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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Сільське населення країн членів Європи становить

близько 55% всього населення, що складає понад 75% всієї

території Європи. Враховуючи дані аспекти в країнах Євро*

пи постало питання, щодо впровадження комплексних про*

грам економічного розвитку сільських територій. Адже го*

ловними пріоритетами політики ЄС стали питання для вирі*

шення проблем сільської міграції, боротьби з бідністю, роз*

ширення зайнятості населення, забезпечення рівності, мож*

ливостей і задоволення потреб населення, покращення

якості життя, можливості для розвитку особистості, пол*

іпшення сільського благополуччя. Так, між міськими і

сільськими територіями було досягнуто більш справедли*

вий баланс бюджетних витрат, капіталовкладень в інфраст*

руктуру, збільшення фінансування програм економічного

розвитку сільських територій. Цей досвід є важливим та ак*

туальним для України в даний час, особливо вивчення прак*

тичних аспектів реалізації політики розвитку сільських те*

риторій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку сільських територій висвітлювались

в у працях І. Гнибіденка, С. Горлова, В. Збарського, Г. Квас*

нікової, В. Мацибори та інших. Важливого теоретичного та

практичного значення набуває дослідження європейського

досвіду та його адаптації до національних умов.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Головною метою статті є дослідження провідного євро*

пейського досвіду економічного розвитку сільських тери*

торій та формування чітких пріоритетів розвитку сільських

територій України в контексті євроінтеграційної перспекти*

ви.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Термін "сільський розвиток" у найбільш розвинутих краї*

нах ЄС отримав поширення відносно недавно. Протягом три*

валого часу він використовувався в процесі реалізації політи*

ки допомоги найменш розвинутим країнам, в яких роль і пи*

тома вага сільського господарства були домінуючими як у

формуванні національного доходу, так і у використанні ос*

новних ресурсів (земля, праця, капітал, природні ресурси). У

Західній Європі і в рамках європейської політики концепція

сільського розвитку знаходить своє застосування, починаю*

чи з 1970*х років як структурна політика сільського госпо*

дарства, і з того часу вона постійно еволюціонує [3].

На національному та регіональному рівнях ЄС паралель*

но існує декілька концепцій, з поміж яких можна чітко ви*

окремити три концепції розвитку сільських територій:

— концепція, яка ідентифікує сільський розвиток з за*

гальною модернізацією сільського господарства і агропро*

довольчого комплексу. Ця концепція бере за основу розви*

ток сектора (галузева модель);
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— концепція, яка пов'язує сільський розвиток виключно

зі зменшенням відмінностей між найбільш відсталими

сільськими районами та рештою секторів економіки (кон*

цепція зближення, перерозподільча модель);

— концепція, яка ідентифікує сільський розвиток з роз*

витком сільських районів в цілому шляхом використання всіх

ресурсів, які знаходяться на їх території (людських, фізич*

них, природних, ландшафтних та ін.), та інтеграції між усіма

компонентами та галузями на місцевому рівні. Ця концепція

використовує можливості території в найбільш ширшому її

розумінні (територіальна модель). В галузевій моделі

сільський розвиток опирається на розвиток сільського гос*

подарства.

При цьому сільські території розглядаються як су*

купність ресурсів для сільського господарства і як резерву*

ар для розвитку виробничих процесів у сільському госпо*

дарстві. В межах цієї моделі превалюючою функцією

сільських територій є виробництво товарної сільськогоспо*

дарської продукції.

 Поняття сільського розвитку зводиться до простору для

сільськогосподарського виробництва. В рамках цього мо*

дерністського підходу не враховуються особливості місце*

вого розвитку, сільського розвитку, і ще меншою мірою

відмінності між окремими сільськими територіями, яким

відводиться другорядна чи взагалі незначна роль в інтерп*

ретації структурних змін сільського господарства. Згідно з

перерозподільчою моделлю сільські райони розглядають*

ся переважно як райони слаборозвинуті, структурно відста*

ючі від розвитку міських районів внаслідок несприятливих

природних і соціально*економічних факторів, через що й

потребують особливої уваги зі сторони державної політи*

ки. В цій моделі акцентується увага на потребах розвитку

найбільш відсталих районів, які вирішуються через розроб*

ку цільової політики стосовно цих районів.

