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RURAL OF UKRAINE IN MEASURING REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT

У статті висвітлено проблеми сталого розвитку сільських територій з позиції регіонального людськоJ

го розвитку. Здійснено ретроспективний аналіз державної політики щодо їх розвитку та деструктивного

галузевого підходу до життєзабезпечуючого простору в період здійснення радикальних реформ в аграрній

сфері в 30Jті й пізніші роки минулого століття. На прикладі чинних нормативноJправових актів регуляJ

торного характеру, прийнятих в умовах незалежної Україні, показано негативну спадковість методів

централізованоJпланової економіки в частині галузевого підходу до сільського розвитку. З урахуванням

стану соціальноJекономічного, демографічного, екологічного, інфраструктурного та інших чинників доJ

ведено його невідповідність засадам сталого розвитку. Розкрито показники регіонального людського

розвитку за його складниками (відтворення населення, соціальне становище, комфортне життя, доброJ

бут, гідна праця, освіта) в руслі сталого розвитку сільських територій. Проаналізовано діяльність ДерJ

жавного фонду регіонального розвитку, реалізовані ним інвестиційні проекти та ефективність викорисJ

тання коштів за даними Рахункової палати України. Опрацьовано пропозиції, спрямовані на удосконаJ

лення державного управління сталим розвитком сільських територій та багатофункціональності з ураJ

хуванням фіскальної децентралізації, адміністративноJтериторіальної, медичної, освітньої, пенсійної реJ

форм та посилення ролі й відповідальності органів місцевого самоврядування за дотримання загальноJ

прийнятних стандартів рівня життя у сільській місцевості.

The article deals with problems of sustainable development of rural areas from the point of view of regional

human development. A retrospective analysis of the state policy on their development and a destructive sectoral

approach to the livelihoods space during the period of radical reforms in the agrarian sector in the 30th and later

years of the last century was carried out. On the example of the current normative regulatory acts adopted in the

conditions of independent Ukraine, the negative heredity of the methods of the centralized and planned economy

in the part of the sectoral approach to rural development is shown. Taking into account the state of socioJeconomic,

demographic, ecological, infrastructure and other factors, its inconsistency with the principles of sustainable

development has been proved. The indicators of regional human development according to its components

(reproduction of the population, social status, comfortable life, welfare, decent work, education) are revealed in

the framework of sustainable development of rural territories. The activity of the State Fund for Regional

Development, the investment projects implemented by it and the efficiency of the use of funds according to the

Accounting Chamber of Ukraine are analyzed. Proposals aimed at improving the state management of sustainable

development of rural areas and multifunctionality, taking into account fiscal decentralization, administrativeJ

territorial, medical, educational, pension reforms and strengthening of the role and responsibility of local selfJ

government bodies for observing the generally accepted standards of living standards in rural areas, have been

worked out.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільські території — це маже 90% площі України.

За даними Держстату України, станом на початок
2017 року тут проживала третина населення (13,1 млн
осіб), у т.ч. економічно активного у віці 15—70 років
(5649 тис.), така ж частка до загального підсумку домо�

господарств (4,9 млн), розташовано 28,4 тис. сільських
населених пунктів, об'єднаних у 8 тис. сільських рад та
699 об'єднаних територіальних громад (ОТГ). У
сільському, лісовому і рибному господарстві зайнято
2866,5 тис. осіб (17,6% до зайнятих в національній еко�
номіці), із них 578 тис., або лише кожен 5�й є найманим
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працівником, а більшість працює на умовах самозайня�
тості.

Для досягнення сучасних стандартів людського роз�
витку за європейськими і світовими мірками Україна має
унікальний природно�ресурсний, географічний, демо�
графічний, екологічний, туристично�рекреаційний по�
тенціал, вікові традиції землеробства й багату істори�
ко�культурну спадщину [19]. Проте за індексом людсь�
кого розвитку (ІЛР) у 2016 р., складеного програмою
розвитку ООН (ПРООН), серед 188 країн і територій
наша держава зайняла 84 місце проти 45, яке Україна
посідала в 1993 р. й відносилася на той час до країн з
високим рівнем людського розвитку. Нині ж це аудсай�
дерська позиція серед країн регіону та Європи, яка ос�
танні роки має тенденцію до зниження. Традиційно в
першу десятку входять країни з соціально орієнтова�
ними й ресурсозберігаючими економіками як�от: Нор�
вегія, Швеція, Німеччина, Данія, Нідерланди та інші.
Відставання від більшості країн світу для України до�
повнюється суттєвою відмінністю між окремими регіо�
нами за індексом людського розвитку (ІЛР), розрахо�
ваним за вітчизняною методикою [16]. До рівня націо�
нальної безпеки ця проблема загострилася для
сільських територій, особливо за соціальними інвести�
ціями й можливостями реалізації найціннішого багат�
ства — людського потенціалу.

