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Східницька Г., Содома Р., Марків Г. Імперативні засади фінансової політики сталого розвитку 

сільських територій 

У економічно розвинених країнах провідне місце належить вектору розвитку сільських територій як 

ключового елемента їхніх державних стратегій.  Практичною складовою імплементації концепції 

сталого розвитку територій у сільській місцевості має бути систематизація норм, методів, систем і 

механізмів у комплексній дії зі соціально-економічними засадами її реалізації.  

Основним завданням проведеного наукового дослідження є обґрунтування фінансових аспектів сталого 

розвитку сільських територій в контексті забезпечення якісного рівня життя сільських жителів.  

Теоретичні й методологічні основи дослідження забезпечуються загальнонауковими та спеціальними 

методами, а також використанням діалектичного підходу. За допомогою монографічного методу 

обґрунтовували суть понять «фінансова політика», «сільські території», «сталий розвиток». 

Структурно-логічний метод був використаний для визначення ролі й напрямів фінансової політики, 

обґрунтування концептуальних питань стратегії сталого розвитку сільських територій. 

Представлено результати визначення ролі фінансової політики як сприяння ефективному здійсненню 

державою визначених соціальних, екологічних, фінансових та інших функціональних заходів. 

Обґрунтовано сутнісну характеристику сталого розвитку сільських територій. На підставі 

проведеного дослідження встановлено, що фінансова політика сталого розвитку позиціонується як 

вирішальний чинник реалізації державних функцій в агросфері. 

Узагальнено наскрізну ідею концепції сталого розвитку сільських територій, яка ґрунтується на 

забезпеченні поліпшення якості життя жителів сільських територій, комплексного розвитку 

екологічної та соціально-економічної сфер економіки.  

У контексті збалансованого зростання фінансових ресурсів, фінансового забезпечення виконання 

соціально-економічних програм сталий розвиток економіки сільських територій можливий лише з 

реалізацією ефективної державної фінансової політики.  

Задіяно комплексний підхід до розгляду проблеми ведення раціональної фінансової політики сталого 

розвитку сільських територій через запровадження низки соціально-економічних програм, що призведе 

до зростання рівня й якості життя населення.  

Ключові слова: імперативні засади, сільські території, сталий розвиток, добробут населення, 

фінансова політика.  

 

Skhidnytska H., Sodoma R., Markiv H. Іmperative principles of financial policy of sustainable development 

of rural territories  

In economically developed countries, the leading role belongs to the vector of rural development as a key 

element of their national strategies. The practical component of implementation of the concept of sustainable 

development of rural territories suggests systematization of rules, methods, systems and mechanisms in a 

complex action with socio-economic principles of its implementation. 
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The main objective of the research is to substantiate the financial aspects of sustainable rural development in 

the context of ensuring of the quality of rural residents’ living. 

The theoretical and methodological foundations of the study are provided by general scientific and special 

methods, as well as by use of a dialectical approach. Particularly, the monographic method served for 

substantiation of the concepts of "financial policy", "rural territories", "sustainable development". The 

structural-logical method is used for determination of the role and directions of financial policy, substantiation 

of conceptual issues of the strategy for sustainable development of rural territories. 

The research argues  the role of financial policy in promoting of the effective implementation of certain social, 

environmental, financial, and other functional measures by the state. The study also defines the purpose of 

financial policy of the state, which increases the gross domestic product, improves efficient use of state 

financial resources. The authors of the article substantiate intrinsic characteristics of sustainable development 

of rural territories. It has been found that the financial policy of sustainable development is positioned as a 

crucial factor in implementation of public functions in the agricultural domain, which is closely intertwined 

with the management of agricultural economics, imprving efficiency of agricultural production and living of 

rural population. The study shapes an idea for sustainable development of rural territories, which claims to 

ensure a high standard of living and harmonious development of environmental, social and economic spheres. 

Sustainable economic development of rural territories is secured by public financial policy as a part of social 

and economic policy of the state to ensure sustainable growth of financial resources, financial support for 

implementation of social and economic programs.  

