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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ  
РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Сільські території посідають одне з визначальних місць 
у національній стратегії соціально-економічного розвитку, 
що зумовлює необхідність постійного впливу з боку держави 
та самоврядних структур на цю важливу територіальну під-
систему суспільства. У світовій практиці розвиток управлін-
ських відносин відбувається відповідно до еволюції парадиг-
ми управління сільськими територіями, що віддзеркалює 
зміни, які мають системний характер. До її найбільш харак-
терних ознак можна віднести децентралізацію управління, 
деконцентрацію владних повноважень, розвиток самовряд-
них засад, що проявляється у переході від галузевого до те-
риторіального підходу в управлінні. Це, у свою чергу, потре-
бує підвищення ролі правових та економічних механізмів 
регулювання суспільних відносин і поступової заміни прин-
ципу субординації в управлінні на відносини, які ґрунту-
ються на партнерських, договірних засадах, використанні 
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стимулюючих та заохочувальних важелів, а також поширен-
ня в управлінських відносинах горизонтальних зв’язків [2]. 

Під організаційно-економічним механізмом управління 
слід розуміти сукупність організаційних і економічних важе-
лів із притаманними їм формами управлінського впливу, що 
здійснюють вплив на економічні й організаційні параметри 
системи управління з метою формування, поліпшення вико-
ристання, удосконалення організаційно-економічного поте-
нціалу, отримання конкретних переваг та досягнення ефек-
тивності діяльності загалом. Механізм управління повинен 
містити такі компоненти, як: цілі, принципи і завдання 
управління, важелі, методи, форми та інструменти управ-
ління, інформаційну базу та засоби її опрацювання й безпо-
середньо структуру управління [3]. Саме тому організаційно-
економічний механізм управління сільськими територіями є 
механізмом взаємозв’язку організаційної структури управ-
ління, організації процесів прийняття рішень з методами, 
прийомами та правилами господарювання, спрямованими 
на найефективніше функціонування і розвиток сільських 
територій. 

Виходячи з цього організаційно-управлінський потенці-
ал розвитку сільських територій – це сукупність установ, ін-
ституцій, департаментів і служб державного значення, які за 
допомогою правових форм та методів формують політику 
такого розвитку, розробляють на її основі програми та реалі-
зують стратегії розвитку сільських територій. Сюди входять 
наступні компоненти: система державних органів та підві-
домчих структур, що формують та реалізовують політику 
розвитку сільських територій; нормативно-правова база, яка 
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забезпечує функціонування інституційної системи розвитку 
сільських територій; суб’єкти діяльності, а саме учасники 
безпосереднього процесу функціонування та розвитку сіль-
ських територій; фінансове забезпечення реалізації політики 
держави щодо розвитку сільських територій та економічної 
активності суб’єктів господарювання; інформаційна база – 
сукупність інформаційних ресурсів, корисних моделей та 
раціоналізаторських пропозицій, необхідних для вирішення 
завдань та перспективних напрямів розвитку сільських тери-
торій. 

Важливим завданням є виявлення стратегічних органі-
заційно-управлінських можливостей і ресурсів, здатних під-
вищити вірогідність досягнення управлінських цілей шля-
хом реалізації резервів розвитку. Тобто, формування органі-
заційно-управлінського потенціалу є процесом активізації 
наявних та потенційних організаційно-управлінських мож-
ливостей, ресурсів і компетенцій, що забезпечать ефективне 
використання наявного потенціалу (природо-ресурсного, 
людського, виробничого) розвитку сільських територій. 

