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ВСТУП 

Формування ефективної моделі соціально-економічної політики регіонів 

спрямованої на розвиток сільських територій держави - ключова економічна 

проблема сучасності. Водночас економічна активність, рівень життя населення в 

сільських районах України залишаються досить низькими, що обумовлюється 

багатьма негативними чинниками. Економічну, соціальну та екологічну ситуацію 

значно погіршують кризові явища в аграрній галузі народногосподарського 

комплексу. 

Одним з основних аспектів соціально-економічної політики нашої держави 

визначається побудова моделі сільського розвитку, що відповідала б стандартам 

розвинутої Європейської країни. Проблематика, що пов’язана з розвитком 

сільських територій, активно обговорюється на сторінках академічних наукових 

видань, науково-практичних конференціях і конгресах. Цей напрям наукової 

діяльності координується та направляється профільними науковими центрами, 

серед яких провідні позиції займають ДУ “Інститут економіки та прогнозування” 

НАН України, Інститут регіональних досліджень НАН України, Українська 

академія аграрних наук, ННЦ “Інститут аграрної економіки” та ін. 

За останні роки українські вчені отримали значні результати у формуванні 

наукових підходів до вирішення проблем соціально- економічного розвитку 

держави. Помітний внесок у розробку концепції просторової організації 

суспільства, її різновидів і модифікацій внесли вітчизняні дослідники Є. Бойко, М. 

Долішній, Ф. Заставний, Н. Павліха, О. Топчієв, О. Шаблій, Г. Швебс та ін. На 

необхідність подолання галузевого підходу до розвитку села наголошується у 

працях В. Юрчишина. Певний внесок у комплексну розробку зазначеної проблеми 

зробили П. Гайдуцький, Ю. Губені, О. Могильний, В. Онєгіна, О. Онищенко, М. 

Орлатий, І. Прокопа, 
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П. Саблук, В. Трегобчук, Л. Шевчук, Л. Шепотько. Окремі аспекта розвитку 

сільських територій вивчаються соціологами, істориками, екологами, 

представниками інших наукових дисциплін, однак комплексного вирішення ці 

проблеми поки не знайшли. Крім того з розвитком економічної системи країни 

виникають та набувають виняткової актуальності нові проблеми, що вимагають 

наукового вивчення, теоретичного та практичного комплексного розв’язання. Тому 

розробка концептуальних засад, механізмів дослідження сільських територіальних 

утворень та їх складових, формування на цій основі ефективної соціально-

економічної політики набуває все більшої наукової актуальності та практичного 

значення. Вирішення цих питань сприятиме формуванню парадигми сільського 

розвитку та досягнення середньоєвропейських показників зайнятості, оплати праці 

населення, екологічності та розвитку інфраструктури сільських територій. 
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