За чверть століття ринкових соціально�економічних
та інституційних трансформацій державою прийнято
низку законодавчих, нормативно�правових і програм�
них актів, спрямованих на розвиток сільських територій,
як стратегічного ресурсу для забезпечення належного
добробуту сільського населення, сталого розвитку
аграрної сфери і національної економіки в цілому [1].
Проте не зважаючи на велику кількість документів, на
рівні державної політики не подолано залишковий прин�
цип фінансування інфраструктури села й сільських те�
риторій, вони як були, так і залишаються лише просто�
ровою базою для викачування ресурсів раніше дер�
жавою, а нині надвеликими експортно�орієнтованими
аграрними компаніями.

За даними Держстату України, з 2000 по 2016 рр. у
сільській місцевості з 1007 до 63 поменшало лікарняних
закладів, з 943 до 37 — дільничних лікарень, з 2321 до
468 — лікарських амбулаторій та поліклінік, з 16 113 до
12 484 — фельдшерсько�акушерських пунктів. За цей же
період закрито більше 300 дошкільних навчальних зак�
ладів, 3712 загальноосвітніх навчальних закладів, тисячі
клубів, бібліотек, спортивних залів і майданчиків. Це
стало як причиною, так і наслідком зменшення сільсько�
го населення майже на 3,8 млн осіб та зняття з адмініст�
ративного обліку 468 сіл, або 1,6% проти 1991 року.

Останнім часом здійснюється фіскальна децентра�
лізація, проводяться адміністративно�територіальна,
медична, освітня, пенсійна та інші соціальні реформи,
посилюється роль місцевого самоврядування, які в су�
купності мають поліпшити якість проживання на селі,
підвищити комфортність і привабливість сільського ук�
ладу, особливо для молоді, шляхом модернізації соці�
альних послуг та децентралізації повноважень цент�
ральних органів виконавчої влади. На завершальному
етапі знаходиться земельна реформа, яка має запрова�
дити цивілізований ринок сільськогосподарських угідь,
за умови першочергового права на їх придбання фер�
мерськими господарствами сімейного типу та середні�
ми за розмірами підприємствами, що мають позитивну
історію соціально відповідальної поведінки щодо ста�
лого розвитку сільської території.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Тематикою, пов'язаною з фундаментальними і при�

кладними дослідженням сталого розвитку сільських
територій в контексті земельної реформи, людського
розвитку, соціального капіталу займаються провідні

українські вчені економісти�аграрники. Серед яких до�
цільно виокремити праці О.М. Бородіної [2], П.І. Гай�
дуцького [3], І.М. Демчака [4], О.І. Дребот [5],
А.В. Ключник [6], М.Ф. Кропивка [7], Ю.О. Лупенка [8],
М.Й. Маліка [9], О.М. Могильного [10], Л.В. Молдаван
[11], М.К. Орлатого [12], О.Л. Попової [13], І.В. Проко�
пи [14], Н.В. Палапи [5], В.П. Рябоконя [15], В.К. Тере�
щенка [16], Л.О. Шепотько [17], О.В. Ходаківської [18],
В.В. Юрчишина [21] та ін.

