими є проблеми формування в аграрному секторі 

Закарпатської та Чернівецької областей високоякісного трудового 

потенціалу: фахівці з неповною та базовою вищою освітою становлять 18,9% 

від облікової кількості штатних працівників (загалом за видами економічної 

діяльності – 24,7%), фахівці з повною вищою освітою – 8,7 і 27,3% 

відповідно, що свідчить про невідповідність наявної кількості робочих місць 

професійно-кваліфікаційному рівню робочої сили на селі. 

Нераціональні структурні зміни призвели й до зростання кількості 

зареєстрованих безробітних серед сільського населення, жителів малих міст. 

Так, в аграрних районах Чернівецької, Івано-Франківської, Волинської, 

Львівської та Закарпатської областей у 2012 – І кварталі 2013 р. в сільському 

секторі налічувалося 56-58% домогосподарств. Разом з тим, у цих районах 

переважає і відсоток безробітних у сільській місцевості. Так, у Львівській 

області на початок 2013 р. частка безробітних громадян, що проживають на 

селі, склала 58,4%, при цьому молодь до 35 років становила 28,5% 

зареєстрованих безробітних; у Чернівецькій області із загальної чисельності 

безробітних, які перебували на обліку, 75,1% складали мешканці сільської 

місцевості, з них 33,7% – молодь віком до 35 років. У Закарпатській області 

серед безробітних нараховувалося 70,3% мешканців сільської місцевості, з 

них 34,7% сільська молодь; у Кельменецькому районі Чернівецької області 

серед зазначеної категорії громадян 95,3% мали офіційний статус 

безробітних, серед безробітних жінки складали 41,3%, молодь у віці до 35 

років – 34,9%. Рівень зареєстрованого безробіття на початок 2013 р. 

охоплював 3,4% населення працездатного віку. 

Ще одним недоліком неузгодженості попиту та пропозиції на ринку праці 

сільських територій західного регіону України є збереження тенденцій 

розриву в заробітній платі та формуванні трудодефіцитної кон’юнктури ринку 

праці на селі та у малих містах, що виявляється у зайнятості населення на 

підприємствах без реєстрації, у роботі офіційно працюючих неповний 

робочий день тощо. Особливо негативним аспектом розвитку ринку праці у 

малих містах та на сільських територіях є наявність трудодефіцитної 
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кон’юнктури на регіональних ринках праці, якою часто користуються 

роботодавці, наймаючи працівників номінально на повну ставку, проте 

фактично – не на повний робочий день, з неповним або низьким рівнем 

оплати праці (середньомісячна заробітна плата у малих містах Івано-

Франківської, Волинської та Чернівецької областей значно поступається 

середньому її показнику як у обласному центрі (від 13,8% до 47,7%), так і в 

районних (від 3,9% до 41,7%)). 

До проблем цього напряму віднесемо і збільшення кількості офіційно не 

зареєстрованої ―човникової‖ торгівлі на прикордонних територіях, що 

зумовлює швидкі темпи формування тіньових ринків праці, активізацію 

нелегальної торгівлі. Про цю тенденцію свідчать дані Львівської регіональної 

митниці у прикордонних районах Львівської області: у дрібній та більш 

організованій ―човниковій‖ торгівлі з Польщею зайнято близько 200 тис. осіб, 

а товарооборот становить понад 10 млн. дол. США на рік. Дані обстеження 

трудових мігрантів у прикордонних районах Чернівецької та Львівської 

областей засвідчили, що чисельність ―човників‖ та кількість трудових 

мігрантів є у співвідношенні 1:5,7. У 24 прикордонних районах західних 

територій України співвідношення обсягів контингентів необлікованих 

зайнятих склало 1:4, тоді як чисельність ―човників‖ складає від 350 до 675 

тис. осіб. У сільській місцевості майже вдвiчi більший вiдcоток людей, які 

займаються прикордонною торгівлею, віком вiд 61 року i більше; найбільший 

вiдcоток молоді, залученої до прикордонної торгiвлi, спостерігається у 

великих містах прикордонних районів; понад 70% зайнятих прикордонною 

торгівлею мають вищу i неповну вищу оcвiту; доходи вiд прикордонної 

торгiвлi для оciб із основним доходом до 2500 грн. є додатковим джерелом 

надходжень до ciмейного бюджету, а тi, чий основний дохід становить понад 

2500 грн. – це підприємці, для яких основне джерело доходів – прикордонна 

торгівля, офiцiйно зареєстрована під іншими видами дiяльноcтi183. Посилення 

мотивації до нарощування обсягів прикордонної торгівлі зумовлене тим, що у 

малих мicтах та сільській місцевості дохід мешканців вiд прикордонної 

торгiвлi значно вищий вiд основного заробітку. 

Додамо, що проблеми нераціональності структури ринку праці 

призводять до обмеження ролі заробітної плати як регулятора пропозиції на 

ринку праці, що впливає на посилення мотивації до нарощування обсягів 

неформальної зайнятості та нерегламентованої трудової діяльності. При 

позитивній динаміці темпів зростання номінальної заробітної плати у західних 

областях України за 2011–2012 рр. на 14,8% у Львівській області, на 14,2% 

– у Закарпатській області та 14,7% – у Чернівецькій областях зберігся 

низький рівень оплати праці (зокрема відставання від загального показника 

номінальної заробітної плати у Львівській області в Пустомитівському, 

Турківському та Мостиському районах коливалося у межах 9,8–19,3%). 

Зростання доходів населення за досліджуваний період у 3,2 рази не сприяло 

зростанню в їх сумі питомої ваги заробітної плати, яка скоротилася на 8,7%. 

                                                 
183 Бєлєнький П.Ю. Конкурентність на транскордонних ринках / П.Ю. Бєлєнький, Є.Е. 

Матвєєв та ін. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005. – С. 25. 
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Механічне підвищення мінімальної заробітної плати впродовж 2011–2012 рр. 

не вирішило системних суперечностей в оплаті праці і не спонукало 

роботодавців до підвищення доходів найманих працівників. Про це, зокрема, 

свідчить те, що у 2012 р. 5,8% найманих працівників Путильського району 

Чернівецької області мали нарахування в розмірі мінімальної заробітної 

плати. Найбільша частка найманих працівників, які мають заробітну плату 

нижче від мінімальної, спостерігається в рибальстві – 16,9%, у сільському 

господарстві – 15,6%, у сфері надання комунальних послуг та у сфері 

культури – 8%. 

Одним з найбільш негативних наслідків зазначеного стала поширеність 

тіньових схем оплати праці, що призводить до дефіциту грошових коштів, 

деформації ринку праці, розвитку недобросовісної конкуренції та зниження 

соціальної захищеності працівників. Так, до прикладу, на сільських 

територіях поширені тіньові схеми заробітку серед приватних підприємців 

(виїжджають за кордон декілька разів на місяць і перебувають там кілька 

днів, закуповують продукцію на суму від 500 до 2000 дол. США та мають 

середньомісячний дохід від 400 до 600 дол. США. У цю групу потрапляють 

―професійні човники‖); представників торговельних фірм (виїжджають за 

кордон від кількох разів на місяць до кількох разів на рік на декілька днів 

переважно для налагодження контактів з партнерами і закупівлі продукції, 

закуповують продукцію на суму від 1000 до 10000 дол. США та мають 

середньомісячний дохід від 200 до 500 дол. США); представників невеликих 

виробничих фірм (доволі рідко відвідують Польщу (кілька разів на рік) і 

проводять там від одного дня до тижня, закуповують продукцію на суму до 

200 дол. США (для власного використання) або до 10000 дол. США (для 

виробничих цілей) та мають середньомісячний дохід від 100 до 500 дол. 

США); представників сфери послуг (відвідують Польщу кілька разів на 

місяць, проводять там один-два дні для налагодження контактів із діловими 

партнерами, майже не закуповують продукцію, а якщо купують, то на суму 

до 1000 дол. США. Середньомісячний дохід становить 200-500 дол. США); 

службовців (відвідують Польщу кілька разів на рік на період кілька днів, 

закуповують продукцію на суму до 200 дол. США для власного використання 

та отримують середньомісячний дохід від 70 до 150 дол. США); безробітних 

громадян (частота виїзду становить кілька разів на місяць на один-два дні з 

метою ―човникової торгівлі‖ (зазвичай офіційно не зареєстрованої). 

Зазначимо, що за опитуваннями, майже 55% з категорії офіційно безробітних 

вважає своїм основним доходом ―човникову‖ (нелегальну) торгівлю у 

прикордонних районах Польщі, при цьому, за оцінками експертів, їх 

середньомісячний дохід дещо більший, ніж у службовців, і становить від 150 

до 300 дол. США)184. 

По-третє, механізми державної підтримки приватної ініціативи громадян 

у сфері малого та середнього бізнесу та створення сприятливого 

                                                 
184 Мікула Н. Розвиток транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС : 
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підприємницького середовища є недосконалими. Це передусім впливає на 

зростання безробіття внаслідок закриття підприємств, які не витримують 

конкурентної боротьби.  

За даними Держкомстату, частка збиткових малих підприємств у 2012 – І 

кварталі 2013 рр. на сільських територіях західного регіону України 

перевищує 35%. Суттєвою була частка малих збиткових підприємств у 

торгівлі (34,5%) в готельному та ресторанному бізнесі (39,9%), в операціях 

із нерухомим майном; оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям 

(39,4%), промисловості (37,9%), на транспорті та зв’язку (36,5%), у 

будівництві (34,1%), у наданні комунальних та індивідуальних послуг; 

діяльності у сфері культури та спорту (33,2%), що у підсумку вплинуло на 

негативні тенденції розвитку ринку праці та зростання рівня безробіття. 

Передбачається, що ситуація погіршиться через велику кількість 

підприємств, зосереджених у торгівлі, операціях із нерухомим майном, 

сільському господарстві.  

Брак уваги до розвитку підприємницької ініціативи спричинює 

зменшення кількості об’єктів роздрібної торгівлі, зокрема ринків, які 

сприяють формуванню додаткових робочих місць у сільській місцевості і 

зниженню рівня бідності серед малозабезпечених верств населення. 

Причому, ринки виконують критично важливі соціально-економічні функції, 

оскільки переважна частина гуртової та роздрібної торгівлі здійснюється 

через мережу ринків; вони є джерелом постачання недорогих товарів, 

доступних малозабезпеченим верствам населення, створюють робочі місця 

(це стосується не тільки людей, які безпосередньо працюють на ринках, а й 

постачальників послуг, місцевих виробників, для яких ринок є єдиним 

шляхом продажу своїх послуг і товарів). Пряма зайнятість на обстежених 

вузлових ринках у середньому становить до 6% від загальної зайнятості в 

регіонах їх розташування185. 

Зауважимо, що зниження рівня ділової активності населення у сфері 

малого та середнього бізнесу значною мірою пов’язане з труднощами у 

започаткуванні діяльності та функціонуванні бізнес-структур, неспроможності 

сплачувати суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами-

підприємцями єдиного соціального внеску. Незважаючи на позитивну 

динаміку збільшення кількості малих підприємств протягом 2002–2011 рр. 

загалом по Україні (в середньому на 4,6% за рік для підприємств-юридичних 

осіб та 7,8% на рік для фізичних осіб-підприємців), у більшості західних 

областей України у 2012 – І кварталі 2013 рр. їхня кількість зменшилася (в 

середньому на 12,2%), у т.ч. відбулося зменшення кількості малих 

підприємств на 10 тис. населення західного регіону України на 5,8%; 

середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах 

Чернівецької області зменшилася на 5,2%, Львівської області – на 2,3%, у 

т.ч. на Львівщині відбулося зменшення у 2012 р. порівняно з 2011 р. 
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кількості зареєстрованих підприємців-фізичних осіб на 8,4%, на Закарпатті – 

на 1,7%. Традиційно високою залишається підприємницька активність 

населення у торгівлі (понад 33,4% від загальної кількості малих 

підприємств), у сфері будівництва – 55,1%, готельному та ресторанному 

бізнесі – 60,1% від загальної кількості працівників суб’єктів підприємництва 

– юридичних осіб) 186 187. 

По-четверте, відсутні передумови збільшення пропозиції трудових 

ресурсів високого рівня професійно-кваліфікаційної підготовки на ринку 

праці через неефективні механізми формування та реалізації національної 

профорієнтаційної та освітньої стратегій, низький рівень зв’язку та 

невідповідність системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів потребам 

ринку праці. Незважаючи на активізацію ринку праці, не відбулося суттєвих 

змін у структурі підготовки фахівців за ліцензованими спеціальностями 

(частка спеціальностей, орієнтованих на обслуговування фінансово-

економічного сектора, превалює над спеціальностями виробничого сектора), 

а зменшення попиту на кваліфікованих спеціалістів призводить до зростання 

потреби у низькокваліфікованій праці та дефіциту робочої сили в окремих 

видах економічної діяльності, зокрема в будівництві, сільському господарстві, 

сфері послуг серед окремих робітничих професій. За таких умов 

найвразливішою в сенсі отримання місця праці є молодь: рівень здобутої нею 

освіти нівелюється в умовах конкуренції, і молоді люди з повною вищою 

освітою змушені працювати на робочих місцях, які не потребують такої 

високої кваліфікації.  

