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У статті розглянуто об’єктивні та 
суб’єктивні чинники, що зумовлюють роз-
балансованість та диспропорційність 
розвитку сільських територій у сучасних 
умовах. Визначено проблеми економічного, 
соціального та екологічного характеру, що 
виникають внаслідок дії зазначених чинників. 
Відзначено, що в сучасних реаліях відсутнє 
закріплене на законодавчому рівні поняття 
«сільські території», серед сучасних науков-
ців та дослідників немає погодженості щодо 
визначення змісту цієї категорії. Автори 
поділяють думку більшості дослідників сто-
совно того, що сьогодні відсутня єдина кон-
цепція сталого розвитку сільських терито-
рій, яка б давала змогу формувати напрями 
вдосконалення механізмів їх соціально-еко-
номічного розвитку. Спираючись на сучасні 
дослідження, автори розкрили та обґрунту-
вали сутність, структурні елементи, функ-
ції, завдання та основні акценти сталого 
розвитку сільських територій. На основі 
дослідження значного обсягу статистичних 
матеріалів проаналізовано сучасний стан 
розвитку сільських територій в умовах 
децентралізації процесів управління тери-
торіальним розвитком та створення сіль-
ських громад.
Ключові слова: сільські території, ста-
лий розвиток, функції сталого розвитку, 
завдання сталого розвитку, заходи щодо 
сталого розвитку сільських територій.

В статье рассмотрены объективные и 
субъективные факторы, обусловливающие 

разбалансированность и диспропорции раз-
вития сельских территорий в современных 
условиях. Определены проблемы эконо-
мического, социального и экологического 
характера, возникающие в результате 
действия указанных факторов. Отмечено, 
что в современных реалиях отсутствует 
закрепленное на законодательном уровне 
понятие «сельские территории», среди 
современных ученых и исследователей нет 
согласованности касательно определения 
содержания этой категории. Авторы разде-
ляют мнение большинства исследователей 
о том, что сегодня отсутствует единая 
концепция устойчивого развития сельских 
территорий, которая бы позволяла фор-
мировать направления совершенствования 
механизмов их социально-экономического 
развития. Опираясь на современные иссле-
дования, авторы раскрыли и обосновали 
сущность, структурные элементы, функ-
ции, задания и основные акценты устой-
чивого развития сельских территорий. На 
основе исследования значительного объема 
статистических материалов проанализи-
ровано современное состояние развития 
сельских территорий в условиях децентра-
лизации процессов управления террито-
риальным развитием и создания сельских 
общин.
Ключевые слова: сельские территории, 
устойчивое развитие, функции устойчи-
вого развития, задания устойчивого разви-
тия, меры по устойчивому развитию сель-
ских территорий.

The article examines the objective and subjective factors that determine the imbalance and disproportions in the development of rural areas in modern 
conditions. The problems of economic, social and environmental character arising as a result of the action of these factors are determined. It is empha-
sized that for the low level of local development of rural areas, the small size of land plots of personal peasant farms, the lack of financial assets, equip-
ment, high prices for means of production (seeds, livestock, etc.), low quality infrastructure and lack of access to sales markets small farms can receive 
added value and provide a positive cycle of investment accumulation based on the study of a number of documents aimed at supporting and ensuring  
sustainable development of rural areas, as well as scientific publications of domestic scientists-economists, it was noted that today there is no concept 
enshrined at the legislative level “Rural areas”, among modern scientists and researchers, does not have agreement on the definition of the content of this 
category. The authors share the opinion of the majority of researchers that today there is no unified concept of sustainable development of rural areas, which 
made it possible to form directions for improving the mechanisms of their socio-economic development. Based on modern research, the authors disclosed 
and substantiated the essence, structural elements, functions, objectives and main accents of sustainable development of rural areas. Analysis of the 
experience of the implemented projects for sustainable development of rural areas in developed European countries allows us to highlight the main accents 
in them: complexity; openness; broad participation of the population; reliance on local resources. Based on the study of a significant amount of statistical 
materials, the current state of the development of rural areas in the context of decentralization of the processes of governance of territorial development and 
the creation of rural communities is analyzed. It has been established that the implementation of the planned measures for the sustainable development of 
rural areas is currently taking place, so far, at a rather slow pace.
Key words: rural areas, sustainable development, sustainable development functions, sustainable development objectives, measures for sustainable 
development of rural areas.