The research applied a comprehensive approach to consideration of the problem of implementation of a 

balanced financial policy of sustainable economic development of rural territories that is aimed at fulfilment of 

social and economic programs on increase of the level and quality of population’s life. 

Key words: imperative principles, rural territories, sustainable development, wellbeing of population, financial 

policy. 
 

 

 

остановка проблеми.  Як підказує 

досвід розвитку економічно успішних 

країн, однією зі складових державних стра-

тегій повинен бути обраний курс на сталий 

розвиток територій. Із цією метою доцільним 

є використання ефективних соціально-

економічних заходів у поєднанні з дією 

відлагоджених норм, методів, систем та 

механізмів їхньої реалізації. Зазначимо, що 

особливий акцент має бути зроблений на 

розробці й введенні в дію нормативно-пра-

вового забезпечення, позаяк неналежна увага 

до цієї складової загальної державної 

стратегії розвитку територій не забезпечить 

ефективного державного регулювання.  

Механізм державного регулювання ста-

лого розвитку територій має сприяти зро-

станню економічного потенціалу та покра-

щанню соціальних стандартів населення без 

шкоди для навколишнього середовища. 

Очевидним залишається той факт, що в 

умовах сьогодення саме сільські території 

залишаються однією з найнезахищеніших 

ланок у загальній національній структурі. 

Сільські жителі відчувають на собі наслідки 

низького рівня якості життя населення. 

Зростання безробіття, зниження можли-

востей в отриманні якісної освіти, медичної 

допомоги, самореалізації тощо погіршують 

становище сільських територій, сповіль-

нюють темпи їхнього розвитку. Одним із 

напрямів виходу із цієї ситуації в сільській 

місцевості вбачаємо розвиток підприємницт-

ва в несільськогосподарських видах діяль-

ності. Якщо проаналізуємо розвиток таких 

територій у кранах Європейського Союзу, то 

у них близько 80% зайнятих і 82% доданої 

вартості створюється від тих видів діяль-

ності, які не пов’язані з веденням сільського 

господарства. У нашій державі населені 

пункти, тим паче невеликі за територіаль-

ними розмірами, є віддаленими від основної 

транспортної інфраструктури, що у свою 

чергу сповільнює їхній розвиток через 

ведення підприємництва у згаданих видах 

діяльності. 

 

Вирішення проблеми сталого розвитку 

сільських територій можливе за умов достат-

нього їхнього фінансового забезпечення. 

Формування єдиної і цілісної, системної й 

поетапної фінансової стратегії і тактики на 

П 
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рівні держави має бути в пріоритеті, бо лише 

за допомогою сформованої концепції роз-

витку сільських територій, де провідне місце 

належатиме фінансовій складовій, можливим 

буде виконання великомасштабних завдань у 

контексті соціально-економічних та еколо-

гічних аспектів.  

 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Науковий огляд літературних джерел, в 

яких висвітлюються питання розвитку 

сільських територій, у тому числі фінансовий 

аспект, дає підстави стверджувати, що проб-

лема фінансового забезпечення перебуває в 

зоні посиленої уваги досить широкого кола 

відомих економістів, аналітиків, практиків, 

серед яких Д. Богданов (2017), Н. Ботвіна 

(2011; 2015), З. Бурик (2018), С. Доброскок 

(2018), Ю. Губені (2013), М. Латинін (2006), 

Н. Левченко (2008), О. Ляхович (2017),        

М. Малік (2014), А. Пелехатий (2014),           

В. Петрушевська (2014), П. Стецюк (2008), 

І. Сторонянська (2014), С. Шклярук (2003). 

Відомі вчені працювали над дослід-

женням однієї проблеми у різних аспектах її 

прояву. Так, дослідниця З. Бурик (2018) у 

своїй праці довела, що основною метою дер-

жавного регулювання сталого розвитку тери-

торій мають бути: формування внутрішніх 

умов для досягнення балансу соціальних, 

екологічних та економічних складових роз-

витку задля досягнення економічного зро-

стання та підвищення якості життя людей; 

зменшення соціальної, гендерної, терито-

ріальної нерівностей; оптимальне викорис-

тання природних ресурсів; подолання 

кліматичних та екологічних проблем. Така 

думка варта уваги, оскільки стосується роз-

витку всіх територій держави, державний 

вплив на які має бути однаковим.  