Основною метою моделі є задіяння ефекту перерозпо*

ділу як шляхом прямих компенсацій впливу несприятливих

факторів, так і шляхом структурної підтримки. В цій моделі

акцентується на необхідності диверсифікації виробництва

в цих районах. Це передбачає розвиток, насамперед, тра*

диційних галузей (агротуризм, сільський туризм, перероб*

ка сільськогосподарської продукції в самих господарствах

тощо). В рамках концепції сільських районів як районів слаб*

ких, які потребують постійних дотацій в силу їх несприятли*

вих природних та соціально*економічних передумов розвит*

ку, окремої ідентифікації набули гірські і несприятливі ра*

йони, визначення яких були введені класичною структурною

політикою.

Територіальна модель сільського розвитку була фор*

малізована на рівні ЄС в кінці 1980*х років, а активно поча*

ла застосовуватись в 1990*і роки. Прибічники територіаль*

ної моделі наголошують на ендогенній природі сільських

територій, тобто їх розвиток базується, головним чином, на

використанні внутрішніх (природних, людських, культурних

тощо) ресурсах конкретних територій. Пізніше цей підхід

еволюціонував у неоендогенний, який передбачає поєднан*

ня ендогенних та екзогенних факторів (глобалізація, зовні*

шня торгівля, зовнішні інвестиції в території, державна

підтримка і допомога ЄС).

Територіальна модель розвитку передбачає два пара*

лельних варіанти розвитку: зосередженість на розвитку аг*

рарного і агропромислового секторів як рушіїв розвитку

сільських територій та акцентування необхідності економі*

чної диверсифікації місцевої економіки і, відповідно, не*

сільськогосподарських галузей як факторів розвитку місце*

вої економіки.

У цей період формат підходу до визначення поняття

"сільська територія" суттєво змінюється: це вже не лише

поняття простору, де сільське та лісове господарства зай*

мають переважну частку, але також і розуміння того, що це

місце, яке володіє значним людським, природнім, культур*

ним і соціальним капіталом. У цій моделі визнається ва*

гомість місцевих інститутів (приватних та державних) як при

розробці напрямів розвитку, так і в управлінні та реалізації

програм розвитку.

У рамках територіальної моделі розвитку важливість

місцевих інститутів доповнюється необхідністю ефективної

координації між різними рівнями управління цією політикою,

починаючи від політики ЄС, яка проявляється через фінан*

сову підтримку та встановлення системи правил та орієн*

тирів, і далі, переходячи до національного, регіонального

та місцевого рівнів. Таке поєднання сприятиме успіху по*

літики сільського розвитку. Проблематика багаторівневого

управління стала одним з ключових моментів функціонуван*

ня політики сільського розвитку [3].

На сьогодні на порядку денному в ЄС стоять питання

зміни клімату, ефективного використання ресурсів і тери*

торіального балансу. Охоплюючи 20% бюджету спільної

аграрної політики (САП), заходи сільського розвитку зорі*

єнтовані на підтримку сталого розвитку сільського госпо*

дарства і сільських територій на всій території ЄС [5].

ЄС перебуває на етапі пошуку найбільш ефективних та

далекоглядних шляхів виходу з кризи, орієнтуючись на по*

будову більш конкурентоспроможної економіки з високим

рівнем зайнятості. Пріоритетами розвитку ЄС згідно "Стра*

тегії 2020" є зростання розумне (збільшення інвестицій в

освіту, дослідження та інновації), стале (побудова низько*

вуглецевої економіки) та всеохоплююче (основний акцент

на створенні робочих місць і скороченні бідності) [6].

З метою забезпечення реалізації стратегії "Європа*

2020" була створена сильна та ефективна система економі*

чного управління для координації політичних кроків на за*

гальноєвропейському та національному рівнях. Ця страте*

гія зосереджена на досягненні п'яти амбітних цілей в галузі

зайнятості, інновацій, освіти, скорочення масштабів бідності

і клімату/енергії. Ними стали [7]:

1. Зайнятість: охоплення зайнятістю 75% населення у

віці 20—64 років.

2. Науково*дослідні роботи: на них виділятиметься 3%

від ВВП ЄС.

3. Зміна клімату/енергія: зниження викидів парникових

газів на 20% (або навіть 30%, якщо є необхідні умови); до*

сягнення частки енергії з відновлюваних джерел в структурі

енергетичного балансу 20%; підвищення рівня енергоефек*

тивності на 20%.

4. Освіта: максимальне охоплення шкільною освітою,

скорочення відсіву протягом навчального року нижче 10%;

забезпечення освітою третього рівня принаймні 40% осіб у

віці 30—34 років.