Постановка проблеми. Україна має величезні 
сільські території, адже у країні понад 60 млн. га 
землі, із них 42,7 млн. га (понад 70%) – це земля 
сільськогосподарського призначення [1] на якій на 
13 листопада 2020 року знаходиться 27 199 сіл 
[2], у яких проживає значна кількість населення, 
а саме близько 30% від загальної чисельності 
населення України. Із 42,7 млн. га щорічно обро-
бляється понад 32 млн. гектарів. Для порівняння, 

у Польщі під сільгоспвиробництво задіяно вдвічі 
менші площі, а саме 14 млн. га, в Німеччині – 
12 млн. га, у Румунії – 9 млн. гектарів. Третина сві-
тових запасів найбільш родючого чорнозему нале-
жить Україні та є найбільшою у світі, становлячи 
28 млн. гектарів [3; 31].

Україна посідає досить вагоме місце у загаль-
носвітовому рейтингу (входить в топ-10, посіда-
ючи 6 місце у світі), володіє 43,37 млн. га (тобто 
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2,31% світових площ орних земель). З усіх ключо-
вих гравців Україна має найвище співвідношення 
орних земель та загальної площі території, що 
займає, а саме 74,82% [4].

Таким чином, все вищезазначене свідчить про 
те, що сільські території є основою соціально-еко-
номічного розвитку й ключовою перевагою націо-
нальної безпеки держави.

Сьогодні розвиток аграрного сектору України 
гальмується низкою невирішених проблем, які 
нагромадилися уже за період реформування, клю-
човою серед яких є відсутність відповідного зако-
нодавчого та нормативного забезпечення щодо 
напрямів сталого розвитку сільських територій, 
державної програми, яка би передбачала комп-
лексний та системний розвиток українського села 
на перспективу.

Через низький рівень місцевого розвитку сіль-
ських територій, малі розміри земельних ділянок 
особистих селянських господарств, відсутність 
фінансових активів, техніки, високі ціни на засоби 
виробництва (насіння, худобу тощо), низьку якість 
інфраструктури та відсутність доступу до ринків 
збуту невеликі господарства неспроможні отриму-
вати додану вартість та забезпечувати позитивний 
цикл накопичення інвестицій [5, c. 84].

Отже, найгострішими проблемами на селі 
залишається відсутність мотивації до праці, без-
робіття, бідність та трудова міграція, занепад соці-
альної інфраструктури, поглиблення демографіч-
ної ситуації та відмирання сіл [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальність проблеми сталого розвитку сіль-
ських територій викликає активну дискусію серед 
науковців, дослідників та практиків. В рамках 
дослідження зазначеної проблеми обговорюються 
та розробляються такі напрями: сутність понять 
«сільські території», «сталій розвиток сільських 
територій» (досліджується в працях Л.М. Гранов-
ської, К.С. Нижеголенко [16], І.Р. Коробенко [12], 
О.Г. Михайленко [19], Г.С. Морозової [20], О.І. Пав-
лова [5]); функції та завдання сталого розвитку 
сільських територій (узагальнено та обґрунто-
вано в наукових публікаціях Д.С. Богданова [14], 
А.В. Руснак [21]); теоретико-прикладні, методо-
логічні, практичні аспекти відновлення та сталого 
розвитку сільських територій, а також їх розвиток 
в умовах децентралізації (досліджено в науко-
вих працях О.А. Дудзяк [18], В.С. Загорського, 
Є.М. Борщук [15], В.К. Збарського [13], Л.А. Фаріон 
[7], В.В. Россохи, М.О. Плотнікової).

Беручи до уваги значний обсяг напрацювань 
сучасними дослідниками напрямів вирішення 
зазначеної проблеми, маємо відзначити, що 
багато її аспектів поки що залишаються на стадії 
обговорення чи початкових стадіях розроблення, 
зокрема нормативно-правове забезпечення її 
регулювання. Це свідчить про складність та бага-

тогранність проблеми сталого розвитку сільських 
територій.