Останніми роками у низці західних областей України кваліфіковані кадри 

тяжіють до міст. Так, чисельність населення у сільській місцевості Львівської 

області зменшилася на 1,3%; у сільській місцевості зосереджені 

представники найпростіших професій. За 2000–2010 рр. кількість 

працівників зменшилася у 1,4 рази. Чітко окресленим є тренд 

демографічного старіння, особливо категорій осіб працездатного віку. 

Трудоресурсний потенціал зосереджений у містах і систематично 

поповнюється вихідцями з сіл. Збереглася тенденція збільшення частки 

самостійно зайнятих та скорочення найманих працівників із спостереженим 

перерозподілом їх між сферами послуг та виробництвом. Серед самостійно 

зайнятих основними видами діяльності залишаються сільськогосподарське 

виробництво, торгівля та будівництво. В 2011 р. на малих підприємствах 

працювало 13% від усієї кількості працівників малих підприємств регіону188. 

Сільські території найбільше потребують впровадження адекватної політики 

зайнятості, метою якої мало би стати виявлення і усунення дискримінаційних 
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умов праці у площині нерегламентованої зайнятості. При збереженні подібної 

тенденції сегмент ринку низькокваліфікованої праці в Україні у майбутньому 

може заповнюватися робочою силою з країн Азії, Африки, сусідньої Молдови, 

інших країн СНД. 

В аналізованій сфері спостерігаються процеси зростання частки фахівців 

із повною або незакінченою вищою освітою серед ―човникових‖ торгівців та 

трудових мігрантів прикордонних районів. Причому, якщо в структурі 

населення України 13,9% осіб мають повну вищу освіту, то серед 

―човникових‖ торгівців та трудових мігрантів цей показник значно вищий і 

складає 19,8% та 18,8% відповідно. Частка осіб із початковою загальною 

освітою та осіб, що її не мають, серед населення України становить 4,6%, 

серед трудових мігрантів цей показник дорівнює 0,9%. Відповідно до 

результатів дослідження становища зовнішніх трудових мігрантів 

прикордонних районів Чернівецької та Волинської областей, 61% трудових 

мігрантів із Чернівецької області та 53% із Волинської області мають повну 

або незакінчену вищу освіту. За результатами ―Обстеження трудової міграції 

населення Закарпатської області‖, освітній рівень мігрантів був досить 

високим – 11,2 року навчання в середньому. Так, розподіл українських 

трудових мігрантів у Польщі за освітою характеризується переважанням осіб 

із середньою і середньо-спеціальною (будівництво, добувна промисловість, 

транспорт), середньою або неповною середньою (торгівля), а також вищою 

освітою (наука, малий та середній бізнес)189. 

По-п’яте, недосконалою є політика регулювання трудової міграції на 

сільських поселеннях західного регіону України, в т.ч. незавершеність 

процесів формування міграційної політики держави, що призводить до 

незворотних процесів погіршення ринку праці, збереження негативних 

тенденцій у співвідношенні між молоддю та особами старшого віку в складі 

робочої сили через відсутність реалізації цілеспрямованих регіональних 

програм розвитку ринку праці (у т.ч. залучення до ринку праці трудових 

мігрантів, що повертаються до України). Поглиблюються тенденції виїзду за 

кордон членів сімей успішних довгострокових мігрантів та підвищується 

інтенсивність виїзду молоді, що призводить до незворотних втрат на ринку 

праці, передусім працівників молодого віку, збільшується кількість 

іммігрантів із країн ЄС (працівників представництв іноземних компаній), 

посилюється сформована останніми роками тенденція щодо возз’єднання 

сімей трудових мігрантів у країнах-реципієнтах. 

Негативним наслідком цього є також зростання міграційних ризиків 

внаслідок зміни інтенсивності міграцій та збільшення міграційних потоків 

населення за кордон, що прoвoкує зростання частки нелегальних мігрантів, 

які бажають і надалі працювати за кoрдoнoм. Посилюється криміналізація 

суспільства та знижуються рівень і якість життя внаслідoк ширoкoмасштабнoї 

                                                 
189 Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи / [за ред. О. В. Позняка]. – 

Умань, 2007. – 276 с. 
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імміграції. На більшості територій західного регіону України у 2012 р. 

відбулися зміни інтенсивності міграційних потоків населення, зокрема 

збільшилися міграційні потоки за кордон; поширилися торгівля людьми та 

контрабанда мігрантів, що призвело до підвищення кількості постраждалих 

від торгівлі людьми на 1000 емігрантів (у 3 рази); виникла соціальна 

напруженість серед економічно активного населення; відбулося зростання 

нелегальної частки мігрантів за рахунок продовження практики застосування 

країнами ЄС короткотермінових квот. Водночас коефіцієнт інтенсивності 

міжрегіональної еміграції населення знизився вдвічі; відбулося зниження 

інтенсивності міжрегіональної імміграції населення на 25%. 

Додамо, що через низький рівень зайнятості на внутрішніх ринках 

сільських поселень західного регіону України відбулося збільшення 

масштабів міжнародної трудової міграції. Уряди суміжних прикордонних 

регіонів та країн ЄС заохочують приплив відносно дешевої та кваліфікованої 

робочої сили. Так, за останні два роки у країни – члени ЄС виїхало близько 

100 тис. осіб, з них 78% – у Польщу, решта – в Угорщину та незначна 

кількість – у Словаччину, Литву та Латвію. Враховуючи різну інтенсивність 

руху мігрантів, можна підрахувати, що за останні роки громадяни України 

приблизно 1,4 млн. разів на рік виїжджають за кордон з трудовими і близько 

3 млн. разів – з комерційними цілями. Загрозою є те, що внаслідок трудової 

міграції (а також міграції членів сімей трудових мігрантів) в Україні 

загострюються проблеми зростання потенційної трудової міграції, що 

супроводжується втратою для країни молодого покоління, економічно 

активного населення (довгострокових трудових мігрантів), які не 

повертаються на батьківщину. Окрім того, посилюються тенденції виїзду за 

кордон членів сімей успішних довгострокових мігрантів з метою возз’єднання 

родини190. У прикордонних районах із високим рівнем еміграції 

спостерігається таке явище, як ―соціальне сирітство‖. Зазначимо, що сприяє 

процесам трудової міграції з України дефіцит трудових ресурсів у певних 

секторах європейської економіки. Так, у сучасній Польщі традиційно бракує 

вчителів, медичного персоналу, спеціалістів із середньою технічною освітою, 

трудових ресурсів у сфері будівництва та сільського господарства.  

За результатами вивчення ключових проблем та перешкод розвитку 

ринку праці та реалізації людського капіталу на сільських територіях 

західного регіону України є підстави виокремити такі головні пропозиції щодо 

удосконалення державної політики у цій сфері. 

Передусім це посилення інституціоналізації забезпечення розвитку ринку 

праці, зменшення нерегламентованої діяльності та кількості створених 

неформальних робочих місць. Для цього необхідно:  

- впровадити практику спеціальних державних субсидій на заробітну плату 

працевлаштованим молодим людям, безробітним або особам передпенсійного 

                                                 
190 Позняк О. Соціальні наслідки євроінтеграції України. Міжнародна міграція : [Електронний 

ресурс] / О. Позняк. – Жовтень, 2012. – Режим доступу : 

http://www.idss.org.ua/monografii/DCFTA_Migration_Pozniak.rar. 
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віку в розмірі 50% витрат роботодавця на вказані цілі протягом 3-6 місяців, які 

можуть надаватися безпосередньо громадянам для цілей професійного 

навчання та організації власної справи; доцільно впровадити європейський 

досвід квотування робочих місць для неконкурентоспроможних категорій 

працівників шляхом розробки спільного плану дій з виділення прикордонним 

районам квоти на працевлаштування їх громадян в межах реалізації програм і 

проектів транскордонного співробітництва; 

- зменшити кількість створених неформальних робочих місць шляхом 

зменшення грошових та негрошових витрат роботодавців, пов’язаних з 

найманням і звільненням працівників, сприяння запровадженню інноваційних 

типів ―соціальних контрактів‖, легалізації новітніх форм нетипової зайнятості, 

що розповсюджена у країнах прикордоння (лізинг робочої сили, робота за 

викликом, телеробота, гнучкі форми зайнятості); 

- поставити перед головними управліннями соціального захисту 

населення райдержадміністрацій завдання інституціалізувати практику 

постійно діючого моніторингу показників оплати праці: щомісячно – за 

видами економічної діяльності; щоквартально – у розрізі адміністративно-

територіальних одиниць із поданням результатів сторонам соціального 

діалогу для вжиття заходів з підвищення рівня заробітної плати та 

забезпечення державних гарантій в оплаті праці; 

- райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст 

обласного значення вживати заходів щодо якісного бронювання робочих 

місць для соціально незахищених верств населення на 2013–2014 рр. та 

забезпечити квотування робочих місць для кожної з таких категорій 

безробітних пропорційно до потреб місцевих ринків праці. 

Іншим важливим напрямом покращення системи регулювання ринку 

праці сільських територій західного регіону України є диверсифікація 

економіки сільських територій для забезпечення продуктивної зайнятості, 

підвищення ефективності праці та доходів населення, організації 

самозайнятості та впорядкування ―човникової‖ торгівлі. Цього можна 

досягнути шляхом: 

- активізації розвитку туризму та його інфраструктури, активізації роботи 

райдержадміністрацій з долучення до проекту EuroGites та входження у 

Федерацію всеукраїнської спілки сприяння розвитку сільського зеленого 

туризму, Українського фонду підтримки підприємництва та Асоціації ―Центр 

Європейської Співпраці‖ (м. Дзєржонюв, Республіка Польща) з метою 

створення об’єктів агротуристичного бізнесу; 

- сприяння розвитку малого і середнього бізнесу в неаграрній сфері як 

головного напряму диверсифікації економіки сільських територій. З цією 

метою доцільно розробити концепцію та реалізували протягом 2013–2014 рр. 

мікропроекти ―Почни свій бізнес на селі. Позааграрна підприємницька 

діяльність задля добробуту українських селян (агротуризм)‖ у західних 

областях України, що можуть частково фінансуватися з коштів Міністерства 

закордонних справ Республіки Польща в рамках програми ―Співпраця для 

розвитку‖; 
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- упорядкування ―човникової‖ торгівлі, її легалізація шляхом створення у 

малих містах та на прикордонних територій спеціалізованих ринків для 

продажу товарів, агропромислових агломерацій виробництва, заготівлі, 

переробки та продажу сільськогосподарської та іншої продукції. 

Не менш пріоритетним є й завдання запровадження організаційних 

механізмів покращення підприємницького середовища для підвищення 

ефективності функціонування мікроринків праці, підвищення ділової 

активності населення шляхом: 

- розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, створення 

інституцій з надання інформаційно-консультативних послуг (консалтингових 

та аудиторських фірм, технопарків, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, 

лізингових центрів, небанківських фінансово-кредитних установ, 

інвестиційних та інноваційних фондів). Для цього необхідно прийняти 

нормативно-правові акти ―Про кадрове забезпечення підприємництва‖ та 

―Про єдину систему інформаційного забезпечення підприємництва‖; 

- спрямування спільних зусиль органів влади і громадських об’єднань 

молодих підприємців на створення нових робочих місць для молоді, розвиток 

інституційної та інформаційної підтримки молодіжного підприємництва, освітню 

та соціально-психологічну підтримку молоді, навчання незайнятого населення 

основам підприємницької діяльності, організацію підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації персоналу підприємницьких структур. 

Четвертим пріоритетом політики удосконалення регулювання ринку 

праці сільських територій західного регіону України вважаємо створення 

ефективної системи адміністративного та інформаційно-комунікаційного 

середовища розширеного відтворення якісної та конкурентоспроможної 

пропозиції на ринку праці. Це потребує: 

- розробки та реалізації програми підготовки кваліфікованих робітничих 

кадрів, збільшення обсягів державного замовлення на підготовку науково-

педагогічних і кваліфікованих робітничих кадрів, розробки методики 

визначення перспективних потреб ринку праці у фахівцях з різним рівнем 

кваліфікації та обсягів їх підготовки у професійних та вищих навчальних 

закладах регіону; 

- налагодження роботи тренінгових та консультативних центрів на базі 

вищих та середньо-професійних навчальних закладів для навчання і 

підвищення кваліфікації власників та персоналу підприємств сільського, 

зеленого, агротуризму та ремісничо-митецького туризму; 

- розвитку мережі університетів, яка охоплюватиме вищі навчальні 

заклади Польщі, Угорщини, України та забезпечить створення спільної 

освітньої пропозиції (включно з отриманням спільного диплому), розвиток 

наукового співробітництва, спільне виконання міжнародних грантів та 

науково-дослідних проектів розвитку сільських територій та їх ринку праці; 

- активнішої діяльності представників райдержадміністрацій щодо участі 

організацій та підприємств районів у програмі ―InWent‖ (Уряду ФРН), яка 

передбачає проходження стажування та перепідготовки в Німеччині 

вітчизняних фахівців. 
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Формуванню цілісної державної політики в аналізованій сфері сприятиме 

удосконалення нормативно-правового та організаційно-економічного 

забезпечення системи регулювання трудової міграції та збільшення 

масштабів зайнятості на внутрішніх ринках західного регіону України 

шляхом: 

- створення спеціалізованих агенції з працевлаштування для 

забезпечення зайнятості та розвитку співробітництва українських і 

європейських роботодавців у сфері зайнятості та формування 

інтелектуально-кадрового забезпечення; 

- розробки і прийняття державної та регіональних програм повернення 

та реінтеграції вітчизняних трудових мігрантів, основним напрямом яких має 

стати сприяння підприємницькій діяльності та створення нових робочих 

місць; посилення правового захисту і надання соціальних гарантій, надання 

допомоги з захисту інтересів при вирішенні трудових конфліктів з іноземними 

роботодавцями вітчизняним трудовим мігрантам на час їх перебування за 

кордоном (за умови повернення на батьківщину), відкриття для цього на базі 

дипломатичних представництв консультаційних центрів, взаємодія з 

осередками українських діаспор; розробка плану заходів з реалізації 

міграційної політики із акцентуванням на можливостях і перевагах зайнятості 

населення. 