5. Бідність/соціальна ізоляція: зменшення кількості

осіб, які перебувають у зоні ризику чи на межі бідності і со*

ціальної ізоляції, щонайменше на 20 млн осіб.

Напрями розвитку політики сільського розвитку в кон*

тексті Стратегії "Європа 2020" представлена на рис. 1. На

сьогоднішній день понад 77% території ЄС класифікується

як сільські (47% землі сільськогосподарського призначен*

ня, а 30% — ліси). Повним робочим днем охоплено 13,7

млн фермерів, які займаються інтенсивним, традиційним,

органічним та іншими видами землеробства. Ця різно*

манітність посилилась з появою нових країн*членів з Цент*

ральної та Східної Європи. Поширеними є сімейні ферми,

які успадковуються від одного покоління до іншого. Се*

редній розмір ферми близько 12 га (для порівняння, в США

2 млн фермерів і середній розмір — 180 га) [8].

САП ЄС спрямована на підтримку сільського господар*

ства, яке забезпечує продовольчу безпеку (в контексті зміни

клімату) та сприяє збалансованому розвитку всієї Європи в

сільській місцевості, в тому числі тих, де умови виробницт*

ва є важкими. Ведення сільського господарства орієнтова*
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не на багатофункціональність: задоволення потреб грома*

дян у продовольстві (наявність, ціна, різноманітність, якість

та безпеку), охорону навколишнього середовища та забез*

печення фермерів гідними умовами життя. У той же час,

політика сільського розвитку повинна забезпечити охорону

та збереження сільських громад та ландшафтів як цінної

спадщини Європи. САП постійно перебуває в стадії рефор*

мування, щоб краще враховувати всю різноманітність веден*

ня сільського господарства в Європі.

На цей час країни ЄС встановлюють свої власні пріо*

ритети для розвитку сільських територій, проте зобов'я*

зані витрачати принаймні 10% свого бюджету на забез*

печення конкурентоспроможності їх сільського і лісово*

го господарств, принаймні, 25% на покращення стану на*

вколишнього середовища та сільської місцевості та не

менше 10% на диверсифікацію сільської економіки. Кош*

ти можуть бути використані як для сільськогосподарсь*

кої, так і для несільськогосподарської діяльності таких,

як: покращення якості доріг, допомога малому бізнесу,

підтримка харчової промисловості, розвиток сфери по*

слуг по догляду за дітьми, щоб матері, які проживають у

сільській місцевості, могли швидше повернутися до ро*

боти.

Кожна країна розробляє свої національні стратегії роз*

витку сільських районів, проте конкретні програми можуть

бути розроблені і реалізовані на регіональному рівні. Регі*

ональна політика ЄС спрямована на надання допомоги най*

біднішим регіонам в ЄС, в той час як програми розвитку

сільських районів поширюються на всі сільські території у

всіх країнах ЄС. На сьогодні політика розвитку сільських

районів спрямована не лише на допомогу фермерам, але й

іншим людям, які задіяні у сільській економіці таким, як влас*

ники лісів, сільськогосподарські робітники, малий бізнес,

місцеві громадські організації і т.д.

Кожна програма розвитку сільських районів повинна

включати заходи по захисту та покращенню природних

ресурсів та ландшафтів в сільській місцевості ЄС. Кошти

на сільський розвиток надаються в обмін і в якості ком*

пенсації за заходи, спрямовані на збереження сільської

місцевості ЄС, що допомагає боротися із змінами кліма*

ту: збереженням якості води, сталим управлінням земель*

ними ресурсами, посадкою дерев для запобігання ерозії

і повеней.

На основі оцінки поточних засад пол*

ітики та аналізу майбутніх викликів та по*

треб розроблено три сценарії сільського

розвитку [1]:

1. Сценарій коректування, який реа*

лізується в рамках поточної політики при

вирішенні найбільш важливих недоліків,

таких як розподіл прямих платежів.

2. Інтеграційний сценарій, який тягне

за собою серйозні зміни в політиці у виг*

ляді підвищеної адресності та "озеленен*

ня" прямих виплат і посиленої стратегіч*

ної орієнтації на політику сільського роз*

витку в кращій координації з рештою пол*

ітик ЄС, а також розширення правової

бази для більш широкого застосування

виробничої кооперації.