Постановка завдання. Основною метою статті 
є дослідження низки документів, що характеризу-
ють політику та стратегію держави щодо сталого 
розвитку сільських територій та формування висно-
вків стосовно ступеня досягнення зазначених у них 
ключових цілей з огляду на статистичні дані.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сільські території на етапі трансформаційних 
процесів економіки країни зіткнулися з низкою 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, що зумов-
люють розбалансованість та диспропорційність 
їхнього розвитку. Внаслідок цього виникають про-
блеми економічного, соціального та екологічного 
характеру, про що свідчать занепад сіл, зниження 
якості життя селян, виснаження земельних ресур-
сів, нестача фінансових ресурсів для розвитку 
сільського господарства, тому вирішення питань 
сільського розвитку залежить від чітко встановле-
них стратегічних цілей і завдань та їх затвердже-
ного поетапного виконання, що супроводжується 
вибраною стратегією розвитку [7, с. 63].

У зв’язку з цим на рівні держави протягом 
останніх років розробляється та приймається 
низка документів, спрямованих на підтримку та 
забезпечення сталого розвитку сільських терито-
рій. Зокрема, у 2015 році було схвалено Концеп-
цію розвитку сільських територій, яка окреслює 
головні пріоритети розвитку сільських територій 
та механізм підготовки аграрного й сільського сек-
тору держави до функціонування в умовах Зони 
вільної торгівлі з ЄС [8].

Ключові напрями розвитку сільської місцевості 
зазначені також у Постанові КМУ «Про затвер-
дження Державної стратегії регіонального роз-
витку на період до 2020 року» [9] та у Постанові 
КМУ «Про затвердження Державної стратегії регі-
онального розвитку на 2021–2027 роки» [10].

Окрім того, до ВРУ внесений проєкт Закону 
України «Про Стратегію сталого розвитку України 
до 2030 року», у якому окреслені завдання щодо 
сприяння сталому розвитку агропромислового 
комплексу [11].

Сьогодні відсутнє закріплене на законодавчому 
рівні поняття «сільські території», лише у Поста-
нові КМУ «Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021–2027 роки» визна-
чена категорія «сільські території у несприятли-
вих умовах»: «територіальні громади, що одно-
часно мають такі характеристики, як щільність 
сільського населення нижче 15 осіб на кв. кіло-
метр, відстань до найближчих міст з населенням 
більше 50 тис. осіб понад 30 хвилин на автомобілі  
(орієнтовно 40 кілометрів автомобільними доро-
гами з твердим покриттям), чисельність населення 
скоротилася у період 2008–2018 років більш як на 
30 відсотків» [10].
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Серед сучасних науковців та дослідників також 
відсутній єдиний підхід до визначення змісту цієї 
категорії. У наукових публікаціях існують кілька 
десятків визначень поняття «сільські території», 
їх кількість продовжує зростати. За результатами 
огляду наукових джерел дослідником І.Р. Коро-
бенко визначено, що сучасні підходи до тлума-
чення поняття «сільські території» класифікуються 
за такими ознаками: просторово-територіальні, 
структурні, адміністративно-правові, функціональ-
но-господарські [12, с. 92].

На думку дослідника В.К. Збарського, вчені-
економісті займаються проблемами сталого роз-
витку сільських територій з чотирьох таких причин:

– втома людей у багатьох країнах від надто 
високо урбанізованої цивілізації та зростання пре-
стижу сільського способу життя як альтернативи 
міському;

– розуміння того, що без стійкого розвитку 
сільських територій неможливі прогрес і гармоній-
ний розвиток суспільства загалом;

– посилювана криза сільського життя, пере-
творення сільських регіонів на зони бідності та 
соціального неблагополуччя;

– неефективність, а під час і неможливість 
використання на селі механізмів розвитку, придат-
них для міських спільнот [13, с. 129].

Сталий розвиток сільських територій – це про-
цес якісних змін, спрямованих на стабільне соці-
ально-економічне зростання сільських територій, 
підвищення ефективності сільської економіки, рівня 
зайнятості та якості життя сільського населення 
на основі вжиття комплексу економічних, соціаль-
них та екологічних заходів державного й місцевого 
рівня, як вважає дослідник Д.С. Богданов [14, с. 61].

Автори статті погоджуються з таким визна-
ченням, вважаючи, що воно найбільш повно роз-
криває зміст поняття «сталий розвиток сільських 
територій», та беруть його за основу у своєму 
дослідженні.

На думку сучасних науковців, сьогодні також 
відсутня єдина концепція сталого розвитку сіль-
ських територій, яка б давала змогу формувати 
напрями вдосконалення механізмів їх соціально-
економічного розвитку [15, с. 15; 16].