Проблема сталого розвитку сільських територій має
багатовекторний характер зумовлений виробничою,
просторовою і функціональною складовими, а тому уче�
ними розглядається в різних аспектах, а саме: сільсько�
го (аграрного) розвитку, сталого природокористуван�
ня, соціально�екологічного пріоритету, розвитку
підприємництва, формування регіональних кластерів,
відновлення соціальної і виробничої інфраструктури,
інвестиційної привабливості села, просторової конку�
рентоспроможності, створення об'єднаних територіаль�
них громад, трансформації особистих селянських гос�
подарств (ОСГ) у ферми сімейного типу, становлення
виробничої й обслуговуючої кооперації, корпоративної
соціальної відповідальності аграрного бізнесу, публіч�
ного управління, місцевого самоврядування, селозбе�
рігаючої концепції, державно�приватного партнерства,
селяноцентризму тощо. Така різноплановість дослід�
жень як за формою, так і змістом не випадкова, вона
свідчить, що сільські території — це комплексне жит�
тєзабезпечення сільських мешканців та їх домогоспо�
дарств. Водночас, на нашу думку, не зважаючи на вели�
ку кількість публікацій дещо недооціненим є значення
території як життєвого простору і її функціональна
сутність для усебічного розвитку людини, реалізації її
потенціалу як імперативної мети розвитку сільських
територій.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз стану людського розвитку в

розрізі регіонів України та опрацювання пропозицій,
сфокусованих на підвищенні рівня і якості життя в
сільській місцевості, створення належних умов для праці
й відпочинку та усунення істотних відмінностей ІЛР
шляхом дотримання державою соціальних стандартів і
гарантій.

Гіпотеза статті — полягає в тому, що галузевий
підхід державної політики щодо розвитку регіонів і їх
сільських територій суперечить засадам сталості (зба�
лансованості), оскільки пріоритет надається споживаць�
кому використанню ресурсів з метою отримання мак�
симального прибутку за рахунок соціальних й екологі�
чних цілей розвитку, що супроводжується погіршенням
життєвого простору сільських мешканців.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За роки новітньої незалежності Україна успадкува�
ла деструктивні стереотипи централізовано�планової
економіки з властивими для неї адміністративно�коман�
дними методами управління щодо безумовного пріори�
тету галузевого підходу до розвитку сільських тери�
торій. Людина з її невід'ємними потребами й інтереса�
ми, гідністю, правами і свободами у системі економіч�
ної політики відходить на задній план. Вона розгля�
дається лише як засіб (інструмент) для здійснення різно�
манітних загальнодержавних проектів (колективізації
сільського господарства, укрупнення колгоспів і рад�
госпів, ліквідації неперспективних сіл, проведення рин�
кових реформ аграрного сектора тощо). Протягом всієї
історії агарних відносин на теренах нашої держави, об�
разно кажучи, воза завжди ставили попереду коня.

Для прикладу, за період з 30�х по 70�ті рр. ХІХ ст.
було створено шість водосховищ (Київське, Канівське,
Кременчуцьке, Кам'янське, Каховське та Дніпровське),
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які разом виробляють всього 5—7% електроенергії, ге�
нерованої електричними станціями України. Це частко�
во розв'язало проблеми постачання електроенергії і
води населенню, промисловості та сільському господар�
ству, збільшило обсяги водоспоживання і дало мож�
ливість рівномірного її розподілу протягом року, а та�
кож забезпечило роботою гідроелектричні, теплові
станції, водний транспорт та інше. Разом з тим є й інший
бік медалі. Науковці все частіше порушують питання про
справжню ціну одного кВт електроенергії, яку запла�
тили сільські території. Усього Дніпровський каскад
ГЕС затопив 709 900 га земель. З них 197 600 га — піщані
землі та землі, не придатні для використання, 261 500 —
ліси та дрібнолісся, 177 600 — сіножаті та пасовища і
73 200 — орні землі, сади та садиби. Вимушено переселе�
но понад 3 млн людей. По всьому каскаду водосховищ
затоплено і знищено понад 6 тисяч населених пунктів,
сотні шкіл, лікарень, музеїв, культових споруд, інженер�
них об'єктів, адміністративних будівель, пам'яток істо�
рико�культурної спадщини, особливо Трипільської
культури, доби Козаччини, братських могил солдат Дру�
гої Світової війни і цвинтарів, об'єктів природно�запо�
відного фонду тощо [22]. Без перебільшення були зни�
щені безцінні матеріальні й духовні скарби українсько�
го народу, похована історична пам'ять цілих поколінь,
розірвано духовний зв'язок між родинами. Крім того,
Дніпровський каскад таїть у собі великі екологічні про�
блеми, оскільки строк експлуатації гребель добігає
кінця. Потрібні колосальні ресурси для убезпечення
людей та навколишнього середовища від можливої ка�
тастрофи.