3. Сценарій переорієнтування, який

зорієнтовує політику виключно на навко*

лишнє середовище з прогресивною по*

ступовою відмовою від прямих платежів

за умови, що виробничі потужності змо*

жуть бути забезпечені без підтримки та

соціально*економічні потреби сільських

територій можуть вирішуватись в рамках

інших політик.

На фоні економічної кризи і тиску на державні фінан*

си, у відповідь на які ЄС відповіли розробками "Стратегії

2020" та фінансовими показниками на період 2014—2020

роки, всі три сценарії надають різної ваги кожній з трьох

цілей політики майбутньої САП, яка зорієнтована на забез*

печення більш конкурентоспроможного та сталого сільсько*

го господарства на сільських територіях. З метою кращого

узгодження зі стратегією, зокрема, з точки зору ефектив*

ності використання ресурсів, природнім стане підвищення

продуктивності сільського господарства шляхом проведен*

ня досліджень, передачі знань і сприяння співробітництву

та інновацій (зокрема, завдяки діяльності Партнерства Євро*

пейських Інновацій (EIP) "Продуктивність у сільському гос*

подарстві та його сталий розвиток" [2]

EIP створене Європейською комісією 29 лютого 2012

року. Передумовами введення цієї ініціативи стали пробле*

ми формування продовольчої безпеки (згідно існуючих

прогнозів попит на продовольчу продукцію до 2050 року

зросте на 70%), сповільнення зростання продуктивності

праці у аграрному секторі та незадовільний агроекологіч*

ний стан галузі. Падіння інвестицій у дослідницькій сфері

аграрного сектору, зростання навантаження на середови*

ще та природні ресурси (близько 45% європейських

грунтів стикаються з проблемами якості, 40% сільськогос*

подарських земель є вразливими до забруднення нітрата*

ми, популяція птахів зменшилась на 20—25% за останні

20 років). Тому ключовим викликом для сільського госпо*

дарства Європи у майбутньому буде не лише зростання

обсягу виробництва, але і його розвиток на засадах стало*

го розвитку.

На думку Європейської Комісії, ці виклики не можуть

бути розв'язані без потужного поштовху до активного

впровадження наукових досліджень та інновацій, в ре*

зультаті чого між вченими, фермерами й іншими гравця*

ми налагоджується тісна співпраця, що дозволяє приско*

рити швидкість передачі технологій від науки у сільсько*

господарське виробництво, а також забезпечити більш си*

стематизований зворотний зв'язок практичних потреб від

сільського господарства до науки. Діяльність ЄС скеро*

вуватиметься в напрямі налагодження взаємодії між

сільським господарством, біоекономікою, наукою та

іншими інституціями на національному та регіональному

рівнях.

Рис. 1. Сільський розвиток в контексті Стратегії
"Європа 2020"

Джерело: [9].
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Головним органом розвитку сіль*

ських територій є Європейська мережа

сільського розвитку, яка була створена

Європейською комісією (Генеральним

директоратом з питань сільського госпо*

дарства і сільського розвитку) в 2008 році,

щоб допомогти державам*членам ефек*

тивно виконувати свої програми розвит*

ку сільських територій. ENRD служить

платформою для обміну досвідом та іде*

ями стосовно реалізації політики розвит*

ку сільських територій та шляхів її вдос*

коналення. Його основними учасниками

є: Національні сільські мережі (NRNs),

владні структури країн*членів, місцеві

ініціативні групи програми ЛІДЕР і орган*

ізації сільського розвитку ЄС . Структура

ENRD представлена на рисунку 2 [9].

Функціонування такої інституції та*

кож слугуватиме каталізатором зростан*

ня ефективності інновацій, які підтриму*

ються як політикою сільського розвитку, так і на національ*

ному рівні, що стосується досліджень та інновацій. Основ*

ними завданнями стануть сприяння продуктивності та ефек*

тивності у аграрному секторі та забезпечення сталого роз*

витку сільського господарства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, спільна аграрна політика ЄС у процесі її

впровадження пройшла кілька етапів реформування і набу*

ла форми, що найбільше відповідає сучасним економічним

умовам. Період адаптації національного сільського госпо*

дарства України до вимог САП ЄС буде досить тривалим і,

очевидно, супроводжуватиметься певними втратами, а по*

декуди і занепадом сільських територій. Ось чому є необхі*

дними обгрунтована програма адаптації вітчизняного аграр*

ного сектору до вимог ЄС і посилення ролі держави у за*

безпеченні її реалізації та підтримці розвитку сільських те*

риторій.
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