Окремим аспектом регулювання ринку праці та реалізації державної 

соціальної політики розвитку сільських територій західного регіону України є 

погіршення їх соціально-економічного розвитку, а це формує в сільського 

населення, передусім у молоді, стимули до міграції у міські поселення, де 

більш насичений ринок праці, розвинена соціальна-економічна 

інфраструктура і створено кращі умови та можливості для задоволення 

особистісних потреб. Такі обставини ускладнюють процеси формування та 

ефективного використання людського капіталу та інтелектуально-кадрового 

потенціалу. 

Так, населення на сільських територіях Львівської області на 1.01.2013 

р. становило 994,6 тис. осіб, що складає 39,1% від його загальної кількості. У 

2012 році, порівняно з 2011 роком, його частка зменшилася на 0,5%. 

Скорочення населення спостерігалося у всіх периферійних районах 

Львівської області: Бродівському – 159 осіб, Буському – 108 осіб, 

Дрогобицькому – 132 особи, Кам’янка-Бузькому – 67 осіб, Мостиському – 122 

особи, Перемишлянському – 249 осіб, Радехівському – 152 особи, 

Самбірському – 199 осіб, Старосамбірському – 52 особи, Турківському – 44 

особи191. 

У 2012 р. спостерігалося зменшення чисельності населення у сільській 

місцевості також у Волинській області (темпи росту становили 99,8%), Івано-

                                                 
191 Головне управління статистики у Львівській області : [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://www.lv.ukrstat.gov.ua. 



 133 

Франківської (99,9%), Тернопільської (99,4%), Чернівецької (99,8%) 

областей192. 

Проблемним залишається питання зміни вікової структури сільського 

населення, а саме – зменшення кількості молодих людей, що призводить до 

―старіння‖ та ―вимирання‖ сіл. Цей аспект негативно впливає на 

самоорганізацію населення та реалізацію проектів інноваційного розвитку 

сільських територій, громадських ініціатив, що мають на меті вирішення їх 

актуальних господарських, побутових та культурних проблем.  

Відтак, слід активізувати діяльність регіональних та місцевих органів 

влади, спрямовану на формування і ефективне використання людського 

капіталу, реалізацію організаційно-професійних навиків, необхідних для 

започаткування і здійснення підприємницької діяльності, покращення умови 

проживання та розвиток об’єктів побутового обслуговування населення, 

соціальної інфраструктури, підвищення рівня престижності праці на селі, 

зростання доходів сільського населення, розбудову об’єктів культури та 

інфраструктури сільської медицини, покращення екологічної ситуації та стану 

охорони навколишнього середовища. Все це сприятиме розвитку людського 

капіталу як важливої передумови інноваційного розвитку сільських територій 

західного регіону України. 

 

 

 

3.3. Інноваційні підходи до розвитку сільської економіки в 

західному регіоні України 

 

Нижчий соціально-економічний розвиток сільських територій західного 

регіону України в порівнянні з районними та обласними центрами, містами 

обласного значення ускладнює реалізацію ефективної регіональної політики, 

в т.ч. у сфері якості життя населення, налагодження міжрегіональних 

зв’язків, стримує культурний розвиток. Таким чином актуалізувалася 

проблема розробки і реалізації дієвих засобів забезпечення інноваційних 

підходів до розвитку сільської економіки. 

З урахуванням об’єктивних ресурсних можливостей та передумов і 

потенціалу вважаємо, що перспективні напрями розвитку економічних 

комплексів сільських територій дотичні до зростання ділової активності 

населення та бізнес-структур у агропромисловому комплексі, туризмі та 

рекреації, легкій і переробній промисловості, малій енергетиці, у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій (рис 3.3).  

Водночас складно забезпечити мотивацію як діючих, так і новостворених 

економічних агентів до розвитку підприємництва у цих видах і напрямах 

економічної діяльності, зокрема з дотриманням принципів інноваційності, 

традиційними підходами до державної підтримки підприємницької ініціативи. 

Для цього потрібні нові методи, що передбачають формування і розвиток 

                                                 
192 Чисельність наявного населення України на 1 січня 2013 року. – Державна служба 

статистики України. – Київ, 2013. – 112 с. 
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повноцінної підприємницької та ділової інфраструктури, підготовку і 

реалізацію проектів державно-приватного партнерства. Це забезпечить 

покращення фінансово-інвестиційної підтримки реалізації підприємницьких 

проектів та розвитку сільської економіки в західному регіоні України. 

 

 
 

Рис. 3.3. Перспективні інноваційні напрями розвитку підприємницького 

сектору сільської економіки західного регіону України 

 

Такий висновок підтверджується низькою ефективністю поточної 

консервативної політики щодо підтримки і розвитку підприємницьких 

ініціатив на сільських територіях західних областей України. Так, низькою є 

ділова активність і малою кількість суб’єктів малого бізнесу в розрахунку на 

10 тис. осіб населення. На початку 2012 року кількість малих підприємств у 

розрахунку на 10 тис. осіб населення у сільських районах західних областей 

України становила: у Волинській – 42 од. (60,0% від середньодержавного 

значення); Закарпатській – 42 од. (62,0%); Івано-Франківській – 52 од. 

(74,3%); Львівській – 59 од. (84,3%), Рівненській – 38 од. (54,3%); 

Тернопільській – 41 од. (58,6%); Чернівецькій – 38 од. (54,3%)193. 

Спеціалізація малого підприємництва на сільських територіях Львівської 

області залишається переважно торговельно-посередницькою. За видами 

економічної діяльності у 2012 р. найбільшою була частка суб’єктів малого 

підприємництва, які діяли у сфері торгівлі, ремонту автомобілів, побутових 

виробів та предметів особистого вжитку – 56,5%. При цьому частка суб’єктів 

малого підприємництва у промисловості становила лише 13,6%, сфері 

операцій із нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг 

                                                 
193 Діяльність суб’єктів малого підприємництва у 2011 році: Статистичний збірник 2011. – К.: 

Державна служба статистики України, 2012. – 201 с. 

Напрями розвитку підприємницького сектору сільської 
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інноваційної та підприємницької 
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ділової активності населення 
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партнерства, спрямованих на 
покращення фінансово-

інвестиційного середовища 

Реалізація підприємницького потенціалу у перспективних сферах 
розвитку сільської економіки:  

- туризм і рекреація,  
- агропромисловий комплекс,  

- легка і переробна промисловість,  
- мала енергетика;  

- інформаційно-комунікаційні, транспортні та споживчі послуги 
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підприємцям – 9,1%, будівництві – 8,0%, діяльності транспорту і зв’язку – 

5,0%. Це свідчить про недосконалість галузевої структури та низький 

розвиток сектора малого підприємництва в інноваційних та галузях 

економіки із значною доданою вартістю.  

У 2012 р. на сільських територіях Львівської області 49,8% суб’єктів 

малого підприємництва офіційно не здійснювали діяльності194. Водночас 

поширеними є випадки, коли підприємницька діяльність проводиться без 

належного оформлення і реєстрації, що формує в суспільстві відповідне 

негативне ставлення. 

Згідно з дослідженнями, істотним рівнем депресивності характеризується 

Турківський район Львівської області. Так, за 10 місяців 2012 року державну 

реєстрацію здійснив 81 новий суб’єкт підприємницької діяльності, з них 

юридичних осіб – 9 од., фізичних осіб-підприємців – 72 од. У порівнянні з 

відповідним періодом минулого року простежується зменшення чисельності 

зареєстрованих фізичних осіб-підприємців із 110 осіб у 2011 році до 72 осіб у 

2012 році; спостерігається тенденція до збільшення чисельності знятих із 

державної реєстрації фізичних осіб-підприємців195. 

Малими залишаються обсяги та невисокою ефективність фінансово-

господарської діяльності представників малого підприємництва, обмеженими 

їх інтелектуально-кадрові, матеріально-технічні та ресурсні можливості. Про 

це свідчить той факт, що фінансовий результат до оподаткування малих 

підприємств у сільських територіях західних областей України у 2012 р. 

характеризувався низькими або від’ємними значеннями. Цей показник 

становив: -149,1 млн. грн. у Волинській області, -19,3 млн. грн. у 

Закарпатській, -397,9 млн. грн. у Івано-Франківській; у Львівській – 54,5 

млн. грн., Рівненській – 83,4 млн. грн., Тернопільській – 162,9 млн. грн., 

Чернівецькій – 77,3 млн. грн.196. 

Обсяг чистого прибутку (збитку) малих підприємств на сільських 

територіях Львівської області у 2012 р. становив: у Бродівському – 9234,1 тис. 

грн., у Буському – 5914,0 тис. грн., у Дрогобицькому – 613,8 тис. грн., у 

Кам’янка-Бузькому – 19100,9 тис. грн., у Мостиському – 49761,0 тис. грн., у 

Перемишлянському – мінус 10498,3 тис. грн., у Радехівському – 34849,4 тис. 

грн., у Самбірському – 17902,3 тис. грн., у Сколівському – мінус 27,5 тис. грн, у 

Старосамбірському – 1170,2 тис. грн, у Турківському – 572,4 тис. грн. 197. 

Розмір чистого прибутку (збитку) малих підприємств у західних регіонах 

України у 2012 році налічував: у Волинській обл. – мінус 198,1 млн. грн., у 

                                                 
194 Головне управління статистики у Львівській області : [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://www.lv.ukrstat.gov.ua. 
195 Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Турківському 

районі на 2013-2015 роки : [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://turka-

rda.gov.ua/ekonomika-rayonu/osnovni-pokaznyky-sotsialno-ekonomichnoho-rozvytku-za-i-

kvartal-2012-roku/pidpryjemnytstvo. 
196 Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі, середні, малі та 

мікропідприємства за регіонами у 2012 році : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua. 
197 Головне управління статистики у Львівській області : [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://www.lv.ukrstat.gov.ua. 
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Закарпатській обл. – мінус 67,8 млн. грн., у Івано-Франківській обл. – мінус 

446,0 млн. грн., у Львівській обл. – мінус 158,7 млн. грн., у Рівненській обл. – 

44,4 млн. грн., у Тернопільській обл. – 118,5 млн. грн., у Чернівецькій обл. – 

43,3 млн. грн.198.  

Частка збиткових малих підприємств у Волинській обл. становила 38,0%, у 

Закарпатській обл. – 28,1%, у Івано-Франківській обл. – 27,7%, у Львівській 

обл. – 38,9%, у Рівненській обл. – 39,1%, у Тернопільській обл. –30,5%, у 

Чернівецькій обл. – 39,2%199.  

Негативними тенденціями характеризуються показники зайнятості на 

малих підприємствах. Так, у 2012 р. порівняно з 2011 р. кількість зайнятих 

працівників малих підприємств у сільських районах Львівської області 

скоротилася на понад 1 тис. осіб200. Така сама негативна тенденція 

спостерігається і у районах шести західних областей України. Так, у 

Закарпатській обл. зменшення становило 1,3 тис. осіб, Івано-Франківській обл. 

– 1,2 тис. осіб, Рівненській обл. – 1,8 тис. осіб, Тернопільській обл. – 1,0 тис. 

осіб, Чернівецькій обл. – 0,6 тис. осіб201.  

Додамо, що не сприяє реалізації інноваційних підходів до розвитку 

сільської економіки обмежена кількість практик формування інтегрованих 

торговельно-виробничих систем та коопераційних відносин за участі малих 

підприємств. Ресурсна обмеженість суб’єктів малого підприємництва, що 

здійснюють діяльність на сільських територіях західного регіону України, та 

складність доступу до матеріально-технічного забезпечення є одними з 

головних перешкод збільшення обсягів виробничо-господарської діяльності. 