Наслідки обмеженого вузькогалузевого підходу до
розвитку сільських територій й нині даються взнаки,
імітуючи реформи в соціальній та екологічній сферах
різноманітними проектами регіонального розвитку.
Згубність такої політики проявляється, коли з якихось
причин закриваються бюджетоутворюючі підприємства.
Як наслідок, масово ліквідуються робочі місця, зростає
безробіття й бідність населення, руйнується соціальна
й інженерна інфраструктура, покидаються житлові бу�
динки і квартири, занепадає комунальне господарство,
сфера побуту, погіршується екологія. Іншими словами,
така територія стає не придатною для проживання. Вона
не виконує життєзабезпечуючої функції [20]. Особли�
во гостро це відчули сільські мешканці в 1990�ті роки
під час приватизації (з наступною ліквідацією і вирізан�
ням на металобрухт) великих тваринницьких комп�
лексів, птахофабрик, цукрових заводів, підприємств
харчової і переробної промисловості, постачальниць�
ко�збутових та обслуговуючих організацій, які входи�
ли до складу аграрно�промислового комплексу.

Про панування й нині філософії галузевого підходу
до розвитку сільських територій свідчить постанова
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385
"Про затвердження Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року". Зокрема, в абзаці 2
Ціль 3 ідеться про те, що "На сьогодні державна регіо�
нальна політика в Україні як ніколи вимагає координації
її цілей та заходів з пріоритетами галузевих політик".

Логічно випливає з такого підходу розпорядження
Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року
№995 "Про схвалення Концепції розвитку сільських
територій" та від 19 липня 2017 р. №489 "Про затверд�
ження плану заходів з реалізації Концепції розвитку
сільських територій". На Мінагрополітики, як головний
орган, покладено координацію їх виконання серед 13
центральних органів виконавчої влади (Мінфін, Міне�
кономрозвитку, Мінрегіон, Мінсоцполітики, МОЗ,
МОН, Мінприроди, Мінінфраструктури, Міненергову�
гілля Мінкультури, Мінмолодьспорт Укравтодор Дер�
женергоефективність), НААН України, всіх облдер�
жадміністрацій та органів місцевого самоврядування (за
згодою). Це при тому, що в положенні про Міністерство
серед основних завдань "сільські території" згадують�

ся на 40 позиції, а в його організаційній структурі, яка
розміщена на офіційному сайті (http://www.min�
agro.gov.ua), серед 10 департаментів не має департамен�
ту з питань розвитку сільських територій.

У результаті виконання зазначеної Концепції до
2025 року очікується збільшення: кількості сільського
населення та зниження коефіцієнта смертності сільсько�
го населення до відповідного показника у містах —
13,1 особи на 1000 жителів; кількості робочих місць на
селі до 1 млн; кількості зайнятого сільського населення
у 1,5 раза; частки доходів сільських домогосподарств від
провадження підприємницької діяльності та самозай�
нятості до 15%; частки органічних сертифікованих
сільськогосподарських угідь до 7%, із них ріллі — до 5%.
Із п'яти напрямів конкретні результати не визначено за
трьома (охорона та збереження природних ресурсів,
удосконалення системи управління сільськими терито�
ріями, освіта та інформаційно�консультативне забезпе�
чення). Аналіз прогнозу результатів на предмет їх відпо�
відності новітнім викликам сталому сільському розвит�
ку, які постануть через 8—10 років заслуговує на окре�
ме дослідження.

З огляду на існуючу ситуацію, окреслені вище пла�
ни чекає така ж доля, як і десятки інших нормативно�
правових документів щодо сільських територій та їх
мешканців, а саме: забуття до чергових президентських
чи парламентських виборів. Тим більше, що обсяг фінан�
сування, матеріально�технічних і трудових ресурсів,
необхідних для реалізації Концепції, "визначається
щороку з урахуванням можливостей державного і
місцевих бюджетів, розміру міжнародної технічної до�
помоги".

