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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В 

УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Міські  та суміжні сільські територіальні громади в нових умовах мають шукати можливості для 

співробітництва та вирішення спільних проблем на основі партнерств та спільних проектів. 

Створення об’єднаних територіальних громад  в Україні протягом 2015-18 років показало дві 

протилежні тенденції: перша – сільські територіальні громади в периферійних територіях об’єднуються 

навколо невеликих міських поселень – міст районного значення та селищ; друга – сільські громади 

навколо великих міст обласного значення намагаються створювати ОТГ поза участі міста. [1] 

Співробітництво міст з навколишніми селами у країні має величезний потенціал завдяки 

фінансуванню з державного фонду регіонального розвитку. Зрозуміло, що міста та села надзвичайно 

міцно пов’язані між собою і не можуть на повну функціонувати  одне без одного. На сьогодні бідність 

сільського населення є вищою, ніж у містах. Найгострішими проблемами на селі залишаються відсутність 

мотивації до праці,безробіття, бідність та трудова міграція, занепад соціальної інфраструктури. Низька 

ефективність сільськогосподарського виробництва не забезпечує навіть простого відтворення. [ 4,5] 

Як зазначає українська вчена Л. Безугла «в господарській системі держави мале та середнє 

підприємництво сприяє росту зайнятості, формуванню підприємницької культури, рівномірному 

розвитку регіонів, активної інноваційної діяльності, ініціює нагромадження капіталів, згладжує соціальні 

конфлікти» [2]. Взаємозв’язок саме цих елементів дасть змогу ефективному вектору розвитку ОТГ.Також 

Л. Безугла наголошує що,«з погляду розвитку інформаційного суспільства держава має два ключові 

взаємозалежні напрями діяльності, а саме: сприяння розвитку інформаційного суспільства в межах країни з 

метою забезпечення її конкурентоспроможності на світовому ринку; сприяння зміні форм і методів роботи 

державно-управлінського апарату з метою підвищення якості послуг, що надаються громадянам» [3]. 

Для розвитку сільських територій  доцільно розробити і реалізовувати програми відродження 

активних творчих компонентів народної культури в господарській і соціальній діяльності українських 

селян, гнучкої соціальної політики щодо села, створення системи соціального захисту і допомоги селянам 

на всіх рівнях, зміцнення фінансового і соціального становища селянських домогосподарств.  [5] 

Може саме тому місто має віддавати борги селу, через залучення до процессу розвитку бо без цього 

аж ніяк. Про це промовисто свідчать  результати  дослідження, проведеного у межах проекту підназвою 

«Партнерство міжміськими та сільськими  громадами як ефективний інструмент економічного розвитку», 
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який реалізується інститутом громадянського суспільства за підтримки програми "U-LEAD" з Європою. 

Його мета – підтримка співпраці та партнерства міжмістами та сільськими громадами для стимулювання 

проектів місцевого економічного розвитку. Відтак децентралізація та створення ОТГ навколо міст і селищ 

відкриває можливість для прискорення розвитку сільських територій у таких ОТГ. Зволікання міст 

обласного значення із процессом об’єднання з навколишніми сільськими ТГ почасти призвело до 

ситуації, за якою навколо облцентрів та міст обласного значення утворюються ОТГ, що по суті, 

обмежують розвиток міста в ширину.  

Адміністративні межі між містами та сільськими радами у багатьох випадках не сприяють ані 

розвитку, ані розв’язанню соціальних питань у прилеглих територіях. Український законодавець створив 

правову базу для започаткування партнерств. Був ухвалений закон України "Про співробітництво 

територіальних громад", а Урядом визначено співробітництво міст і сільських територій пріоритетом 

державного регіонального розвитку на період до 2020 року.  

Сьогодні більшість економіки сконцентрована у містах. Найбільша додана вартість формується у містах. І 

там розміщено більшість бізнесу. Поряд з тим, коли ми подивимося структуру експорту, сільське господарство 

має перше місце  в експорті України. Більше 10 % ВВП це – сільське господарство. Навіть слаборозвинуті країни 

мають меншу частку у ВВП сільськогосподарського виробництва і при цьому  у сільських територіях немає 

місця для зайнятості більшості селян. Наразі 80 % сільського населення взагалі проживає в зоні доступності до 

міста (приблизно 30 хвилин автомобілем).  У більш віддалених селах спостерігається катастрофічний обвал. І 

демографія є дуже поганою, економіка не розвиненаї. Зараз, по суті, містамають стати  локомотивом розвитку і 

поширити свій вплив на сільські території. Вони мають не вибрати із сільських територій  залишки населення, 

а навпаки, втягнути ці сільські території у диверсифіковане виробництво, економіку. І саме тому державна 

стратегія регіонального розвитку 2020 передбачає такі ключові елементи по поширення позитивного впливу 

міст на розвиток регіонів, розвиток сільських територій.  [6] 
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РОЗВИТОК МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ АГРОФІРМ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 
 

В сучасних реаліях малі та середні агрофірми характеризуються високим ступенем «смертності», 

більшість яких зазнають суттєвий збиток від складних погодних катаклізмів, а також від всесвітньої 

пандемії COVID-19.  

Висока швидкість виникнення та ліквідація агропідприємств являється хорошою характеристикою 

динаміки економічного розвитку. Всупереч цій думці, така ситуація можлива по причині високого 
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