Тому для представників малого бізнесу важливим напрямом подальшого 

розвитку та задоволення ділових інтересів є формування та розширення 

коопераційних відносин, перевагами яких є формування спільної бази 

матеріально-технічного та інформаційно-аналітичного забезпечення, 

консолідація ресурсів та зусиль для виробництва і збуту продукції, зниження 

рівня виробничих і трансакційних витрат, покращення доступності 

фінансування, підвищення інвестиційної привабливості.  

Пріоритетним видом економічної діяльності для розвитку кооперації на 

сільських територіях західних регіонів України є сільське господарство. 

Актуалізація ролі кооперативного руху посилюється в умовах необхідності 

трансформації окремих особистих селянських господарств (далі ОСГ) у товарні 

форми господарювання, адже згідно з досягненням відповідності вітчизняних 

умов прийому та заготівлі сільськогосподарської сировини вимогам членства 

України в СОТ у 2015 р. буде заборонено приймати сільськогосподарську 

продукцію, вироблену в ОСГ.  

На 1 січня 2013 р. на території сільських районів західних областей України 

                                                 
198 Чистий прибуток (збиток) з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 

регіонами у 2012 році : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 
199 Там само. 
200 Головне управління статистики у Львівській області : [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://www.lv.ukrstat.gov.ua. 
201 Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2012 році 

: [Електронний ресурс] / http://www.ukrstat.gov.ua. 
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налічувалася така кількість домогосподарств, членам яких, відповідно до 

чинного законодавства, надані земельні ділянки з цільовим призначенням ―для 

ведення особистого селянського господарства‖: у Волинській обл. – 156,1 тис. 

од.; Закарпатській обл. – 230,8 тис. од.; Івано-Франківській обл. – 261,0 тис. 

од.; Львівській обл. – 288,1 тис. од.; Рівненській обл. – 182,8 тис. од.; 

Тернопільській обл. – 189,4 тис. од.; Чернівецькій обл. – 176,8 тис. од. 

Особливо відчутною є частка ОСГ у виробництві продукції тваринництва – 

66,6% від загальної чисельності великої рогатої худоби202. 

На 1 вересня 2012 р. у сільських районах західних областей України 

функціонувала така кількість діючих сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів: у Волинській обл. – 12 од.; Закарпатській обл. – 4 од.; Івано-

Франківській обл. – 60 од.; Львівській обл. – 17 од.; Рівненській обл. – 13 од.; 

Тернопільській обл. – 3 од.; Чернівецькій обл. – 11 од. Істотна диференціація 

пояснюється наявністю регіональних особливостей у веденні й організації 

виробничо-господарської діяльності в сільському господарстві. Членами 

кооперативів у 2012 р. були понад 21,5 тисяч селян, які за перше півріччя 

цього ж року надали послуг на суму 35 млн. грн. У 2012 р. в державному 

бюджеті на підтримку розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів було передбачено 5 млн. грн.203.  

Відтак, існує значний потенціал розвитку локальних інтегрованих систем у 

АПК сільських територій західних регіонів України за участі суб’єктів малого 

підприємництва та започаткування практик перетворення ОСГ у малі та середні 

підприємства. 

Зокрема лише у Львівській області в 2012 р. розроблено близько 60 бізнес-

проектів для запровадження малого аграрного підприємництва на селі, 

напрацьовано програму розвитку сільських територій до 2015 р., розроблено 

аграрний паспорт області, а також видано науково-практичний посібник зі 

створення сільськогосподарських кооперативів. На базі Львівського 

національного аграрного університету створено Міжрегіональний навчально-

консультаційний центр з розвитку сільських територій, особлива увага в якому 

приділяється активізації кооперативного руху серед суб’єктів малого 

підприємництва на сільських територіях. За попередніми підрахунками, для 

створення оптимальної кількості кооперативів потрібно приблизно 400 млн. грн. 

У 2012 р. на підтримку розвитку кооперації у Львівській області було виділено 

200 тис. грн., але коштами скористалися лише 3 кооперативи204.  

                                                 
202 Особисті селянські господарства в Україні станом на 1 січня 2013 року : [Електронний 

ресурс] / Державна служба статистики України. – Експрес-випуск ғ 06.3-44/201 від 

19.03.2013 р.. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua; Стан сільського господарства у 

2012 році : [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Експрес-випуск 

ғ 06.2-37/25 від 15.01.2013 р. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 
203 Міністерство аграрної політики та продовольства України : [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://minagro.gov.ua; Державна служба статистики України : [Електронний 

ресурс] / Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 
204 Львівська обласна державна адміністрація : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://loda.gov.ua; Головне управління статистики у Львівській області : [Електронний 

ресурс] / Режим доступу : http://www.lv.ukrstat.gov.ua; ДУ ―Науково-методичний центр 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ ―Агроосвіта‖ : [Електронний ресурс] 

/ Режим доступу : http://www.smcae.kiev.ua/news.php. 
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Для сільських територій розвиток кооперації забезпечить активізацію 

підприємницьких ініціатив, розвиток виробничої інфраструктури, організацію 

нових ринків.  

Істотною перешкодою на шляху впровадження інноваційних підходів до 

розвитку сільської економіки є низький рівень ефективності суб’єктів 

інституційного забезпечення, відсутність належного дорожньо-транспортного 

сполучення, достатньої кількості об’єктів ринкової, фінансової, соціальної та 

інформаційної інфраструктури. Рівень розвитку інституційного середовища на 

сільських територіях західного регіону України не відповідає сучасним 

вимогам та об’єктивним потребам суб’єктів господарювання. Якісні послуги 

щодо підтримки та обслуговування бізнесу, покращення доступу до ресурсів 

та ринків представники бізнесу можуть отримати лише в обласному та 

районних центрах, великих містах. На сільських територіях відсутні бізнес-

інкубатори, центри підтримки бізнесу, недостатньо використовується такий 

інституційний інструмент сприяння розвитку малого підприємництва, як 

агенції регіонального чи місцевого розвитку.  

Наприклад, у Львівській області функціонують 11 агенцій місцевого 

розвитку. Проте їхня діяльність здебільшого обмежується організацією та 

проведенням семінарів-тренінгів, нарад, комунікативних заходів, 

виготовленням та розповсюдженням тематичних буклетів, розробкою 

програмних документів. Окремі агенції створювалися виключно під 

отримання грантів, після виконання яких припиняли активну діяльність. 

Недостатньою є діяльність агенцій регіонального розвитку щодо надання 

інформаційної підтримки, у т. ч. щодо усунення перешкод ведення бізнесу. 

Мережа агенцій регіонального розвитку є недостатньо розгалуженою, у 

більшості районів західних областей відсутні їх представництва та філії, на 

низькому рівні залишається поінформованість суб’єктів малого 

підприємництва про діяльність агенцій регіонального розвитку, їх проектів та 

можливості отримання переваг від налагодження співпраці.  

На нашу думку, головними причинами обмеженості практик реалізації 

інноваційних проектів щодо розвитку сільської економіки на території 

західного регіону України є: низький рівень дієвості та ефективності 

регіональних і місцевих стратегій та програм підтримки підприємництва та 

розвитку суб’єктів реального сектору, їх орієнтованість на реалізацію 

невеликої кількості заходів обслуговуючого, а не інвестиційного характеру, 

причому переважно в обласному центрі; несприятливість економіко-

правового середовища комерційної господарської діяльності; недостатність 

економічних та психологічних стимулів і механізмів залучення в сільську 

економіку грошових коштів трудових мігрантів; відсутність ефективних 

інституцій та механізмів фінансово-кредитного, інвестиційного та 

інформаційного забезпечення становлення та розвитку кооперативних 

відносин між суб’єктами бізнесу, у т. ч. – представниками сільських поселень 

та представниками інших територій регіону; недостатня участь місцевих 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування у формуванні 

сприятливого економіко-правового середовища комерційної господарської 
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діяльності; погіршення людського капіталу, брак навичок, необхідних для 

започаткування і здійснення підприємницької діяльності, низький рівень 

престижності праці на селі, обмеженість доходів сільського населення, 

високий рівень безробіття. 

Так, за даними результатів опитування керівників 137 вітчизняних 

підприємств, які здійснювали діяльність у районах Львівської області та 

освоювали капітальні інвестиції у 2012 р., 17,2% респондентів негативно 

оцінюють умови реалізації інвестиційної діяльності на території області. 

Обмежувальним чинником інвестиційної діяльності є брак власних коштів для 

63,5% малих підприємств; нестабільна економічна ситуація в країні – для 

50,4%; високі податкові ставки за кредитами – для 47,4%; існуюча система 

оподаткування – для 34,3%; недосконала нормативно-правова база – для 

24,1%; зменшення попиту на товар і послуги – для 19,0%; вплив 

контролюючих органів – для 18,2%; труднощі з отриманням довгострокових 

кредитів – для 16,8%. Лише 2,2% опитаних підприємців вважають, що 

обмежень для проведення інвестиційної діяльності в районах Львівської 

області не існує205. 

З огляду на визначені проблеми та перешкоди, цільовими орієнтирами 

державної політики розвитку підприємництва та скерування його бізнес-

ініціатив на реалізацію інноваційних проектів розвитку сільської економіки в 

західному регіоні України мають стати: збільшення кількості діючих суб’єктів 

підприємництва, підвищення рівня ділової активності, стимулювання 

розвитку та поширення місцевих підприємницьких ініціатив серед сільських 

жителів; покращення ресурсного та матеріального-технічного забезпечення 

суб’єктів бізнесу та підвищення рівня ефективності їх фінансово-

господарської діяльності; активізація практик організації інтеграційних та 

кооперативних процесів між суб’єктами підприємництва різних секторів 

економіки та видів економічної діяльності; розвиток інституційного 

забезпечення, підвищення рівня інвестиційної привабливості сільських 

територій, розбудова соціально-економічної інфраструктури сільських 

територій; формування та розвиток лідерських ініціатив серед сільського 

населення, організаційно-професійних навиків щодо ведення комерційної 

господарської діяльності. 

З метою створення сприятливого середовища для розвитку 

підприємництва і реалізації інноваційних бізнес-проектів його суб’єктів на 

сільських територіях західного регіону України доцільно реалізувати такі 

заходи в межах державної регіональної політики: 

- ініціювати розробку та реалізацію регіональних програм (як окремих 

планових документів або в межах програм підтримки підприємництва чи 

розвитку сільських територій) розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях західного регіону України з конкретними заходами інвестиційного 

характеру (створення нових підприємств, започаткування нових напрямів чи 

видів діяльності, реалізація інвестиційно-інноваційних проектів, підтримка 

                                                 
205 Інвестиційна ситуація на Львівщині / [заг. керівн. і наук. редакція С. Матковського]. – 

Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2012. – 129 с. 
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кластерних ініціатив) із активним залученням до їх розробки представників 

бізнесу, проведенням публічних слухань та обговорень, у т.ч. в регіональних 

та місцевих засобах масової інформації; 

- підвищити ефективність державного планування і програмування 

розвитку малого бізнесу на регіональному і місцевому рівні шляхом переходу 

до проектно-грантової форми фінансування заходів та істотного збільшення 

частки ―продуктивних‖ витрат, спрямованих на формування мережі 

інституцій та програм фінансово-кредитного сприяння, залучення страхової 

сфери до зниження рівня ризику та забезпечення фінансування підприємств, 

створення мережі муніципальних бізнес-інкубаторів і венчурних фондів, 

покращення інституційно-правового забезпечення розширення можливостей 

малих підприємств до реалізації інвестиційних проектів і інноваційних 

програм, розширення можливостей функціонування мережі суб’єктів 

фінансово-інвестиційної підтримки малого бізнесу, покращення доступу 

малих підприємств до інновацій та інвестицій;  

- стимулювати розвиток привабливих для тієї чи іншої території видів 

економічної діяльності, у т. ч. з врахуванням сильних та слабких сторін 

природно-ресурсного потенціалу сільських територій, а також виробничо-

ресурсного потенціалу малих підприємств, розробити для потенційних 

інвесторів регіональні паспорти пріоритетних видів економічної діяльності, 

які враховували б специфіку конкретної сільської території;  

- ініціювати державну підтримку фінансових та лізингових програм 

розвитку малого підприємництва у малих містах та на території сільських 

поселень, передусім задля модернізації матеріально-технічної та техніко-

технологічної бази суб’єктів реального сектору економіки з можливістю 

часткової компенсації вартості придбаного обладнання і устаткування з 

коштів державного та місцевого бюджетів; сформувати мережу інституцій та 

ініціювати програми фінансово-кредитного сприяння, розбудова мережі 

регіональних та місцевих аграрно-продовольчих ринків, створення пунктів 

закупівлі, заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції; 

- забезпечити формування економічних стимулів для створення 

локальних інтегрованих виробничих систем, проведення горизонтальної та 

вертикальної кооперації малих підприємств шляхом формування і розробки 

бази типових бізнес-планів створення кооперативів у різних видах 

економічної діяльності, формування консультаційної школи бізнес-тренерів з 

питань організації та ведення кооперативної діяльності, до складу якої 

увійшли б представники науково-дослідних установ, дорадчих служб, органів 

державного управління та члени вже функціонуючих кооперативів, 

організація та проведення періодичних навчань для керівників малих 

підприємств щодо ведення кооперативної діяльності (реєстрації, управління, 

ведення обліку, оподаткування тощо), популяризація та рекламування 

кооперативного руху серед сільського населення з метою формування 

економічних стимулів до входження особистих селянських господарств у 

вертикальні виробничо-збутові господарські системи, стимулювання процесу 

формування аграрних горизонтально та вертикально інтегрованих кластерів;  
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- реалізувати комплекс організаційно-економічних заходів, 

спрямованих на покращення інвестиційного клімату на сільських територіях 

шляхом гарантування захисту прав та інтересів інвестора, розробки 

регламентуючих нормативно-правових актів співпраці та відповідальності 

інвестора і місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування та сільських громад, впровадження практики періодичного 

складання інвестиційного рейтингу сільських територій, формування 

психологічних стимулів та організаційно-економічних механізмів залучення 

коштів трудових мігрантів у підприємницьку діяльність; 

- продовжувати діяльність з підвищення рівня прозорості і 

ефективності дозвільної системи шляхом посилення контролю та 

відповідальності посадових осіб дозвільних органів, удосконалення роботи 

місцевих дозвільних органів, створення органу з контролю та моніторингу 

дозвільної системи, популяризації досвіду проходження дозвільних процедур 

та підвищення рівня обізнаності підприємців щодо прав і обов’язків 

дозвільних адміністраторів та посадових осіб дозвільних органів; 

- забезпечити інформаційно-консультаційну підтримку населення щодо 

започаткування власного бізнесу, покращення соціально-психологічного та 

організаційно-професійного середовища підприємницької діяльності через 

існуючу мережу обласних та районних центрів зайнятості, місцевого 

дорадництва, агенції регіонального розвитку, навчання і тренінги для 

сільського населення, надання фінансової та організаційної підтримки 

організацій, що реалізують навчально-просвітницькі заходи у сфері 

підприємництва. 