За висновком Мінекономрозвитку України державні
цільові програми виконують роль "формального доку�
менту, де задекларовані наміри щось зробити". За його
даними у 2015 році із 44 цільових програм реально ви�
конувалися 38, загальним обсягом фінансування 51,9
млрд грн (з них 29,8 — кошти державного бюджету).
Проте виконання навіть запланованих показників (які
далекі від реальної потреби через обмеженість коштів)
з усіх джерел становило 26,2%, у т.ч. із державного бюд�
жету — 67,2%, місцевих бюджетів — 19,5%, інших дже�
рел — 14,1% [23].

До прикладу, саме через недофінансування сільські
території, як життєзабезпечуючий простір для людсь�
кого розвитку, зазнали значних втрат внаслідок прий�
няття постанови Кабінету Міністрів України від 13 сер�
пня 2003 року №1253. Нею було затверджено "Поря�
док безоплатної передачі у комунальну власність
об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у т.ч. за�
вершеного будівництва, а також внутрішньогосподарсь�
ких меліоративних систем колективних сільськогоспо�
дарських підприємств, що не підлягали паюванню в про�
цесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс
підприємств�правонаступників". Об'єктами передачі
стали: житлові будинки та гуртожитки; навчальні за�
клади (від дошкільних до професійно�технічних); зак�
лади охорони здоров'я (крім санаторіїв, профілакторіїв,
будинків відпочинку та аптек); заклади культури (крім
кінотеатрів); заклади фізичної культури; заклади побу�
тового обслуговування; зовнішні мережі електро�, теп�
ло�, газо�, водопостачання та водовідведення; інші
будівлі та споруди, призначені для обслуговування
об'єктів соціальної сфери і житлового фонду; сільські
дороги; внутрішньогосподарські меліоративні системи.

Позбавлення колективних сільськогосподарських
підприємств від нібито невластивих функцій було зроб�
лено з єдиною метою: прискорення процесу їх рефор�
мування. Тобто соціальну інфраструктуру, яка безпо�
середньо причетна до відтворення населення, форму�
вання людського потенціалу, відповідає за рівень і якість
життя на селі було передано в комунальну власність те�
риторіальним громадам без виділення державою необ�
хідних коштів на її утримання. У результаті неналеж�
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ного виконання ст. 95, 142, 143 Конституції України (по�
будови бюджетної системи на засадах справедливого і
неупередженого розподілу суспільного багатства між
громадянами і територіальними громадами; матеріаль�
ного та фінансового забезпеченням місцевого самовря�
дування; управління майном, яке перебуває в кому�
нальній власності), в сільській місцевості за останні роки
занепала соціальна сфера, ліквідовано десятки тисяч
робочих місць, а рівень бідності сільського населення
перевищує 80%. Загрозливих масштабів набула демог�
рафічна криза, оскільки смертність перевищує народ�
жуваність в усіх регіонах України, особливо депопуля�
ція загрожує сільським територіям.

Масовою стала вже четверта хвиля трудової міграції
українців. За даними Держстату України, лише у період
2015—2017 рр. кількість трудових мігрантів із сільської
місцевості становила майже 640 тис. осіб. При цьому їх
частка у загальній кількості сільського населення віком
15—49 років сягає 80%, що на 10 в.п. більше проти меш�
канців міст. Із зростанням віку кількість трудових мігрантів
зменшується, а саме, у віковій категорії 15—70 років вона
становить 6,9%, що удвічі більше проти міського населен�
ня (3,4%) [232]. До того ж маємо усвідомлювати, що
офіційні дані, як правило свідчать лише про тенденції про�
цесу, а кількісні показники, масовість явища визначається
експертними оцінками, або спеціальними дослідженнями.

У цьому контексті наведемо інформацію Mind (з по�
силанням на портал UBR) та на дані ExpatInsider за 2017
рік про те, що у ТОП�5 країн, де проживає найбільше
українських мігрантів, увійшли Росія, Канада, Польща,
США і Бразилія. Станом на сьогодні у цих країнах про�
живає понад 8 млн наших співвітчизників. Наступними

у переліку країн, куди українці найчастіше виїжджають,
йдуть Італія — 231 000 українців, та Німеччина —
230 000. Неоднозначними для майбутнього розвитку
сільських територій і України в цілому є результати про�
веденого опитування: 72% мігрантів з України зазначи�
ли, що вони задоволені своїм життям за кордоном. Сто�
совно основної причини міграції закордонні українці
зізналися, що виїхали з країни в пошуках кращих умов
для життя та свого розвитку.