Дослідники О. Ляхович та О. Ільчук 

(2017) переконані, що «сільські території є, 

передусім, середовищем сталого розвитку, 

який не обмежується агровиробництвом і 

життєдіяльністю сільського населення». В 

умовах сьогодення є потреба в диверси-

фікації просторової діяльності суб’єктів 

господарювання, що підсилює фінансову 

складову для розвитку сільської місцевості 

(Ляхович та Ільчук, 2017,  с.  863). 

А на думку вченої Н. Ботвіної, яка у своїх 

дослідженнях заглибилася в проблему роз-

витку сільських територій, «сталий розвиток 

агросфери це гармонія природи й соціуму 

сільських територій на підґрунті зростаючих 

фінансових здобутків та високих іннова-

ційних технологій агросфери, це своєрідний 

тип динаміки економічного росту» (Ботвіна, 

2011), і яка переконана, що «лише грамотна 

політика держави фінансово сприятиме 

зростанню добробуту населення та розвитку 

цих територій загалом» (Ботвіна, 2015). 

Теоретичному базису й практичним ас-

пектам здійснення фінансової політики при-

діляли увагу коло вчених, зокрема М.  Алек-

сандрова, О. Василик, О. Гудзь, О. Рома-

ненко, В. Опарін.  

Як бачимо, висвітлені аспекти наукових 

досліджень сталого розвитку сільських тери-

торій і роль у ньому фінансового забез-

печення з боку різних дослідників є певним 

чином диверсифіковані. А це – свідчення 

неодностайно сформованого підходу до ви-

вчення проблеми, що зумовлює необхідність 

у детальнішому аналізі ситуації та узагаль-

ненні отриманої інформації, оскільки зали-

шаються актуальними питання сучасних 

особливостей застосування категорії «фінан-

сова політика» в контексті розвитку сільсь-

ких територій. 
 

Постановка завдання. Метою нашого 

дослідження було обґрунтування фінансових 

засад сталого розвитку сільських територій з 

урахуванням забезпечення належного рівня 

якості життя сільських жителів. 
 

Методика дослідження та матеріали. У 

ході дослідження було використано мате-

ріали науково-практичних публікацій, які 

ґрунтовно опрацьовано, а результати отрима-

них напрацювань – систематизовано й 

узагальнено з паралельним використанням 

для цього загальновідомих наукових методів. 

До таких методів слід віднести індукцію, 

дедукцію, синтез, аналіз, систематизацію, а 

також метод наукового абстрагування. 
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Для узагальнення теоретичних засад 

фінансової політики сталого розвитку еконо-

міки ми використовували діалектичний та 

логічний методи наукового пізнання, а метод 

системного аналізу знайшов своє застосу-

вання для розкриття сутності процесу фор-

мування основ концепції реалізації сталого 

розвитку сільських територій.  

За допомогою монографічного методу 

обґрунтовано суть понять «фінансова полі-

тика», «сільські території», «сталий розви-

ток». Структурно-логічний метод був задія-

ний для визначення ролі й напрямів фі-

нансової політики, обґрунтування концеп-

туальних питань стратегії сталого розвитку 

сільських територій. 

 

Виклад основного матеріалу. Фінан-

сову рівновагу держави  забезпечують 

ефективне реформування аграрної сфери 

економіки та плавний і невимушений перехід 

до сталого розвитку сільського господарства 

й сільських територій. Сьогодні у наукових 

колах побутує думка, що фінанси 

презентуються як економічна категорія. 

Однак економічні категорії є лише плодом 

економічних відносин і вважаються 

об’єктивними реальностями настільки, 

наскільки існують економічні відносини 

(Шклярук, 2003; Губені, 2013). Тобто 

економічні категорії є відлунням суспільних 

виробничих відносин і без них не існують.  