Поза сумнівом, найбільшою перешкодою для розробки і реалізації 

перспективних проектів інноваційного розвитку сільської економіки є 

відсутність необхідних фінансових та інвестиційних ресурсів. Для цього 

немає достатнього ресурсу ні в держави та регіональних і місцевих органів 

влади, ні в бізнесу, ні в громадськості. Втім, за умови об’єднання зусиль усіх 

суб’єктів, дотичних до регіонального та місцевого розвитку, відшукати такий 

ресурс можливо. Найбільш дієвим інструментом тут є державно-приватне 

партнерство (далі – ДПП). 

Необхідність використання цього механізму зумовлена тим, що західні 

області України завдяки особливостям географічного розташування, наявного 

ресурсного потенціалу володіють достатніми можливостями розвитку, які 

повною мірою не використовуються, а задекларовані у регіональних 

стратегіях соціально-економічного зростання пріоритети та завдання не 

досягаються. Низький рівень соціально-економічного розвитку віддалених та 

сільських територій актуалізує потребу в капіталізації їх ресурсного 

потенціалу та у формуванні додаткових джерел розвитку.  

Низька активність залучення потенціалу ДПП до вирішення проблем 

інвестування в реалізацію проектів інноваційного розвитку економіки 

сільських територій західного регіону України зумовлена передусім 

недієвістю визначених законодавством механізмів ДПП внаслідок постійних 

змін, які вносяться до нормативно-правових актів та не дозволяють 
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потенційним інвесторам чітко визначити свої позиції і гарантії щодо участі в 

інвестиційних проектах, а також недієвість організаційно-економічних 

механізмів їх реалізації. Так, станом на серпень 2013 р. в Україні діє понад 40 

загальнодержавних нормативно-правових актів, які регулюють процеси ДПП, 

до яких постійно вносяться зміни та доповнення. За 2011-2013 рр. внесено 

доповнень і поправок лише до законів України ―Про здійснення державних 

закупівель‖ – 27, ―Про управління об’єктами державної власності‖ – 10, ―Про 

оренду державного та комунального майна‖ – 9, ―Про угоди про розподіл 

продукції‖ – 6; ―Про затвердження Переліку об’єктів права державної 

власності, які можуть надаватися в концесію‖ – 4; ―Про концесії‖ – 2. 

Концепція розвитку державно-приватного партнерства на 2013-2018 рр., яку 

прийнято 14 серпня 2013 р., не передбачає запровадження організаційно-

економічних та правових механізмів спрощення процедур ДПП, а також 

реальних стимулів для інвесторів.  

Недієвість нормативно-правових актів зумовлена передусім відсутністю 

законодавчо внормованих механізмів розподілу повноважень для різних гілок 

влади щодо розробки і реалізації ДПП на регіональному рівні; відсутністю 

уніфікованих стандартів відповідальності представників органів влади, а 

також механізмів контролю за їх діяльністю з боку як контрольно-ревізійних 

установ, так і з боку громадськості.  

До перешкод використання ДПП віднесемо й непрозорість процедур, 

недостатню відкритість конкурентного середовища під час проведення 

відбору потенційних партнерів ДПП, а також тривалість та складність 

погодження проектної документації, що супроводжує реалізацію проектів. 

Останніми роками збільшилася кількість проявів неконкурентної боротьби 

при укладенні угод ДПП. Рахункова палата України виявила, що більшість 

внесених до законодавства змін суттєво порушують принципи конкуренції і 

прозорості.  

Станом на січень 2013 р. за результатами рейтингу тендерної відкритості 

регіонів, складеного Центром політичних студій та аналітики, серед західних 

областей спостерігалася недостатня відкритість тендерних процедур, 

особливо у районах області, де індекс відкритості становив: для Львівської – 

4,3; для Рівненської – 2,7; для Закарпатської, Івано-Франківської – 2,0; 

Волинської – 1,3; Чернівецької – 1,5; Тернопільської – лише 0,8 бали за 

семибальною шкалою. Водночас відповідний індекс для обласних центрів був 

значно вищим – 7 балів для м. Луцька і м. Тернополя; 6 балів – для м. 

Чернівці; 5 балів – для м. Львова, 4 бали – для м. Рівне, 3 бали – для м. 

Ужгорода206. 

Перешкоджають реалізації проектів ДПП прояви корупції в органах 

державної та регіональної влади, дозвільних службах, діяльність яких 

пов’язана з укладенням угод ДПП. В Україні досі не затверджено порядок 

проведення органами державного фінансового контролю перевірок 

                                                 
206 Аналітичні матеріали до круглого столу ―Державні закупівлі в Україні: масштаб 
зловживань, шляхи вирішення, персоналії, регіони‖ : [Електронний ресурс] / Режим доступу 
: http://cpsa.org.ua/news/derzhavni_zakupivli_v_ukrajini_masshtab_zlovzhivan_shljahi_virishen 
nja_personaliji_regioni. 
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державних закупівель, концесійних угод, угод про розподіл продукції та ін., 

що створює можливості для подальших зловживань у цій сфері. Про 

поширення корупції при співпраці з владою та укладенні договорів ДПП 

свідчать показники відповідного субіндексу рейтингу інвестиційної 

привабливості регіонів (додаток Д). За наявності ґрунтовної інституційної 

бази боротьби з корупцією основним чинником її недієвості на регіональному 

рівні є людський фактор207, що значно ускладнює процес укладання та 

реалізації угод ДПП. 

Недостатньою є нині активність та компетентність службовців 

регіональних та місцевих органів влади щодо активізації ДПП. Так, у 

структурі органів державного управління окремих районів західних областей 

чітко не визначено підрозділи та конкретних посадових осіб, відповідальних 

за налагодження ДПП; у регіональних стратегіях та цільових програмах 

розвитку не деталізовані завдання щодо залучення ДПП. Відповідно, 

активність органів публічної влади всіх рівнів щодо налагодження співпраці у 

межах ДПП є несистемною. 

Свідченням цього є те, що на сайтах райдержадміністрацій західних 

областей України відсутні уніфіковані реєстри потенційних об’єктів ДПП, не 

висвітлено переваги співробітництва для потенційних інвесторів, а також не 

уніфіковані зобов’язання та відповідальність сторін при укладанні угод. За 

перше півріччя 2013 р. не зафіксовано жодного прикладу інвестиційних 

пропозицій для потенційних партнерів ДПП на офіційних сайтах органів 

виконавчої влади західних регіонів, які були б представлені іноземними 

мовами і орієнтовані на зарубіжних інвесторів. 

Негативно впливає на імідж органів місцевої влади низький рівень 

організаційного забезпечення процедур розгляду та підписання договорів 

ДПП. У західних областях України непоодинокими є випадки, коли конкурсні 

комісії не можуть зібрати кворум для визначення переможця конкурсного 

відбору впродовж декількох місяців. Жодного адміністративного покарання 

за такі дії зафіксовано не було. 

Істотно гальмують розвиток ДПП низький рівень компетентності 

службовців регіональної та місцевої влади щодо активізації співробітництва у 

межах ДПП (про що свідчать результати соціологічних досліджень у межах 

―Програми розвитку державно-приватного партнерства‖. Так, 59% 

представників органів влади не знають нормативно-правової бази ДПП, 

понад 70% – не знають органу, відповідального за реалізацію ДПП; 52% – не 

розуміють сутності та організаційно-економічних механізмів створення і 

супроводу ДПП208), низький рівень мотивації потенційних інвесторів до 

вкладання коштів у об’єкти, розміщені на сільських територіях; зниження 

впливу територіальних громад на процеси підготовки, обговорення, 

                                                 
207  Зусилля України у боротьбі з корупцією: поточний стан: аналітична доповідь : 
[Електронний ресурс] / Офіційний сайт ГІ ―Європа без бар’єрів‖. – Режим доступу : 
http://novisa.org.ua/zusillya-ukrayini-u-borot-bi-z-koruptsiye. 
208 Піпер А. Використання механізму державно-приватного партнерства в Україні: бар’єри та 
перспективи / А. Піпер // З виступу на Форумі державно-приватного партнерства в Україні. – 
Київ, 26-27 квітня 2012 р. 



 144 

укладення та реалізації угод ДПП.  

Для усунення згаданих проблем і забезпечення розвитку ДПП задля 

формування потужного фінансово-інвестиційного ресурсу підтримки 

інноваційного розвитку економічних комплексів сільських територій західного 

регіону України державну політику необхідно спрямувати на реалізацію 

заходів у межах таких організаційно-економічних механізмів: 

- ініціювання (у короткостроковій перспективі) проекту з системного 

доопрацювання та гармонізації нормативно-правового базису розвитку ДПП з 

урахуванням необхідності більш активного залучення інвестицій та 

стимулювання розвитку сільських територій за участі Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Українського центру сприяння 

розвитку публічно-приватного партнерства, Державного агентства з 

інвестицій та управління національними проектами України, 

облдержадміністрацій, громадських об’єднань, а також представників 

вітчизняних та іноземних компаній – потенційних партнерів ДПП; 

- скасування законодавчої норми щодо можливості укладення 

договорів ДПП без конкурсу; 

- розробка і реалізація проблемно-цільових програмних заходів 

протидії і поширення корупційних проявів у процесі ДПП з боку 

представників органів влади, зокрема при перевірці правильності 

оформлення та підготовки конкурсних документів, надання експертних 

оцінок, посилення відповідальності за корупційні дії при відборі партнерів і 

реалізації проектів, недостатньо сумлінне ставлення та необ’єктивність при 

розгляді конкурсних пропозицій; 

- проведення науково-дослідними установами, спеціалізованими 

органами щодо налагодження ДПП моніторингу активності та ефективності 

діяльності місцевих органів влади з розвитку ДПП, зокрема на предмет 

наявності у органах місцевої влади чітко визначених відповідальних 

структурних підрозділів та осіб, до обов’язків яких входить розвиток ДПП, 

визначення та паспортизації потенційних об’єктів ДПП, сформованості їх 

реєстрів, активності налагодження діалогу з потенційними інвесторами і його 

результативності; 

- забезпечення активного діалогу між потенційними учасниками 

партнерства та іншими зацікавленими особами з використанням потенціалу 

внутрішньої та зовнішньої інфраструктури виставково-ярмаркової діяльності, 

офіційних та спеціалізованих комунікаційних мереж, широкого висвітлення 

можливості співробітництва та позитивного досвіду ДПП; 

- сприяння більш активному поширенню інформації про інвестиційні 

пропозиції ДПП та залученню більшої кількості учасників конкурсних 

відборів; 

- підвищення мотивації потенційних партнерів у укладенні угод ДПП, у 

тому числі завдяки пільговому оподаткуванню будівництва та експлуатації 

об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури у сільській місцевості, 

гарантування можливості доступу інвесторів до унікальних ресурсів 

(природних, культурних).  



 145 

ДПП як інвестиційний чинник може використовуватися у всіх видах 

економічної діяльності. Але чи не найбільш перспективним в контексті 

забезпечення розвитку сільських економік західного регіону України, у т. ч. 

інноваційного, є їх туристично-реакреаційний потенціал, особливо у гірських 

районах.  