Ураховуючи масовість трудової міграції, яка стала заг�
розою національній безпеці, серед пріоритетів державної
політики неодмінно має бути виокремлено питання щодо
розширення можливостей розвитку людського потенціа�
лу в Україні, створення належних умов для реалізації прав
і свобод сільських жителів. Для оцінки даного процесу
українськими фахівцями розроблено уже другу Методи�
ку вимірювання регіонального людського розвитку (РЛР),
затверджену Президією НАН України та колегією Дер�
жавної служби статистики України від 13.06.2012 №1231.
Це зроблено через значні зміни у соціально�економічній
сфері і соціально�трудових відносинах, інформаційно�ста�
тистичному забезпеченні досліджень, появу нових аналі�
тичних запитів відповідних органів державного управлін�
ня. Таким чином, виникла необхідність перегляду як
інформаційного забезпечення розрахунків, так і методич�
них підходів до їх отримання.

 До розрахунку регіонального ІЛР включено 33 по�
казники, об'єднані у шість блоків відповідно до основ�
них аспектів людського розвитку: 1) відтворення на�
селення; 2) соціальне становище; 3) комфортне життя;
4) добробут; 5) гідна праця; 6) освіта2. Предметом на�
шого дослідження є інтегральний регіональний ІЛР,

___________________________________________
1 Перша національна Методика вимірювання регіонального людського розвитку була затверджена спільною постановою ко�

легії Держстату України та Президії НАН України від 05.04.2001 та 14.03.2001 №182/76 і застосовувалась до 2012 року.
2 Текст Методики у вільному доступі розміщено на сайті Держстату України (http://www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Методологія

та класифікація"/ "Статистична методологія"/"Демографічна та соціальна статистика"/ "Соціальний захист".

Рис. 1. Зміна рейтингу областей за індексом регіонального людського розвитку, 2014—2016 рр.

Примітка: Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та
Луганської областей.

Джерело: сформовано за даними Держстату України.
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аналіз його територіальних відмінностей, визначення
основних причинно�наслідкових зв'язків щодо сталого
сільського розвитку, встановлення кореляційної залеж�
ності від регіонального ВВП на одну особу.

Варто зазначити, що регіональний ІЛР розрахо�
вується у розрізі областей як адміністративно�терито�
ріальних утворень. Окремо для сільської території в
розрізі регіонів ІЛР не обраховується. Проте, нами ви�
сунуті припущення щодо можливості його екстрапо�
ляції на сільські території: по�перше, має місце постійна
внутрішня міграція населення, коли сільські мешканці
переміщаються для постійного проживання в міста і на�
впаки — містяни повертаються в села; по�друге, поши�
реною є "маятникова міграція" осіб із сільських тери�

торій, розміщених біля обласних центрів і великих міст
для роботи на підприємствах, в установах і організаці�
ях; по�третє, сільська молодь здобуває освіту у міських
навчальних закладах; по�четверте, чимало міських меш�
канців мають земельні ділянки для ведення садівницт�
ва, городництва, чи придбали будинки в селах для само�
заготівель сільськогосподарської продукції та активно�
го відпочинку і по�суті є також сільськими мешканця�
ми; по�п'яте, кваліфіковану медичну допомогу, чи інші
послуги сільські мешканці прагнуть отримати у містах.
Можна наводити й інші докази про умовність меж між
селом і містом, особливо з відновленням доріг та пол�
іпшенням транспортного сполучення. Отже, з методо�
логічної точки зору, виправданою є гіпотеза щодо по�

Рис. 2. Зміна рангів ІваноOФранківської та Харківської областей
за показниками регіонального індексу людського розвитку

Джерело: сформовано за даними Держстату України.

Рис. 3. Зміна рейтингу областей за інтегральним показником
навколишнього природного середовища (2014, 2016 рр.)

Примітка: Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та
Луганської областей.

Джерело: сформовано за даними Держстату України.
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ширення показників регіонального ІЛР на сільську те�
риторію. Хоча при цьому усвідомлюємо існуючу на
практиці "смугу бюрократичних перепон" на шляху до�
ступності сільського населення до різноманітних адмі�
ністративних і соціальних послуг, які звужують мож�
ливість розвитку людського потенціалу, особливо дітей
і молоді.