Відомо, що основою фінансів як еко-

номічної категорії слід вважати фінансові 

відносини, які формуються у динаміці вико-

ристання фінансовими категоріями своїх 

безпосередніх функцій. Перебуваючи на 

позиції відтворювальної теорії фінансів, 

необхідно зазначити, що у контурі фінан-

сових відносин ескізно варто сегментувати 

такі вирішальні типи відносин: між еко-

номічними суб’єктами; між державою й 

економічними суб’єктами; між фізичними та 

юридичними суб’єктами й ті відносини, що 

генеруються у лоні економічного суб’єкта 

(Петрушевська, 2014).  

У світлі сутнісного наповнення фінан-

сової категорії, яке вважається її якісним 

відлунням, конкретний її прояв окреслює 

певні кількісні параметри. На практиці 

фінансова категорія працює у контурі певних 

фінансових важелів, інструментарію й сти-

мулів, а також проявляється крізь призму 

сукупності фінансових індикаторів, коефіці-

єнтів, показників, індексів, що демонструють 

коло господарювання як окремого економіч-

ного учасника, так і держави. Тобто досягти 

адекватного відлуння економічної об’єк-

тивної реальності можна лише з розглядом 

існуючого фінансового простору (Стецюк, 

2008).  

Фінансова політика реалізується через 

взаємодоповнення фінансових інтересів дер-

жави та суб’єктів господарювання (Латинін, 

2006). Нині прикладне застосування фінан-

сової політики на всіх рівнях вважається 

складною проблемою. Суб’єктивні заходи 

держави через фінансову політику відобра-

жають об’єктивність фінансових відносин і 

повинні спрямовуватися на досягнення ви-

значеної мети та виконання певних завдань.  

Через низку фінансових заходів і методів 

держава забезпечує конкретизацію основних 

напрямів розвитку економічного простору, 

визначає сукупні параметри й витоки фінан-

сових ресурсів, вектори їхнього руху та 

використання, здійснює управління соціаль-

но-економічними та екологічними процесами 

у просторі. Вирішальна роль фінансової 

політики – це забезпечення безперебійної 

діяльності фінансової системи, сприяння 

ефективному здійсненню державою визна-

чених соціальних, екологічних, фінансових, 

оборонних та інших функціональних заходів 

(Богданов, 2017, с. 60). 

Метою фінансової політики держави вва-

жають примноження валового внутрішнього 

продукту, злет ефективності використання 

державних фінансових ресурсів, потрібних 

для повноосяжного забезпечення запитів 

суспільства, їхнього гармонійного розподілу 

між сферами та ланками економічного 

простору, соціальними системами й терито-

ріями (Ботвіна, 2011). Фінансова політика – 

складне фінансово-правове явище з глибо-

ким макрофінансовим змістовим наповнен-

ням, що тісно переплітається з багатьма 

співпричетними фінансовими категоріями та 
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поняттями, що зумовило появу в наукових 

екскурсах багатьох різноманітних тлумачень 

і суджень сутності й окреслення ознак фінан-

сової політики (Ботвіна, 2015). Тому чітке 

з’ясування економічної сутності й специфіки 

цієї категорії набуває принципового зна-

чення.  

Нині у сільському господарстві сучасні 

трансформаційні перетворення ринкових 

відносин зумовлюють відчутне посилення 

впливу заходів фінансової політики держави 

на дієвість його функціонування. У наявних 

наукових екскурсах використовується різно-

маніття дефініцій терміна «фінансова по-

літика». У широкому тлумаченні вона ото-

тожнюється зі сукупністю державного втру-

чання в процес нагромадження фінансових 

ресурсів, їхнього розподілу та використання, 

у вузькому – його здебільшого ототожнюють 

із фінансово-правовим нормуванням діяль-

ності економічних суб’єктів. Окремі дослід-

ники, окреслюючи природу фінансової по-

літики, утверджують її тісний зв’язок з 

обліком і фінансовим контролем за вироб-

ництвом і розподілом продукції (Латинін, 

2006). Цю проблематику вони вважають 

базовою для визначення пріоритетних за-

вдань фінансової політики щодо банківських 

структур, монополізації зовнішньої торгівлі, 

фінансового державного контролю за обігом 

фінансових ресурсів, здійснення оподатку-

вання. Фінансову політику вони пов’язують 

із забезпеченням фінансової централізації, 

акумуляції сил і мобілізації засобів задля 

певних фінансових перетворень.  