Гірські райони Українських Карпат охоплюють західні регіони України та 

формують Карпатський регіон, до якого входять Львівська, Чернівецька, 

Закарпатська та Івано-Франківська області. Більшість сільських населених 

пунктів гірських районів Карпатського регіону характеризуються наявністю 

унікальних туристично-рекреаційних, природних ресурсів та багатою 

екосистемою, отже, володіють ресурсним потенціалом для розвитку туризму 

й рекреації, що нині використовується мало ефективно. Відтак 

актуалізувалася потреба у реалізації заходів державної політики, 

спрямованих на формування й ефективне використання їх туристично-

рекреаційного потенціалу, що безпосередньо пов’язане із забезпеченням їх 

стабільного соціально-економічного розвитку, зростанням ділової активності 

та підприємницької ініціативи, розвитком туристичного бізнесу, ділової та 

комунікаційної інфраструктури, збільшенням зайнятості, зростанням 

надходжень до місцевих бюджетів та підвищенням якості життя населення.  

По-перше, об’єктивними передумовами визначення розвитку туризму та 

рекреації як пріоритетного інноваційного напряму економічної та 

інвестиційної діяльності на сільських територіях західного регіону України 

(зокрема, у гірських районах Карпатського регіону) є наявність природно-

ресурсної бази. У гірських районах західних регіонів України налічується 

понад 800 джерел і свердловин лікувальних мінеральних вод усіх відомих 

типів, більшість із яких є унікальними. Їх запаси достатні для щорічного 

оздоровлення понад 7 млн. осіб. Розвідано також значні запаси лікувальних 

грязей та озокериту.  

Так, у Львівській області розташоване найбільше в Україні родовище 

озокериту – Бориславське, де щороку видобувається близько 700 т 

медичного озокериту, а запаси родовища при існуючих обсягах видобутку 

забезпечать потреби лікування протягом 100 років. Ці ресурси у поєднанні зі 

сприятливими кліматичними умовами є природною базою розвитку 

санаторно-курортної діяльності.  

Одноразова гранична рекреаційна місткість Карпатського регіону може 

сягати 2 млн. осіб. Протягом року без шкоди для природного довкілля регіон 

можуть відвідати до 8 млн. відпочивальників і туристів, а також ще близько 

12 млн. екскурсантів і туристів ―вихідного дня‖. 

По-друге, це природні умови для диверсифікації туристичних послуг, 

розвитку різноманітних видів туризму в гірських районах західних регіонів 

України. Карпати завдяки складному рельєфу мають потужний потенціал для 

розвитку різних видів активного туризму (гірськолижний туризм, рафтинг, 

сплав річками, спелеотуризм, альпінізм, гірський пішохідний та спортивний 

кваліфікаційний туризм, гірський велотуризм, дельтапланеризм, мото- і 

автотуризм та ін.). Карпати не мають альтернативи в Україні щодо розвитку 
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гірськолижного спорту, потенціал якого відповідає вимогам світових (у т.ч. 

європейських) стандартів. Активний розвиток зимових видів спорту в 

Карпатському регіоні актуалізував питання щодо підготовки та впровадження 

Національного проекту ―Олімпійська надія – 2022‖. Крім того, вже декілька 

років відбуваються змагання всеукраїнського та європейського рівня у 

ВК ―Буковель‖ (Івано-Франківська область), НСБ ―Тисовець‖ (с. Сколе, 

Львівська область), ГЛСК ―Красія‖ (Закарпатська область). 

По-третє, це вигідне географічне положення західних регіонів України у 

центрі Європи та їх транспортна доступність. Територією Львівської області 

проходять три міжнародних транспортних коридори (далі – МТК) (МТК ғ 3 

Берлін–Дрезден–Вроцлав–Львів–Київ; МТК ғ 5 Трієст–Любляна–Бухарест–

Будапешт–Львів; МТК Європа–Азія). Через територію Закарпатської області 

проліг МТК ғ 5 (Критський) за маршрутом Лісабон–Трієст–Любляна–

Будапешт–Київ–Волгоград, який сполучає західно- і східноєвропейські 

автодорожні, залізничні та річкові національні мережі у напрямку Європа–Азія.  

Згаданий транспортний коридор, зокрема його допоміжні транспортні 

мережі на території Закарпатської області, перетинаються з відгалуженнями 

міждержавного транспортного коридору Балтійське море–Чорне море 

(Гданськ–Одеса) для перевезення пасажирів і вантажів із півночі на південь 

Європи і у зворотному напрямі. 

Щільна мережа транспортних шляхів, у тому числі міжнародного 

значення; міжнародне авіасполучення; державний кордон із п’ятьма 

країнами – все це є сприятливими факторами залучення не лише внутрішніх 

туристів, а й контингенту відпочивальників із багатьох країн світу, в тому 

числі країн ЄС. 

Це зумовлено тим, що прикордонні райони Карпатського регіону 

межують із кількома країнами, у тому числі країнами-членами ЄС: 

  Закарпатська область межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та 

Румунією (облаштовано 16 пунктів пропуску та митних постів, з яких 9 із 

статусом міжнародних, 6 – міждержавних та 8 пунктів спрощеного переходу; 

діє міжнародний повітряний пункт перетину кордону – аеропорт ―Ужгород‖);  

  Львівська область межує з Республікою Польща (облаштовано 8 

міжнародних пунктів перетину кордону, з них 4 автомобільні та 4 залізничні; 

діє міжнародний повітряний пункт перетину кордону – аеропорт ―Львів‖);  

  Івано-Франківська область межує з Румунією (не має облаштованих 

автомобільних, залізничних чи пішохідних пунктів перетину кордону; діє 

міжнародний повітряний пункт перетину кордону – аеропорт ―Івано-

Франківськ‖);  

  Чернівецька область межує з Румунією та Молдовою (облаштовано 19 

пунктів перетину кордону, з яких із статусом міжнародних – 10, 

міждержавних – 1; діє міжнародний повітряний пункт перетину кордону – 

аеропорт ―Чернівці‖)209. 

                                                 
209 Перелік пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон : [Електронний 

ресурс] / Державна прикордонна служба України. – Режим доступу : 

http://dpsu.gov.ua/ua/activities/skipping/skipping_18.htm. 
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Наявність потужного рекреаційного потенціалу гірських районів західних 

регіонів України створює реальні можливості щодо розширення пропозиції 

рекреаційних послуг (як для українських, так і для іноземних споживачів). В 

Україні фактично вже сформувались чотири великі туристичні регіони, умови 

яких дозволяють задовольняти потреби споживачів у рекреаційних послугах. 

Це Кримський, Причорноморський, Приазовський та Карпатський. На фоні 

перевантаження перших трьох і зростаючого попиту на туристично-

рекреаційні послуги (у т.ч. зростає внутрішній попит), Карпатський регіон 

має потужні ресурси для стрімкого нарощування пропозиції послуг щодо 

оздоровлення і відпочинку (без додаткового антропогенного навантаження 

на навколишнє природне середовище). Поряд з цим, українська частина 

Карпатського регіону, на відміну від решти туристичних регіонів України, 

завдяки особливостям рельєфу та багатству екосистеми може задовольняти 

попит споживачів на відпочинок та рекреацію цілорічно, без виражених 

ознак сезонності.  

Частка Карпатського туристичного регіону за кількістю туристів та 

екскурсантів, що обслуговуються туроператорами та турагентами (28,8%), 

майже вдвічі переважає частку Кримського туристичного регіону (14,9%), 

найбільша кількість екскурсантів припадає на Івано-Франківську область 

Карпатського регіону – 342 тис. осіб210. 

Карпатський туристичний регіон володіє достатньою матеріально-

технічною базою для розміщення туристів. Так, за кількістю готелів та 

аналогічних засобів розміщення він випереджає Кримський регіон (799 та 

651 відповідно), хоча за кількістю номерів для приїжджих Карпатський та 

Кримський регіони майже не відрізняються (14925 та 14407 відповідно)211. 

Хоча порівняно з іншими туристичними регіонами Карпатський регіон 

має відносно невелику кількість санаторно-курортних закладів, він володіє 

значним потенціалом неосвоєних природних ресурсів з лікувальними 

властивостями для відкриття нових закладів, а також можливостями 

введення в експлуатацію низки непрацюючих (―законсервованих‖) 

санаторно-курортних закладів (створених ще за часів існування СРСР). За 

кількістю санаторно-курортних та оздоровчих закладів тривалого 

перебування Карпатський регіон поступається решті основних туристичних 

регіонів України, зокрема в 4 областях Карпатського регіону функціонують 

208 закладів (у Причорноморському регіоні – 632; у Кримському – 543; у 

Приазовському – 449 санаторно-курортних закладів212). 

Гірські райони західних регіонів України мають на своїй території значну 

кількість пам’яток історії, культури та архітектури. Карпатський регіон 

належить до найбагатших на пам’ятки історії та культури територій в Україні. 

                                                 
210 Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні: 

Статистичний бюлетень / [відп. за вип. І. В. Калачова]. – Державна служба статистики 

України. – Київ, 2011. – 92 c. 
211 Статистичний щорічник України за 2011 рік / [за ред. О. Г.Осауленка]. – Державна 

служба статистики України, 2012 р. – 560 с. 
212 Туристична діяльність в Україні у 2011 році: Статистичний бюлетень / [відп. за вип. І. В. 

Калачова]. – Державна служба статистики України. – Київ, 2012. – 76 с. 
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У гірських районах західних регіонів збереглася багата духовна культура – 

етнічні звичаї й обряди, народні промисли (ліжникарство, лозоплетіння, 

різьба по дереву, ткацтво, плетіння з соломи, традиційне вівчарство, 

автентична кухня та ін.), цікавим для туристів є місцевий етнічний фольклор, 

що також є важливим елементом туристичної привабливості та може 

виступати фактором залучення інвестиційних коштів. 

На території чотирьох областей взято під охорону понад 6 тисяч пам’яток 

архітектури IX-XX ст., серед яких особливе місце посідають споруди Львова, 

Жовкви, Підгірців, Галича, Ужгорода, Мукачева, Хотина, Чернівців та ін. 

Світову славу здобули місцеві пам’ятки дерев’яної архітектури XIV-XIX ст. У 

регіоні розташовані археологічні пам’ятки міжнародного значення – 

трипільські поселення на Дністрі, старослов’янські городища у Стільському, 

Пліснеську, Звенигороді, Василеві, Непоротові, Рухотині; залишки 

стародавнього Галича у Крилосі, руїни скельних фортець у Спасі, Уричі, 

Розгірчому, Бубнищі тощо. 

Соціально-економічною специфікою розвитку сільських поселень 

гірських територій західного регіону України є достатня кількість потенційної 

робочої сили для сфери послуг. Так, у гірських районах чотирьох західних 

областей України проживає близько 1,3 млн. осіб (тобто близько 20% 

населення західних регіонів України, з них третина – на висоті 500 м і вище). 

Гори створюють специфічні, надзвичайно складні умови для проживання та 

господарювання (особливо у сільському господарстві). Тому однією з 

найгостріших проблем розвитку цих територій є проблема зайнятості. 

Відсутність стабільної роботи зумовлює й низький рівень освіти та 

матеріального добробуту жителів гірських районів українських Карпат. Саме 

тому розвиток туризму з відповідною організацією обслуговування, із 

розвитком інфраструктури сприятиме зростанню зайнятості місцевого 

населення. В цьому контексті альтернативи розвитку туризму та рекреації 

(задля збільшення кількості робочих місць) у гірських районах українських 

Карпат нині не існує. 

Наявні також і інституційно-правові передумови розвитку туризму в 

гірських районах західних регіонів України. Інституційно-правове 

забезпечення вітчизняної державної політики розвитку туризму в Україні 

складається із законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів 

Президента України, а також інших нормативно-правових документів. Закон 

України ―Про туризм‖ (15.09.1995 р.) унормував ―… туризм одним з 

пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки …‖. 

В Україні відзначають пріоритетність туризму та рекреації для активізації 

регіонального розвитку. В Державній стратегії регіонального розвитку 

України на період до 2015 року розвиток туристично-рекреаційного 

комплексу визначений як державний пріоритет  для західних областей, які 

формують Карпатський регіон, – Закарпатської, Львівської, Івано-

Франківської та Чернівецької. У західних регіонах України пріоритетність 

розвитку туризму та рекреації визначена в регіональних програмах та 

стратегіях розвитку.  
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Документами, які визначають пріоритетність розвитку туризму у 

Львівській області, є Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року, 

однією з цілей якої проголошено: ―Львівщина – регіон чистого та 

привабливого навколишнього середовища, культури, туризму та рекреації‖, 

та Програма розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011-

2013 рр. 

У Закарпатській області у процесі стратегічного планування 

регіонального розвитку в туристичній сфері використали комплексний підхід. 

У Регіональній стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року, 

Стратегії розвитку екологічного туризму та еколого-освітньої діяльності на 

території Закарпатської області та Програмі розвитку туризму і курортів у 

Закарпатській області на 2011-2015 рр. визначається не лише пріоритетність 

розвитку туризму та рекреації, а й необхідність розвитку конкретних видів 

туризму (зеленого, сільського, санаторно-курортного, оздоровчого, 

екстремального, розвиток екологічної освіти), які є складовими процесів 

соціально-економічного розвитку регіону.  