Водночас більшість сучасних науковців схиля-
ється до думки про те, що сталий розвиток сіль-
ських територій має базуватись на головних заса-
дах сталого розвитку, які визначені в «Порядку 
денному на ХХІ століття» і забезпечують досяг-
нення головних цілей сталого розвитку [17], таких 
як підвищення якості життя; гарантоване здоров’я 
людей; задоволення основних життєвих потреб 
як сучасного населення, так і майбутніх поко-
лінь; боротьба з бідністю; раціональні структури 
виробництва й споживання, раціональне природо-
користування; збереження екосистем, захист клі-
мату та озонового шару, забезпечення екологічної 

безпеки; екологічна свідомість, екологічна етика; 
становлення громадянського суспільства; усу-
нення всіх форм насильства над людиною і при-
родою (запобігання війнам, тероризму та екоциду) 
[15, с. 18; 18, с. 69; 19, с. 49, 55; 20, с. 75].

На рис. 1 розкрито сутність, структурні еле-
менти, функції та основні акценти сталого розви-
тку сільських територій.

Основними завданнями сталого розвитку сіль-
ських територій є такі:

– розвиток місцевого самоврядування для 
формування соціально-організованого та відпові-
дального громадянського суспільства на селі;

– створення на сільських територіях господар-
ських систем, що саморозвиваються на підставі 
формування економічного обігу місцевих ресурсів 
в результаті розвитку конкурентоспроможного та 
екологічно гармонійного сільського господарства, 
диверсифікації сільськогосподарського виробни-
цтва, підвищення економічної активності насе-
лення, відродження традиційних та розвитку нових 
виробництв, розвитку сучасної виробничої та 
інформаційної інфраструктури, розвитку місцевої 
промисловості з переробки сільськогосподарської 
сировини, всебічного розвитку кооперації у вироб-
ничій, збутовій, фінансовій та інших сферах, зміц-
нення ринкового простору та відповідних вироб-
ничо-збутових зв’язків [31];

– підвищення привабливості проживання 
населення на сільських територіях;

– підвищення конкурентоспроможності сіль-
ських територій.

Аналіз досвіду реалізованих проєктів сталого 
розвитку сільських територій у розвинутих євро-
пейських країнах дає змогу виділити в них такі 
основні акценти [21]:

1) Комплексність. У проєктах розвитку розгля-
нуті всі можливі види господарської діяльності, 
заняття якими може підвищити доходи сільського 
населення. Кожна пропозиція зі збільшення 
зайнятості та доходів всебічно обґрунтована з 
правової, економічної та соціальної точок зору. 
Вирішення проблеми зайнятості та підвищення 
доходів узгоджено з вирішенням інших регіональ-
них проблем та розвитком сільської території 
загалом.

2) Відкритість. Під час розроблення заходів 
проєктів використовують методи інтерактивного  
(з участю населення) планування; досягнуті 
результати та проблеми всебічно висвітлюються 
в місцевих засобах масової інформації, обгово-
рюються на сільських зборах, зустрічах з насе-
ленням; за підсумками цих обговорень у проєкти 
необхідно вносити відповідні коригування.

3) Широка участь населення. У процесі роз-
роблення й реалізації проєктів максимально 
використовуються знання, досвід та уявлення 
населення про найбільш ефективні шляхи забез-
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печення зайнятості та доходів, враховуються осо-
бливості економічної і соціальної поведінки різних 
соціальних груп населення, забезпечується узго-
дження їх інтересів та намірів, спільні зусилля 
консолідуються шляхом кооперації, розвитку міс-
цевого самоврядування та діяльності громадських 
організацій.

4) Опора на місцеві ресурси. Досягнення 
цілей сталого розвитку сільських територій 
забезпечується насамперед за рахунок мобіліза-
ції місцевих фінансових, матеріально-технічних, 
соціальних та природних ресурсів, що має пер-
шорядне значення для створення стійких меха-
нізмів забезпечення зайнятості та доходів. Однак 

це не виключає використання зовнішніх джерел 
ресурсного забезпечення розвитку сіл [14, с. 62; 
21, с. 247].

Спираючись на міжнародний досвід, автори 
Концепції розвитку сільських територій, а також 
Постанова КМУ «Про затвердження Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року» [9] та Постанова КМУ «Про затвер-
дження Державної стратегії регіонального розви-
тку на 2021–2027 роки» [10] визначають основні 
причини погіршення соціально-економічного та 
екологічного стану сільських територій, завдання 
за напрямом «Розвиток сільських територій» та 
шляхи й способи вирішення проблем.