Перше місце за показником регіонального людсь�
кого розвитку (РЛР) у 2016 р. посіла Івано�Франківська
область, яка у 2014 р. була лише одинадцятою (рис. 1).
Значно поліпшити рейтингові показники вдалося зав�
дяки зростанню рівня добробуту, за яким вона підня�
лася із сімнадцятої сходинки на першу та рівня освіти
(із 22 на 16) (рис. 2).

Порівняно високий рівень РЛР зберігається у Чер�
нівецькій, Закарпатській та Львівській областях, який
практично є незмінним протягом останніх років. Чого
не можна сказати за Харківську обл., яка опустилася з
першої сходинки на п'яту. Основними причинами, че�
рез які область втратила свої позиції, є погіршення рівня
добробуту (із 2 на 14 сходинку), зокрема зростання
рівня бідності населення, зменшення доходів, скорочен�
ня частки домогосподарств, які мають товари тривало�
го користування базового набору, зменшення частки до�
могосподарств, що робили заощадження, або купували
нерухомість.

За аналізований період покращили свої показники
інтегрального регіонального індексу людського розвит�
ку змогли Волинська, Вінницька та Сумська області. І
навпаки, значно опустилися у рейтингу Запорізька, Киї�
вська, Одеська та Чернігівська області (див. рис. 1).

Оcобливе мicце у визначеннi pегiонального iндекcу
людcького pозвитку належить iнтегpальному критерію
навколишнього природного cеpедовища, що визна�
чаєтьcя за показниками cтану атмоcфеpного повiтpя,
земельних та водних pеcуpciв чеpез антpопогенне на�
вантаження i пpиpодний cтан екоcиcтем pегiонiв
Укpаїни.

Слід зазначити, що за даним показником у пере�
важній більшості областей суттєвих змін не відбулося.
Винятком стали лише Херсонська та Сумська обл., які
поліпшили показники екологічності та Вінницька і Киї�
вська обл., у яких вони погіршилися. Аутсайдерами у
даному рейтингу залишаються Харківська, Запорізька
та Дніпропетровська області (рис. 3).

Для скоpочення міжобласних pозpивів, у т.ч. і
сільськими теpитоpіями щодо показників соціально�
економічного і людського pозвитку в Укpаїні спеціаль�
но ствоpено Деpжавний фонд pегіонального pозвитку
(ДФPP). Згідно зі ст. 241 Бюджетного Кодексу Укpаїни
Деpжавний фонд pегіонального pозвитку (ДФPP)
ствоpюється у складі загального фонду деpжавного
бюджету. Його кошти спpямовуються на виконання
інвестиційних пpогpам і пpоектів pегіонального
pозвитку (у т.ч. пpоектів співpобітництва та добpо�
вільного об'єднання теpитоpіальних гpомад), що мають
на меті pозвиток pегіонів, ствоpення інфpастpуктуpи
індустpіальних та інноваційних паpків і відповідають
пpіоpитетам, визначеним у Деpжавній стpатегії
pегіонального pозвитку на пеpіод до 2020 pоку,
затвеpдженої постановою Кабінету Міністpів Укpаїни
від 06.08.2014 p. №385 та відповідних стpатегіях
pозвитку pегіонів. Pозподіл коштів за адміністpативно�
теpитоpіальними одиницями та інвестиційними
пpогpамами і пpоектами pегіонального pозвитку
затвеpджується Кабінетом Міністpів Укpаїни за погод�
женням з Комітетом Веpховної Pади Укpаїни з питань
бюджету у тpимісячний стpок із дня набpання чинності
законом пpо Деpжавний бюджет Укpаїни.

За інфоpмацією, що міститься на офіційному сайті
ДФPP (http://dfrr.minregion.gov.ua) у 2017 pоці було
pозпочато 790 інвестиційних пpогpам у pегіонах
Укpаїни. Завеpшено і здано в експлуатацію 399 об'єктів.
Це будівництво та pеконстpукція соціальних об'єктів

(лікаpні, школи, дитячі садочки), відновлення мостової
інфpастpуктуpи, пpоведення теpмомодеpнізації тощо.
Найбільше об'єктів завеpшено у Теpнопільській (44),
Сумській (44), Закаpпатській (41), Чеpнігівській (33) об�
ластях. На 2018 pік обсяги фінансування збільшено
удвічі — до 6 млpд гpн.