Інші дослідники, наголошуючи на вирі-

шальному призначенні фінансової політики 

щодо примноження виробництва, стверд-

жують, що ця політика слугує для форму-

вання збалансованого поєднання централізо-

ваного та демократичного принципів у коре-

гуванні розподілу і використання фінансових 

ресурсів (Петрушевська, 2014; Сторонянська 

та Пелехатий, 2014).  

Окремі вчені розглядають фінансову по-

літику у контексті єдності категорій фінансів 

та кредиту в композиції державного управ-

ління і синтезують фінансово-кредитну 

політику з реальним фінансово-економічним 

станом країни, напрямами та способами 

трансформації фінансово-кредитної компо-

зиції, новими напрямами вирішення проблем 

розбудови економічного простору (Стецюк, 

2008; Ботвіна, 2015).  

На основі цих досліджень доходимо 

висновку, що імперативні засади  фінансової 

політики слід  узагальнити у  трьох напрямах 

її реалізації:  

- визначення основних завдань та конк-

ретизація перспективних і поточних заходів, 

які доцільно імплементувати задля ви-

рішення існуючих проблем за певний 

відтинок часу; 

- розробка способів, засобів і конкретних 

технологій організації фінансових відносин, з 

використанням яких означені завдання 

виконуються в найкоротші часові відтинки, а 

пріоритетні завдання – гармонійно та 

раціонально;  

- підбір і розстановка спеціалістів, спро-

можних виконати поставлені завдання, реа-

лізувати визначені заходи.  

Отже, фінансовою політикою можна 

вважати формулювання мети та визначення 

завдань, на виконання яких зорієнтовується 

процес нагромадження, дефрагментації та 

перерозподілу сукупного багатства задля 

забезпечення фінансовими активами безпе-

рервної відтворювальної динаміки та задово-

лення окремих запитів розширеного від-

творення.  

Розуміння фінансової політики спи-

рається на осмислення того, що за своїм 

характером вона як продукт фінансових 

відносин і мислення є суб’єктивною, а за 

витоками – відстороненою, тобто саме ма-

теріальне виробництво визначає фінансові 

відносини економічних суб’єктів, конфігу-

рацію та склад фінансової політики, витоки її 

забезпечення (Малік та Хвесик, 2010, с. 6).   

Категорія «фінансова політика» пози-

ціонує себе категорією імперативного управ-

ління фінансовим простором через гроно 

інших категорій (фінансовий механізм, фі-

нансове право, фінансове коло) і прояв-

ляється через фінансове планування, орга-

нізацію динаміки формування й викорис-

тання фінансових ресурсів, фінансове регу-

лювання, фінансовий контроль тощо.  
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Визначено, що фінансова політика сто-

совно досліджуваної проблеми – це множина 

заходів, способів, інструментів, зорієнто-

ваних на розробку та реалізацію фінансової 

стратегії сталого розвитку сільських тери-

торій (Ботвіна, 2011).   

Концептуальною основою сталого роз-

витку сільських територій має бути забезпе-

чення високого рівня життя на них, який має 

на меті комплексне поєднання соціального, 

економічного та екологічного розвитку.   

Нераціональна фінансова політика може 

спричинити розбалансування економічної 

системи у контексті принципів сталого роз-

витку, однак фінанси дають змогу збалан-

сувати розвиток кожної сфери на основі 

перерозподілу валового внутрішнього про-

дукту між окремими регіонами та всередині 

регіонів – між їхніми сферами (Латинін, 

2006; Левченко, 2008).  

Головну роль у фінансуванні сталого 

розвитку забезпечують внутрішні фінансові 

нагромадження та прямі іноземні інвестиції. 