Рис. 1. Сутність, структурні елементи, функції сільських територій

Джерело: розроблено авторами на основі джерел [14, с. 61–62; 15, с. 16; 21, с. 247]

Сільські території 
Сільський регіон (район), що охоплює людей, територію та інші ресурси суспільного 
ландшафту і маленькі населені пункти за межами безпосередньої сфери економічної 
активності великих міських центрів; критерієм віднесення поселення до міста чи 
села є густота населення 

сільська громада село (сільське поселення) 

органи місцевого самоврядування соціальна і виробнича інфраструктура 

сільськогосподарські угіддя 

сільськогосподарські підприємства різних форм власності 

Структурні елементи сільської території 

виробнича соціально-демографічна культурна та етнічна 

Функції сільських територій 

екологічна рекреаційна просторово-комунікаційна 

функція соціального контролю над територією 
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Ключовими факторами розвитку сільських 
територій є децентралізація процесів управління 
територіальним розвитком та створення ефектив-
них сільських громад.

Практичне виконання окреслених у вищезаз-
начених документах завдань щодо сталого роз-
витку сільських територій почалося приблизно 
з 2015 року, коли в Україні реально стартувала 
децентралізація, завдяки якій у сільських терито-
ріях почали утворюватися об’єднані територіальні 
громади (ОТГ), які отримали значно більші фінан-
сові можливості для створення більш комфортного 
середовища для проживання в селах чи селищах, 
що увійшли до складу таких громад.

Ключові показники проведеної децентралізації 
протягом 2015–2019 років наведено в табл. 1.

Протягом 2015–2017 років до складу об’єднаних 
територіальних громад увійшло 8 049 сільських 
населених пунктів, що є лише третиною від їхньої 
загальної кількості по Україні. За розрахунками вче-
них Інституту аграрної економіки, до складу однієї 
ОТГ у середньому по Україні входять 12 сільських 
населених пунктів. При цьому у різних громадах 
їхня кількість коливається від 0 до 68 сіл. Серед 
ОТГ, створених у сільській місцевості, переважає 
модель, коли до складу однієї об’єднаної громади 
входить 6–10 сільських населених пунктів. Серед 
сільських ОТГ таких 40,8%, а серед селищних – 
30,2%. Другою за чисельністю групою є об’єднані 
територіальні громади, до складу яких увійшло до 
5 сільських населених пунктів (25,2% від загаль-

ної кількості сільських та 23,1% від загальної 
кількості селищних ОТГ). Дещо інша ситуація в 
міських ОТГ: не більше 5 сіл та селищ увійшло до 
складу 28,1% з них, а частка громад, які об’єднали 
6–10 сільських населених пунктів, склала 19,1%. 
За оцінками науковців Інституту аграрної еко-
номіки, створено 21 ОТГ, кожна з яких об’єднує 
понад 40 сільських населених пунктів. Загалом до 
складу цих громад увійшло 1 076 сіл, або близько 
14% від загальної чисельності сільських населе-
них пунктів в ОТГ [22].

У 2017 році спростився механізм приєд-
нання місцевих рад до уже об’єднаних терито-
ріальних громад. Тепер під час приєднання до 
міської ОТГ вибори взагалі не проводяться, а у 
сільських та селищних громадах відбуваються 
додаткові вибори на територіях, що приєдну-
ються (вибирають додаткових депутатів до ради 
ОТГ). Площа ОТГ у 2018 році складає 193,5 тис. 
км2, або понад 30% загальної території України. 
Проживають в ОТГ майже 19,7% населення, або 
6,3 млн осіб. На 1 червня 2020 року сільських 
ОТГ вже 624 [24].