Виникає пpиpодне питання щодо ефективності й
цільового викоpистання коштів ДФPP. Pезультати ауди�
ту Pахункової палати показали, що не досягнуто цілей
Деpжавної стpатегії pегіонального pозвитку в частині
підвищення pівня конкуpентоспpоможності pегіонів,
фоpмування "точок зpостання", усунення pегіональних
диспpопоpцій у доступі населення до базових соціаль�
них, комунальних та інших послуг. У більшості pегіонів
пpодовжувалася пpактика pозпоpошення коштів ДФPP
на фінансування значної кількості низько ваpтісних
pобіт. Із 763 об'єктів будівництва, pеконстpукції та ка�
пітального pемонту, 356 об'єктів (47%) пеpедбачали
фінансування в обсязі менше 1 млн гpн.

За pезультатами аудиту також встановлено, що
pозпоpядниками коштів деpжавного бюджету на місцях
з поpушенням законодавства викоpистано 78,4 млн гpн
(з них на оплату невиконаних pобіт — 19,1 млн гpн) та
неефективно — 148,9 млн гpивень. Кpім того, встанов�
лено інші поpушення бюджетного законодавства
(зокpема, невідповідність даних, наведених у фінансовій
і бюджетній звітності даним бухгалтеpського обліку,
інші пpоцедуpні поpушення бюджетного законодавства)
загалом у сумі 62,3 млн гpивень [26, c. 201].

ВИСНОВКИ
1. На pівні національно свідомих упpавлінських еліт

Укpаїни необхідно відійти від пpіоpитету галузевої кон�
цепції сталого pозвитку сільських теpитоpій, усвідоми�
ти їх самоцінність, як пpостоpової життєзабезпечую�
чої сфеpи людського pозвитку, її стpатегічного значен�
ня для деpжави, для нинішніх і майбутніх поколінь.
Адже за самим визначенням сільська теpитоpія є бага�
тофункціональною. Вона не лише забезпечує людські,
пpиpодні й екологічні фактоpи виpобництва, надає
суспільні послуги, є також невичеpпним джеpелом ду�
ховного pозвитку наpоду, живильною основою етніч�
ної спільності укpаїнської нації, її культуpної ідентич�
ності та ментальності.

2. Людський pозвиток, з одного боку, є необхідною
пеpедумовою для сталого pозвитку сільських теpитоpій,
а з іншого — сільські теpитоpії мають бути самодостат�
ньою пpостоpовою й функціональною основою для усе�
бічної pеалізації людського потенціалу. Це взаємодо�
повнюючий зустpічний пpоцес pеального наповнення
збалансованої соціо�еколого�економічної моделі
деpжавної політики щодо сталого pозвитку, особливо
на pегіональному pівні.

3. На часі pефоpмування системи деpжавного
упpавління сталим pозвитком сільських теpитоpій з ме�
тою pозмежування політики підтpимки сільського
господаpства, інших галузей національної економіки та
політики pозвитку сільських теpитоpій. Очевидною є
потpеба в pегіональному стpатегічному пpогнозуванні,
у ствоpенні Деpжавного фонду сталого pозвитку
сільських теpитоpій з підпоpядкуванням його міжвідом�
чому оpгану пpи Кабінетові Міністpів Укpаїни для
кооpдинації діяльності заінтеpесованих центpальних
оpганів виконавчої влади. Це дасть можливість відійти
від неефективного галузевого підходу і консолідувати
pесуpси деpжавного бюджету на pахунках спеціально
ствоpених місцевих відділень для цільового викоpис�
тання на умовах спільного фінансування з об'єднаними
теpитоpіальними гpомадами.

На нашу думку, за іншого сценаpію вже чеpез 10 pо�
ків не Мінагpополітики, чи Мінpегіонбуд, а Мінкульт
буде досліджувати багатовікову культуpу, побут,
тpадиції господаpювання зникаючого сільського спосо�
бу життя як істоpичну спадщину народу Укpаїни.
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