В Івано-Франківській області пріоритетність туризму визначена у 

Стратегії економічного та соціального розвитку територій Івано-Франківської 

області до 2015 року, у Регіональній програмі розвитку туризму в Івано-

Франківській області на 2011-2015 рр. 

У Чернівецькій області пріоритетність туристичного комплексу для 

розвитку регіону визначена у Стратегії розвитку області на період до 2015 

року.  

Серед системних недоліків більшості програм і стратегій регіонального 

розвитку західних регіонів України слід виокремити відсутність 

обґрунтування конкретних напрямів (механізмів та інструментів) 

стимулювання розвитку туризму та рекреаційної діяльності у гірських 

районах цих територій, визначення внутрішніх джерел їх фінансування. 

Для Карпатського регіону туризм та рекреація традиційно залишаються 

серед найбільш перспективних сфер економіки, що мають необхідні ресурси 

та сприятливі умови розвитку. Карпатський регіон – це унікальний в 

історичному аспекті край із великою кількістю пам’яток архітектури, історії, 

культури, що має сприятливий природно-кліматичний потенціал, рекреаційні 

заклади, туристичні маршрути, збережені етнічні (місцеві) традиції.  

Незважаючи на сприятливі передумови розвитку туризму та рекреації у 

гірських районах західних регіонів України, ефективність використання 

туристично-рекреаційного та природно-ресурсного потенціалу цих територій 

є низькою. Зокрема, низькі показники оплати праці, високий рівень 

безробіття, обмежений вибір видів господарської економічної діяльності, брак 

інвестиційних коштів тощо ускладнюють процес використання переваг 

Карпатського регіону. 

Головними проблемами та перешкодами для підвищення ефективності 

використання туристично-рекреаційного потенціалу сільських територій 

гірських районів західного регіону України залишаються: високий рівень 

моральної і фізичної зношеності об’єктів туристично-рекреаційної 
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інфраструктури, занедбаний стан культурних пам’яток, що становлять 

туристичний інтерес для потенційних туристів; незадовільна якість 

комунальної, виробничої, фінансової, транспортної, комунікаційно-

інформаційної інфраструктури та проблеми транспортної доступності 

туристично-рекреаційних об’єктів; недостатній рівень забезпечення 

професійними кадрами у галузі туризму і рекреації; недостатня кількість 

економічних, зокрема податкових та фінансово-кредитних, стимулів для 

розвитку туризму, туристично-рекреаційного бізнесу, залучення інвестицій у 

туристичну галузь; недостатній рівень інформаційно-маркетингового 

забезпечення просування власних туристичних та інвестиційних можливостей. 

Відтак, з метою усунення системних перешкод та створення 

сприятливого інституційно-організаційного середовища для підвищення 

ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу 

інноваційного розвитку сільських територій гірських районів західного 

регіону України органам державного управління необхідно: 

- активізувати роботу щодо розробки і реалізації регіональних та 

місцевих програм розвитку інвестиційної діяльності на території гірських 

районів, спрямованих на заміщення державного бюджетного фінансування 

проектів розвитку їх економік (у т. ч. із визначенням пріоритетною сферою 

інвестування туристично-рекреаційного комплексу) інвестиційними фондами, 

кластерами, іншими об’єктами інвестиційної інфраструктури, коштами 

іноземних інвесторів, трудових мігрантів; 

- активізувати діяльність з популяризації можливостей і переваг 

вітчизняного туристично-рекреаційного комплексу гірських районів, у т.ч. 

шляхом участі у регіональних, національних та міжнародних виставках, 

салонах, ярмарках, форумах представників туристичного бізнесу, готельно-

ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів, закладів 

культури та мистецтва, що сприятиме збільшенню потоку внутрішніх та 

іноземних туристів, залученню інвестиційних ресурсів для реалізації нових 

проектів у сфері туризму і рекреації; 

- ініціювати збільшення обсягів та практик використання механізмів 

державно-приватного партнерства, в т. ч. у формі концесій, для реалізації 

проектів із модернізації туристичної та транспортної інфраструктури, 

освоєння природних ресурсів (джерел мінеральних вод, лікувальних грязей), 

реконструкції, збереження та реставрації культурних пам’яток; розробити 

механізм надання туристичних об’єктів та природних ресурсів у довготривалу 

оренду за умов капітальної реставрації, належного утримання пам’яток 

архітектури, відкритого доступу до них, забезпечення умов збереження 

екології; 

- відкривати нові напрями підготовки спеціалістів у туристичній сфері 

для створення ніші високоспеціалізованих фахівців у сфері туризму, 

рекреації, ―зеленого‖ туризму, культурного туризму, підвищення рівня 

туристичного обслуговування; 

- ініціювати регіональними та місцевими органами влади методичних 

інформаційно-комунікаційних заходів, спрямованих на поширення серед 
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місцевого населення, туристичних операторів та агентів, суб’єктів 

господарювання – підприємств готельно-ресторанного бізнесу та санаторно-

курортної сфери, потенційних інвесторів тощо – позитивного європейського 

та вітчизняного досвіду інноваційних форм туристично-рекреаційного 

бізнесу, а саме: створення садиб ―зеленого‖ туризму, туристичних кластерів, 

підвищення рівня завантаження закладів (у т. ч. шляхом диверсифікації 

використання їх приміщень, здійснення промоакцій та диференціації цін 

залежно від орієнтації на туристичний сегмент, розмірів туристичних груп), 

освоєння природних, лікувальних ресурсів. 

 
 



 152 

ВИСНОВКИ 
 

 

 

Дослідження аспектів і механізмів інноваційного розвитку сільських 

територій нині належить до основних завдань регіональної економічної науки. 

Важливість цього напряму науково-дослідницької діяльності зумовлена тією 

вагомою роллю, яку нині відіграють сільські території у соціальному та 

економічному розвитку регіональних господарських комплексів. Насамперед, 

це стосується сільських територій західного регіону України, де переважна 

частка виробництва сільськогосподарської продукції зосереджена в особистих 

господарствах населення, а питома вага сільських мешканців майже удвічі 

перевищує середньоукраїнський показник. 

Аналізуючи методологічні засади функціонування механізмів 

інноваційного розвитку сільських територій, слід акцентуватися на тих із них, 

які в сучасних умовах визначають ефективність використання ресурсного 

потенціалу західноукраїнського села. З огляду на це на особливу увагу 

заслуговують інституційно-правовий, фінансовий та соціальний механізми 

інноваційного розвитку сільських територій. 

Перший із них визначає динаміку інноваційних процесів у сільській 

економіці крізь призму діючих нормативно-правових актів, зокрема законів 

України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та Верховної 

Ради України, галузевих та регіональних стратегій і програм розвитку 

сільських територій та аграрного сектору тощо. Крім того, інституційно-

правовий механізм забезпечує адаптацію на вітчизняний ґрунт європейських 

стандартів інноваційного розвитку сільських територій, включаючи 

імплементацію в нашій державі відповідних нормативно-правових актів та 

поширення впливу інститутів, що функціонують у країнах ЄС. 

Фінансовий механізм інноваційного розвитку сільських територій діє на 

основі інструментів та важелів, пов’язаних із фінансуванням сільської 

економіки. Пріоритетними серед них є: бюджетно-фінансові важелі, 

інвестиційні інструменти, банківські кредити, фіскальні платежі, міжнародна 

фінансова допомога тощо. Цей механізм забезпечує реалізацію відповідних 

проектів і програм сільського розвитку, насамперед в частині життєдіяльності 

виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури села, інвестицій в 

людський та соціальний капітал сільських територій, становлення нових форм 

організації виробництва та управління в аграрній і суміжних із нею сферах 

сільської економіки.   

Соціальний механізм інноваційного розвитку сільських територій 

ґрунтується на взаємодії формальних і неформальних суспільних інститутів у 

розвитку господарських комплексів сільських територій. Передусім це 

стосується традицій господарської діяльності в сільській місцевості, звичних 

форм організації праці та соціальної поведінки в аграрному та пов’язаних із 

ним секторах сільської економіки, домінуючих рис регіональної культури 

землеробства і тваринництва, стереотипів управлінської діяльності на селі, 
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характерних особливостей розвитку сільськогосподарського підприємництва, 

а також спроможності сільської економіки регіону відповідати тим 

інноваційним тенденціям, які відбуваються у державі та світі. 

Кожен з вищезгаданих механізмів чинить постійний вплив на реалізацію 

інноваційного потенціалу розвитку сільських територій у всіх регіонах нашої 

держави, з урахуванням специфіки його просторового, соціального та 

економічного розвитку.  

Так, у сільському господарстві західного регіону Україні виразно 

простежується переважання впливу соціального механізму, характерними 

рисами якого є: традиційна для малоземельного регіону культура 

землеробства і тваринництва, наближеність ментальності сільських мешканців 

до європейських стандартів економічної поведінки селян, зумовлена 

історичною спадщиною та близькістю до ЄС, відносна розвиненість інститутів 

громадянського суспільства та більш висока підприємницька активність 

сільських мешканців порівняно з іншими регіонами України.  

Це знаходить свій вияв у наближеності сільських територій регіону до 

середньоєвропейських значень за показниками розораності території, 

забезпеченості ріллі тракторами, урожайності основних сільськогосподарських 

культур, продуктивності сільськогосподарських тварин тощо на тлі інших 

регіонів України. Крім того, функціонування господарств, які спеціалізуються 

на виробництві сільськогосподарської продукції, в західному регіоні 

ґрунтується на тих же засадах, що і в країнах ЄС, а саме на відносно 

невеликих за обсягом домогосподарствах (у країнах ЄС – фермерських 

господарствах), тимчасом як у більшості регіонів нашої держави домінують 

великі агрохолдинги. 

Згадані характерні особливості агровиробничого сектору визначають і 

специфіку формування соціальної та гуманітарної інфраструктури сільських 

територій у західних областях України з погляду перспективи впровадження 

інновацій у їх розвиток. Зокрема, упродовж останніх років спостерігається 

позитивна динаміка забезпеченості сільських мешканців регіону житловою 

площею, зростають показники комфортності житлових приміщень, 

розширюється майновий набір товарів тривалого користування у сільській 

місцевості, прискорюється долучення сільських мешканців до мережі Інтернет, 

зростає вплив Церкви на сільські територіальні громади, внаслідок чого 

нівелюється низка девіантних проявів у поведінці селян. 

Водночас спостерігаються негативні явища, пов’язані зі зростанням 

кількості об’єктів незавершеного будівництва на селі, охопленням сільських 

дітей дошкільною освітою, скороченням у селах чисельності інституцій 

позашкільного виховання, зменшенням кількості і наповнюваності фондів 

сільських бібліотек, скороченням числа сільських клубів і демонстраторів 

кінофільмів, занепадом мережі культурної інфраструктури на сільських 

територіях, зумовленим браком необхідного фінансування тощо. 

Ці тенденції обмежують можливості інноваційного розвитку сільських 

територій, негативно відбиваючись на розвитку їх людського капіталу. Так, нині 

існує гостра потреба у підвищенні рівня освіти сільського населення регіону, 
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його культури, обізнаності в сучасних підходах до ведення економічної 

діяльності, без чого неможливо досягнути належного рівня ефективності 

інновацій у сільській економіці. Крім того, необхідно змінювати ставлення 

сільського населення до інновацій і підприємництва, стимулювати активізацію 

його громадянської позиції, формувати середовище для вирощування нових 

лідерів з числа мешканців сільських територіальних громад. 

У підвищенні якості людського капіталу як чинника інноваційного 

розвитку західноукраїнського села слід відзначити вагому роль освіти і науки. 

Саме вищі навчальні заклади та наукові установи аграрного профілю, 

концентрація яких у західному регіоні є однією з найбільших у державі, 

покликані стати основними генераторами інноваційних ідей та центрами 

трансферу інноваційних агротехнологій у вітчизняне сільське господарство, в 

тому числі на основі поширення закордонного досвіду та активізації 

агроконсалтингової діяльності. 

Перспектива інноваційного розвитку сільських територій регіону тісно 

пов’язана з удосконаленням організаційно-управлінської складової 

функціонування відповідних господарських комплексів та становленням 

багатофункційної сільської економіки. Насамперед це стосується 

запровадження у практику господарської діяльності на сільських територіях 

таких інноваційних форм організації виробництва, як аграрні кластери, 

агротехнопарки, агроіндустріальні парки, кооперативні мережі тощо. 

Пріоритетними напрямами становлення багатофункційної сільської 

економіки мають стати агротуризм і рекреаційна сфера, харчопереробна і 

деревообробна галузі, легка промисловість, сфера обслуговування, 

транспортна логістика, у тому числі транскордонна, а також виробництво 

будівельних матеріалів.  

Таким чином, основні зміни, пов’язані з нарощуванням потенціалу 

інноваційного розвитку сільських територій західного регіону України, 

пов’язані зі створенням сільської поселенської мережі, комфортної для 

проживання місцевого населення, відкритої до інноваційного підприємництва 

та диверсифікації економічної діяльності, покращення забезпеченості селян 

соціальними послугами на інноваційній основі. Це стимулюватиме розвиток 

людського капіталу села та забезпечить вирівнювання просторово-

територіального розвитку на регіональному та загальнодержавному рівнях.  