Висновки з проведеного дослідження. 
У результаті реалізації Концепції [8] планувалося 
(у 2015 році, коли було ухвалено цей документ), 
досягнути таких цілей:

1) збільшення кількості сільського населення 
та зниження коефіцієнта смертності сільського 
населення до відповідного показника у містах, 
а саме 13,1 особи на 1 000 жителів (за даними  

Таблиця 1
Ключові показники проведеної децентралізації протягом 2015–2019 років

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік
Населення України, млн. осіб 42,761 42,585 42,386 42,153 41,902
Сільське населення, млн. осіб 13,256 13,176 13,102 13,015 12,897
Питома вага сільського населення у загальній 
чисельності населення, % 31,001 30,940 30,911 30,876 30,777

Кількість ОТГ 159 366 665 806 1 002
Кількість жителів в об’єднаних територіальних громадах, 
млн. осіб 1,400 3,100 5,600 8,300 11,200

Питома вага населення в об’єднаних територіальних 
громадах у загальній чисельності населення, % 3,274 7,280 13,212 19,690 26,729

Кількість сільських ОТГ 93 108 173 75 116
Питома вага сільських ОТГ у загальній кількості ОТГ, % 58,491 29,508 26,015 9,305 11,577
Кількість жителів у сільських ОТГ, млн. осіб 0,494 0,583 0,948 0,392 0,552
Питома вага сільського населення у сільських ОТГ до  
кількості жителів в об’єднаних територіальних громадах, % 35,280 18,805 16,935 4,717 4,930

Площа об’єднаних територіальних громад (тис. км2) 36,800 89,600 167,500 193,500 238,800
Площа сільських ОТГ (тис. км2) 16,134 22,179 37,029 11,365 21,554
Питома вага площі сільських ОТГ до площі ОТГ, % 43,842 24,753 22,107 5,873 9,026
Кількість сільських населених пунктів 28 388 28 385 28 378 28 376 28 376
Сільськогосподарські землі, тис. га 42 726,4 * 41 489,3 * *
Питома вага сільськогосподарських земель до загальної 
площі України, % 70,8 * 68,7 * 74,82

* точних даних не знайдено

Джерело: складено та розраховано авторами на основі джерел [24–27]
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табл. 1, сільське населення на кінець 2019 року 
скоротилося до 12,9 млн. осіб);

2) підвищення рівня оплати праці в сільському 
господарстві (за останні 5 років середня заро-
бітна плата в сільському господарстві зросла 
з 2 779,55 грн. у 2015 році до 6 955,26 грн. у 
2019 році (табл. 2); середній показник зарплати по 
Україні становить 11,5 тис. грн.; а середня заро-
бітна плата праці в сільському господарстві скла-
дає лише 60% від оплати праці у містах);

3) збільшення кількості робочих місць на 
селі до 1 млн. (у лютому 2020 року Урядом озву-
чені наміри щодо планів створення за найближчі 
5 років 200 тисяч нових робочих місць на селі та 
вирівнювання рівня оплати праці у селах за серед-
нім рівнем по країні із 85% до 100% [28]);

4) збільшення кількості зайнятого сільського 
населення у 1,5 рази (за даними Державної 
служби статистики України та Пенсійного фонду 
України, чисельність зайнятого населення віком 
15–70 років у сільській місцевості протягом остан-
ніх 5 років коливається в межах 54,0%; поза увагою 
структур з пошуку роботи та працевлаштування 
працівників досить часто залишається ситуація 
з попитом і пропозицією робочої сили у сільській 
місцевості та невеликих містах, а ситуація саме в 
цих ланках вітчизняного ринку праці дуже часто є 
найбільш проблематичною [28]);

5) збільшення частки доходів сільських домо-
господарств від провадження підприємниць-
кої діяльності та самозайнятості до 15% (до 
2024 року планується для жителів села більше 
можливостей для розвитку через залучення пря-
мих інвестицій у сільське господарство; збіль-
шення переліку програм державної підтримки; 
створення спеціального фонду; бізнес-інкуба-
тори для 5 000 учасників, які готові створювати 
малі та середні підприємства; нові механізми 
для кооперації; підтримку виробників органічної 
продукції; заходи ОТГ для підвищення комфорту  
жителів [29]);

6) збільшення частки органічних сертифіко-
ваних сільськогосподарських угідь до 7%, із них 
рілля – до 5% (до 2024 року має збільшитися кіль-
кість програм державної підтримки та покращитися 
підтримка виробників органічної продукції [28]).

Отже, вжиття запланованих заходів щодо 
сталого розвитку сільських територій у сучасних 
реаліях відбувається поки що доволі повільними 
темпами. Таким чином, на думку авторів, поза-
черговою задачею сьогодні є розроблення від-
повідної нормативно-правової бази, спрямованої 
на вирішення соціальних, економічних та еколо-
гічних проблем сільських територій, розширення 
можливостей доступу до фінансового та інфор-
маційного забезпечення, вирішення проблеми 
кадрів на селі.
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