Реальність свідчить про наявність тісного взаємозв’язку 
між екологічним станом довкілля та соціальним розвитком. 
Власне сама система життєвих пріоритетів і цінностей, за-
снована на матеріальних символах благополуччя та нехту-
вання екологічних цінностей, є джерелом соціальної напру-
женості. Соціально-екологічні проблеми, що є результатом 
слабкості демократичних інститутів, неспівпадінням інте-
ресів великого національного бізнесу і стратегічних цілей 
національного розвитку та, як наслідок, безсистемного і не-
ефективного використання природних ресурсів без ураху-
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вання можливих наслідків, зумовлюють значні соціальні та 
матеріальні втрати, негативно впливають на продуктивність 
основних життєзабезпечуючих природних ресурсів та стан 
здоров’я населення. За оцінками фахівців, сьогодні соціаль-
но-екологічна ситуація в Україні є критичною і подальший 
розвиток наявних тенденцій дедалі більше загрожує націо-
нальній безпеці [1]. 

Стосовно аналізу конкретних соціально-екологічних си-
туацій, організаційно-економічний механізм управління 
сталим розвитком сільських територій повинен орієнтувати-
ся на такий загальний принцип як принцип коеволюції, тоб-
то розвитку людини у злагоді з природою на основі діалогу і 
рівноправного співробітництва з нею. При цьому на ниніш-
ній стадії розвитку цивілізації мова може йти тільки про до-
сягнення «сталої рівноваги», а саме стану, коли зміна пара-
метрів біосфери відбувається настільки повільно, що людст-
во здатне адаптуватися до змін, вписатися в практично стабі-
льні біогеохімічні цикли. Реалізація цього принципу вира-
жається у відмові від «технологічного імперативу» (термін 
належить Г. Маркузе), розпорядчого, щоб «все, що може бути 
зроблено, було випробувано і щоб будь-яка нова техніка бу-
ла використана», на користь «екологічного імперативу», сенс 
якого полягає в наявності певної сукупності властивостей на-
вколишнього природного середовища (що залежать від осо-
бливостей цивілізації чи способів адаптації людини до них), 
зміна яких людською діяльністю неприпустима ні за жодних 
умов; екстернальності, тобто визначення соціально-
екологічних наслідків діяльності будь-якого об’єкта впро-
довж усього ланцюжка пов’язаних з його експлуатацією ре-
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сурсних потоків, на якому можуть знаходитися зовсім неоче-
видні на перший погляд джерела екологічних факторів ан-
тропогенного характеру; гло-локалізації, що полягає в 
обов’язковості врахування співвідношення та взаємозв’язку 
глобальних і локальних екологічних проблем; ітерацій, що 
полягає в необхідності застосування моніторингу в інтересах 
соціологічного забезпечення вирішення конкретних соціа-
льно-екологічних проблем та посилення природоохоронної 
діяльності. 

На нашу думку, сталий соціально-екологічний розви-
ток сільських територій може бути реалізованим на базі ба-
гатофункціонального розвитку сільського господарства, в 
повному обсязі враховуючого історичні, економічні, еколо-
гічні, природноресурсні та інші особливості сільських тери-
торій України, що забезпечує ефективне функціонування 
господарюючих суб’єктів. Враховуючи викладене, соціаль-
но-екологічний розвиток ― це процес постійної зміни ресу-
рсного потенціалу, що дозволяє забезпечити соціо-еколого-
економічний розвиток сільських територій за умов приско-
рення екологізації економіки, оптимізації різноманітних 
відносин між економічними субєктами та соціальними гру-
пами населення. Отже, завдання організаційно-
економічного механізму управління розвитком сільських 
територій полягає в тому, щоб забезпечити за допомогою 
управлінських заходів досягнення цілей соціальної та еко-
логічної політики держави, яка визначається законодавст-
вом, іншими нормативними правовими актами та докумен-
тами. 
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ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ТА РЕСУРСНИЙ  
ПОТЕНЦІАЛ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ВПЛИВ,  

АРГУМЕНТАЦІЇ, СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД 

Handsome is as handsome does 
Англійська приказка 

Класифікація елементів «ресурсного потенціалу» бага-
торівневого утворення об’єднує природно-ресурсний, виро-
бничо-технічний, демографічний, фінансовий, науково-