Пріоритетного значення у цьому контексті нині набуває удосконалення 

інституційного середовища інноваційного розвитку економічних комплексів 

сільських територій за організаційно-економічним, фінансово-інвестиційним та 

логістичним напрямами. Їх спрямованість має забезпечувати формування 

системи інституцій, здатних змінити підходи до управління розвитком 

економіки сільських територій на принципах плановості та інноваційності; 

ініціювати і сприяти розвитку малого інноваційного підприємництва, розробці 

та реалізації інноваційних бізнес-проектів; формувати перспективні напрями 

диверсифікації економічної діяльності та інноваційного розвитку економічних 

комплексів; слід спрямувати зусилля влади та економічних агентів, місцевих 

громад на інноваційний розвиток соціальної та комунальної інфраструктури. 
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Операційні цілі фінансово-економічного напряму розбудови інституційної 

інфраструктури інноваційного розвитку сільської економіки  

західного регіону України передбачають створення нових та підвищення 

дієвості існуючих суб’єктів фінансово-кредитного та інвестиційного 

забезпечення розвитку економічних комплексів сільських територій, 

залучення і більш ефективне використання бюджетних ресурсів, коштів 

міжнародної технічної допомоги, трансфертів трудових мігрантів, громадських 

організацій та бізнес-структур. 

Пріоритетні завдання логістичного напряму політики удосконалення 

інституційного середовища інноваційного розвитку економічних комплексів 

сільських територій західного регіону України спрямовані на покращення умов 

та створення територій, комфортних для проживання сільського населення, 

розвиток бізнес-ініціатив шляхом розбудови транспортно-логістичної 

інфраструктури, модернізацію вузлових транспортних об’єктів, оновлення 

об’єктів придорожнього сервісу, підвищення якості та ефективності 

функціонування системи транспортного сполучення. 

Механізми підвищення ефективності регулювання ринку праці, 

розширення можливостей економічних комплексів сільських територій 

західного регіону України щодо формування, нагромадження та ефективного 

використання їх інтелектуально-кадрового капіталу доцільно спрямувати на 

посилення інституціонального забезпечення, зменшення обсягів 

нерегламентованої діяльності та кількості створених неформальних робочих 

місць; диверсифікацію економіки сільських територій для забезпечення 

продуктивної зайнятості, підвищення ефективності праці та доходів населення, 

організації самозайнятості та впорядкування ―човникової‖ торгівлі 

прикордонних районів; запровадження організаційних механізмів покращення 

підприємницького середовища для підвищення ефективності функціонування 

мікроринків праці, посилення ділової активності населення; створення 

ефективної системи адміністративного та інформаційно-комунікаційного 

середовища розширеного відтворення якісної та конкурентоспроможної 

пропозиції на ринку праці; удосконалення нормативно-правового та 

організаційно-економічного забезпечення системи регулювання трудової 

міграції та збільшення масштабів зайнятості на внутрішніх ринках сільських 

територій. 

Враховуючи об’єктивні обмеження щодо економічного потенціалу та 

ресурсних можливостей, перспективні інноваційні підходи до розвитку 

сільської економіки в західному регіоні мають стосуватися зростання ділової 

активності населення та бізнес-структур у агропромисловому комплексі, 

туризмі та рекреації, легкій і переробній промисловості, малій енергетиці, у 

сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Для цього потрібні нові 

підходи, що передбачають формування і розвиток повноцінної 

підприємницької та ділової інфраструктури, підготовку і реалізацію проектів 

державно-приватного партнерства задля покращення фінансово-інвестиційної 

підтримки підприємницьких проектів та програм розвитку сільської економіки 

в західному регіоні України. 
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ДОДАТКИ 
 

 

 

Додаток А 

 

Кількість тракторів в областях  

західного регіону України у 2012 році213 
Області Кількість тракторів  

Всього у сільськогоспо-

дарських 

підприємствах 

у фермерських 

господарствах 

у господарствах 

населення 

тис. шт. % тис. шт. % тис. шт. % тис. шт. % 

Волинська 17,8 100,0 2,8 15,7 0,6 3,4 14,4 80,9 

Закарпатська 5,8 100,0 0,7 12,1 0,3 5,2 4,8 82,8 

Івано-

Франківська 
8,9 100,0 2,0 22,5 0,4 4,5 6,5 73,0 

Львівська 14,8 100,0 2,6 17,6 0,9 6,1 11,3 76,3 

Рівненська 14,2 100,0 2,2 15,5 0,6 4,2 11,4 80,3 

Тернопільська 16,1 100,0 3,1 19,3 0,6 3,7 12,4 77,0 

Чернівецька 7,8 100,0 1,2 15,4 0,4 5,1 6,2 79,5 

Західний регіон 85,4 100,0 14,6 17,1 3,8 4,4 67,0 78,6 

Всього в Україні 370,0 100,0 150,7 40,7 35,0 9,5 184,3 49,8 

 

                                                 
213

 Розраховано за даними Державної служби статистики України. 
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Додаток Б 

 

Посівна площа під урожай 2010-2012 років (тис. га)214 

Області Роки 

2010 2011 2012 

У  

с/г 

підпри-

ємствах 

У 

госпо-

дарст-

вах 

насе-

лення 

Всього У  

с/г 

підпри-

ємствах 

У 

госпо-

дарст-

вах 

насе-

лення 

Всього У  

с/г 

підпри-

ємствах 

У 

госпо-

дарст-

вах 

насе-

лення 

Всього 

Волинська 184,4 293,6 478,0 195,5 302,9 498,4 208,4 310,6 519,0 

Закарпатська 25,0 159,5 184,5 26,7 162,8 189,6 29,4 162,1 191,5 

Івано-

Франківська 
104,4 217,1 321,5 118,5 216,7 335,1 141,8 217,3 359,1 

Львівська  220,3 319,8 540,1 241,5 320,7 562,2 273,7 322,5 596,2 

Рівненська 251,7 255,5 507,2 250,9 271,7 522,6 244,9 283,3 528,2 

Тернопільська 507,0 251,8 758,8 524,9 252,9 777,8 538,0 258,0 796,0 

Чернівецька 116,4 173,7 290,1 128,6 174,4 303,0 131,9 173,7 305,6 

Західний 

регіон 
1409,2 1671,0 3080,2 1486,6 1702,1 3188,7 1568,1 1727,5 3295,6 

Україна 18785,4 7950,8 26736,2 19293,3 8172,8 27466,1 19175,7 8304,7 27480,4 

 

                                                 
214 За даними: Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2010 року: 

Статистичний бюлетень. – К.: Державний комітет статистики, 2010; Посівні площі 

сільськогосподарських культур під урожай 2011 року: Статистичний бюлетень. – К.: 

Державний комітет статистики, 2011; Посівні площі сільськогосподарських культур під 

урожай 2012 року: Статистичний бюлетень. – К.: Державний комітет статистики, 2012.  
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Додаток В 

 

Посівна площа під урожай 2012 року215 

Області Загальна 

площа 

ріллі,  

тис. га 

Засіяно 

всього 

Під урожай основних сільськогосподарських 

культур 

тис. га % Зернові та 

зернобобові 

культури 

Технічні 

культури 

Картопля 

та овоче-

баштанні  

Кормові 

культури 

тис.  

га 

% тис. 

га 

% тис. 

га 

% тис. 

га 

% 

Волинська 673,2 519,0 77,1 272,0 52,4 58,2 11,2 80,1 15,4 108,7 20,9 

Закарпатська 199,7 191,5 95,9 90,5 47,3 5,7 3,0 49,9 26,1 45,4 23,7 

Івано-

Франківська 

393,0 359,1 91,4 157,0 43,7 45,1 12,6 71,8 20,0 85,2 23,7 

Львівська  796,1 596,2 74,9 288,9 48,5 80,1 13,4 121,8 20,4 105,4 17,7 

Рівненська 651,3 528,2 81,1 254,7 48,2 79,9 15,1 81,2 15,4 112,3 21,3 

Тернопільська 850,0 796,0 93,6 503,9 63,3 147,6 18,5 76,3 9,6 68,1 8,6 

Чернівецька 331,7 305,6 92,1 138,3 45,3 66,5 21,8 46,9 15,3 54,0 17,7 

Західний 

регіон 
3895,0 3295,6 84,6 1705,3 41,7 483,1 14,7 528,0 16,0 579,1 17,6 

Україна 32498,5 27480,4 84,6 15562,2 56,6 7549,7 27,5 2016,9 7,3 2348,6 8,5 

                                                 
215 За даними: Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2012 року: 

Статистичний бюлетень. – К.: Державний комітет статистики, 2012. – С. 11-14. 
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Додаток Г 

 

Внесення мінеральних добрив у західному регіоні, Україні  

та країнах світу на 1 га сільськогосподарських угідь у 2010 р.216 

Області (регіон, 

країна) 

Всього, кг Азотні добрива Калійні добрива Фосфорні добрива 

кг % кг % кг % 

Волинська 12,7 8,6 67,7 1,8 14,2 2,3 18,1 

Закарпатська 3,2 2,1 65,6 0,5 15,6 0,6 18,8 

Івано-Франківська 11,7 7,6 65,0 2,1 17,9 2,0 17,1 

Львівська 19,6 12,1 61,7 3,3 16,8 4,2 21,4 

Рівненська 23,2 15,1 65,1 2,3 9,9 5,8 25,0 

Тернопільська 47,5 35,4 74,5 5,7 12,0 6,4 13,5 

Чернівецька 18,3 11,7 63,9 3,4 18,6 3,2 17,5 

Західний регіон  21,7 14,8 68,2 3,0 13,8 3,9 18,0 

Україна 23,4 17,0 72,6 4,6 19,7 1,8 7,7 

Польща 114,7 66,3 57,8 22,8 19,9 25,6 22,3 

Франція 92,9 65,2 70,2 13,6 14,6 14,1 15,2 

Німеччина 128,3 92,9 72,4 13,9 10,8 21,5 16,8 

США 44,1 27,4 62,1 8,3 18,8 8,4 19,0 

Росія 31,5 21,9 69,5 7,4 23,5 2,2 7,0 

Китай 102,5 70,4 68,7 24,4 23,8 7,7 7,5 

Весь світ 33,6 21,5 64,0 7,8 23,2 4,4 13,1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
216 За даними: Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай 

сільськогосподарських культур у 2010 році. Статистичний бюлетень. – К.: Державна служба 

статистики України. – 2011. – 52 с. – С. 20.; Rocznik statystyczny rolnictwa. 2011. – 

Warszawa, 2012. – 393 s. – S. 366. 
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Додаток Д 

 

Поширення корупції у органах  державного управління  

західних областей України217 

Регіони Експортно- 

імпортні 

операції 

Судові 

процеси 

Податкові 

платежі 

Державні 

закупівлі 

Отримання 

дозволів та 

ліцензцій 

Виділення 

земельних 

ділянок 

Волинська 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 

Закарпатська 5,6 5,8 7,1 6,4 6,4 5,6 

Івано-

Франківська 
5,0 4,8 5,6 4,9 5,1 4,7 

Львівська 5,6 5,1 5,8 5,8 5,4 4,9 

Рівненська 4,0 4,0 4,1 4,7 4,1 3,8 

Тернопільська 5,6 4,9 5,7 5,0 5,2 5,2 

Чернівецька 7,1 7,5 6,6 7,5 7,0 8,0 

Західний 

регіон 
5,5 5,3 5,7 5,6 5,5 5,3 

В середньому 

по Україні 
5,4 5,1 5,6 5,5 5,4 5,1 

Примітка: Оцінка за інвертованою десятибальною шкалою: 0 означає 

значне поширення корупції,  10 - відсутність хабарництва. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
217 За даними: Звіт про інвестиційну привабливість регіонів : [Електронний ресурс] / 

Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id 

=246244948&cat_id=244277212. 



 173 

Для нотаток 



 174 

Для нотаток 



 175 

Для нотаток 

 



 176 

Наукове видання  

 

 

Стратегічні пріоритети та механізми  

інноваційного розвитку сільських територій  

західного регіону України 

 

 

 

 

 

Монографія 

 

 

 

 

Комп’ютерний макет: В.Є. Крупін  

 

© Інститут регіональних досліджень НАН України, 2014 

 © Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень  

     в м. Львові, 2014 

 © ЛМГО ―Акцент‖, 2014 

 

 

 

Підп. до друку 12.02.2014. Формат 60х84/16.  

Папір офсетний ғ1. Гарн. літ. Офс. друк.  

Ум.-друк. арк. 10,5. Тираж 300. Зам. 017. 

 

 

 

Оригінал-макет виготовлено в  

Інституті регіональних досліджень НАН України 

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4 

 

 

Друк: ФОП Кундельська В.О. 

79037, м. Львів, вул. Студинського, 4. 

Виписка є ЄДР серія АА ғ 543619 від 22.10.2007 р. 

Тел.: 096 270 62 87; 050 227 91 39. 

e-mail: genaprint@mail.ru 