Позитивний ефект у сфері використання 

внутрішніх фінансових ресурсів пов’язаний 

зі стабілізацією економіки, лібералізацією 

торгівлі, реформуванням податкової системи.  

Важливим чинником у зростанні інвес-

тицій є визначення наявної кількості заощад-

жень, які можна ефективно надалі трансфор-

мувати в інвестиції.   

Основа фінансової політики сталого роз-

витку сільських територій – це чітке визна-

чення єдиної концепції економічного розвит-

ку як у довготерміновій, так і короткотермі-

новій перспективі, вибір фінансових механіз-

мів досягнення поставлених цілей, які забез-

печують спрямування суспільного розвитку 

відповідно до принципів сталого розвитку.  

Сталий розвиток сільських територій 

характеризується як процес якісних змін, 

спрямованих на стабільне соціально-еконо-

мічне зростання сільських територій, під-

вищення ефективності сільської економіки, 

рівня зайнятості та якості життя сільського 

населення на основі реалізації комплексу 

економічних, соціальних та екологічних захо-

дів державного й місцевого рівня (Ботвіна, 

2015). Фінансова політика держави має бути 

спрямована на системне вирішення основних 

проблем сталого розвитку сільських територій 

(рис. 1).  

Для вирішення порушеної проблеми 

необхідно насамперед здійснити конкретні 

кроки у формуванні напрямів державної 

політики сталого розвитку сільських тери-

торій щодо створення соціально-економічних 

умов для забезпечення ефективності сіль-

ської економіки, підвищення рівня якості 

життя сільського населення, а також раціо-

нального використання й відродження при-

родно-ресурсного потенціалу сільських 

територій. 

Встановлено, що не відбудеться ефек-

тивного вирішення проблемних питань роз-

витку сільських територій лише через збіль-

шення фінансування переважно сільськогос-

подарського виробництва та декларування 

окремих соціально-економічних і екологіч-

них заходів, а також диверсифікацію сільсь-

кої економіки за відсутності реальних меха-

нізмів і фінансових джерел реалізації. Це не 

сприятиме системному вирішенню проблеми 

створення сприятливих умов для підвищення 

доходів сільського населення, а, навпаки, 

збільшить потребу в субсидіюванні місцевих 

бюджетів з державного бюджету.   

Переконані, що потрібна обґрунтована 

концепція сталого розвитку сільських тери-

торій, яка б забезпечувала комплексне вирі-

шення проблеми з використанням трьох ос-

новних підходів: економічного, соціального 

й екологічного (рис. 2).  

Вважаємо, що основними складовими 

концептуальної моделі сталого розвитку 

сільських територій мають бути еколо-

гічність, безпека, власність, соціалізація, дер-

жавне регулювання, суспільна відповідаль-

ність, інформатизація, корпоративна система, 

ринкове регулювання, інтелектуалізація.  

Для України є необхідним не тільки 

досягнення економічного зростання, а й 

забезпечення його стійкості. Зрівноважний 

стан економіки для довгострокового періоду 

є результатом стійкого рівня капітало-

озброєності, який залежить від норми збере-

ження, вибуття капіталу та його розміру. 

Коли інвестиції з часом збігатимуться із ви-



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

АГРАРНА ЕКОНОМІКА, 2019, Т. 12, № 3-4 

46 

 

буттям капіталу, економіку буде стабі-

лізовано. Досягнення бажаних результатів 

сталого розвитку сільських територій мож-

ливе  тоді, коли інноваційна діяльність не 

буде обмежена лише технічними інно-

ваціями. Пріоритетними повинні бути ви-

знані також соціальні (як і екологічні) 

аспекти інноваційної діяльності.  
 

 ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА  

Вирішення основних проблем сталого розвитку сільських 
територій, пов’язаних із 

руйнуванням соціальної інфраструктури сільських територій 

та зниженням рівня надання соціальних послуг на селі  

зниженням інвестиційної привабливості сільської економіки  

збільшенням міграції сільської молоді та зменшенням доходів 

сільського населення 

ускладненням доступу дрібних сільськогосподарських 

товаровиробників – фізичних осіб та особистих селянських 

господарств до агросервісних послуг (зберігання, переробка 

виробленої продукції) та мережі збуту виробленої продукції 

недостатнім рівнем заходів щодо забезпечення екологічної 

безпеки, охорони та збереження природних ресурсів 

сільських територій 
 

Рис 1. Проблеми сталого розвитку сільських територій,  

вирішення яких можливе через реалізацію фінансової політики держави.* 

*Узагальнено авторами на основі (Латинін, 2006; Петрушевська, 2014). 

 
 

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ 
заснований на необхідності 

оптимального використання 

обмежених ресурсів; 

використання екологічних 

природо-, енерго-, і 

матеріалозберігаючих 

технологій, мінімізацію, 

переробку та знищення 

відходів 

ПІДХОДИ 

СОЦІАЛЬНИЙ 
орієнтований на людину 

та спрямований на 

збереження стабільності 

соціальних і культурних 

систем, на скорочення 

кількості руйнівних 

конфліктів між людьми 

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
повинен 

забезпечувати 

цілісність біологічних 

і фізичних природних 

систем 

 
Рис. 2 Підходи до вирішення проблемних питань  

сталого розвитку сільських територій.* 

* Узагальнення авторів. 
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У соціально-економічних і виробничих 

процесах сільських територій, як і в будь-

якого суб’єкта господарювання, виникають 

різноспекторні фінансові відносини, що тісно 

переплітаються з управлінням виробницт-

вом, збутом, нагромадженням фінансових 

ресурсів, дефрагментацією та використанням 

здобутків. 

 

Висновки та перспективи подальших 

наукових пошуків. Основним призначенням 

і роллю фінансової системи у фінансовій 

системі є сприяння ефективності її функціо-

нування, позаяк прогалини у злагодженості 

призводять до збоїв не лише у фінансовому 

секторі економіки, а й розвитку держави 

загалом. Вектор безперебійного функціо-

нування фінансової політики знаходить своє 

віддзеркалення у комплексній реалізації еко-

номічних, соціальних, екологічних, фінан-

сових, оборонних та інших функціональних 

державних завдань.  

Пріоритетним напрямом ефективної фі-

нансової політики слід назвати зростання 

обсягу валового внутрішнього продукту, ра-

ціональний розподіл та перерозподіл цент-

ралізованих і децентралізованих фінансових 

ресурсів з метою сприяння соціально-еко-

номічного розвитку.  

Імперативні засади фінансової політики 

знаходять своє відображення у формулю-

ванні мети та визначенні завдань, на ви-

конання яких зорієнтовано процес нагро-

мадження, дефрагментації та перерозподілу 

сукупного багатства задля забезпечення 

фінансовими активами безперервної відтво-

рювальної динаміки і задоволення окремих 

запитів розширеного відтворення.  

У сучасних умовах господарювання для 

сільських територій фінансова політика їх-

нього сталого розвитку розглядається як 

додаткова можливість  реалізації державних 

завдань у сільському господарстві. Імплемен-

тація цього аспекту знаходить своє відобра-

ження в стратегічному управлінні еконо-

мікою та зростанні ефективності аграрного 

виробництва, а також підвищенні добробуту 

та якості життя сільського населення.  

Концептуальною основою сталого роз-

витку сільських територій має бути забез-

печення високого рівня життя за комплекс-

ного поєднання соціального, економічного та 

екологічного аспектів. Сталий розвиток 

сільських територій може бути забезпечений 

лише через реалізацію державної фінансової 

політики, оскільки створює передумови для 

збалансованого зростання фінансових ресур-

сів, а також фінансового підґрунтя для вико-

нання соціально-економічних програм роз-

витку країни та регіонів. Саме такий підхід 

сприятиме підвищенню рівня та якості життя 

населення в сільській місцевості й допоможе 

знизити рівень безробіття, надасть додаткові 

можливості в отриманні якісної освіти, ме-

дичної допомоги, самореалізації та при-

швидшить  темпи їхнього розвитку. 
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