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За останні п’ять років в Україні здійснено значний прорив у
втіленні принципів децентралізації в сфері місцевого самоврядування.
Результати реформування свідчать, насамперед, про бажання
сільського населення змінювати середовище і менталітет відносно
перспектив сталого розвитку сільських територій. Під впливом сучасних
методів управління ОТГ стають все більш організованими, успішними
та підготовленими для вирішення проблем сільського соціуму на новій
територіальній основі, а також наділені широкими повноваженнями,
отриманими з центральних органів влади. Реформа з децентралізації
вступила у свій останній етап, якій передбачено завершити на
добровільній основі до кінця 2019 р. і перейти до моделі нового
адміністративно-територіального устрою з широкими можливостями і
відповідальністю. Водночас, нові повноваження – це й нові виклики
для органів місцевого самоврядування, тобто для ОТГ, завдання яких
зводяться до виконання функцій з надання сільському населенню
якісних послуг: соціальних, житлових, освітніх, медичних, фінансових,
адміністративних та інших. При цьому зростають вимоги до їх
професійного рівня, який є одночасно своєрідною відповідальністю за
спроможність громади.
Представлена монографія: «Стратегія інклюзивного сільського
розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи
для України» – це ґрунтовне теоретично-практичне дослідження
колективу науковців. Мета даної праці полягає у
формуванні
системних знань та сучасних уявлень про головні трансформації,
пріоритети і можливості ОТГ в умовах соціально-економічного
реформування в Україні. Актуальність та своєчасність тематики і змісту
монографії продиктовано загальнодержавними концептуальними
підходами до ефективного використання потенціалу громад та
забезпеченню їх спроможності відповідно до нових інституційних
засад.
Органічне поєднання методів наукових досліджень дозволило
авторам виявити та проаналізувати комплекс проблем, які виникають в
процесі створення, об’єднання/приєднання ОТГ, формуванні їх
організаційної структури, адаптації до норм і досвіду європейської
практики місцевого самоврядування. Отримані наукові результати
відображають зміст колективної монографії і присвячені таким
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питання, як: розвиток інноваційних технологій у сільській економіці;
механізми державної підтримки та інфраструктурний розвитку
сімейного аграрного підприємництва; особливості взаємодії
вертикально-інтегрованих структур (агрохолдингів) і малих та середніх
підприємств; економічно-соціальна орієнтація сільському розвитку,
бізнес-ідеї та стратегічне планування; фінансовий та ресурсний
менеджмент в ОТГ; європейський, міжнародний та вітчизняний досвід
розвитку ОТГ; екологічні пріоритети при визначенні спроможності ОТГ;
соціологічний профіль інклюзивності розвитку сільських громад (на
основі результатів соціологічного опитування) тощо.
У монографії проаналізовано основні індикатори розвитку ОТГ,
які свідчать про її спроможність. Особливо це стосується сучасного
етапу створення ОТГ за умов переходу до вільного ринку землі.
Опрацювання значного масиву вітчизняних і зарубіжних наукових
праць, державних нормативно-правових актів, концепцій і стратегій,
Європейської хартії слугувало підґрунтям для розкриття різних
методологічних підходів до ключових аспектів проблем. Особливістю
дослідження є його цілісність і комплексність, які забезпечуються через
професійність та компетентність авторів. Теоретичне і прикладне
значення мають результати соціологічних досліджень, які представлені
в окремих працях.
У монографії конкретизовано наслідки процесів створення ОТГ
не лише для аграрного бізнесу, але й для сільського розвитку. В основу
політики сільського розвитку покладено людиноцентричну модель,
орієнтовану на максимальне використання людського потенціалу і
активізацію ініціатив на місцях. Цьому сприяє децентралізація в сфері
самоврядування. Колективна монографія відіграватиме інтерактивну
роль у процесі підготовки студентів, аспірантів і докторантів, науковців,
які досліджують різні контексти інституційних перетворень на
сучасному етапі реформ. Також буде корисною для представників
органів місцевого самоврядування, лідерів та членів ОТГ, діяльність
яких спрямована на покращення якості життя населення на сільських
територіях, впровадження інноваційних проектів для повноцінного
розвитку ОТГ.
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АРХІТЕКТОНІКА КОНЦЕПТУ КООПЕРАТИВНОГО МАРКЕТИНГУ
ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД

АРХІТЕКТОНІКА КОНЦЕПТУ КООПЕРАТИВНОГО МАРКЕТИНГУ
ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД

Ефективність аграрного сектора економіки обґрунтовується
рівнем розвитку підприємницької активності, яка, в свою чергу,
залежить від наявності паритетних організаційно-правових форм
господарювання, здатних вільно здійснювати свою діяльність,
конкурувати та взаємодіяти стосовно виробництва і реалізації
продукції. Водночас, незважаючи на певні позитивні тенденції
функціонування сільських підприємств, defacto їх діяльність
характеризуються спадом обсягів виробництва, що детерміновано
погіршенням підприємницького клімату та соціально-економічних
умов. Це актуалізує потребу впровадження масштабних змін для
сільськогосподарських товаровиробників, що виведуть їх з
кризового становища.
Сучасні агробізнесові формування функціонують під впливом
глобалізаційних очікувань, що продукують потребу системної
модернізації підприємств, їх техніко-технологічного оновлення,
залучення інновацій та здатності вчасно адаптуватися до мінливого
середовища. Це сприяє виникненню принципово нових бізнесових
структур. Водночас, їх розвиток наразі вкрай уповільнений
внаслідок непродуманої державної політики та суперечливих
законодавчих нормативів; дисбалансу в сфері відносин власності;
браку належного фінансування; відсутності налагодженої системи
реалізації
виготовленої
продукції;
превалювання
великомасштабності. Це значною мірою знижує ефективність
функціонування підприємств. Проблема загострюється з огляду на
необхідність адаптації виробництва до європейських стандартів
якості та турбулентності зовнішніх викликів.
Домінуючу роль в агропромисловому виробництві відіграє
приватний бізнес, а саме дрібні та середні товаровиробники. Саме
їх діяльність є рушійною силою економічних відносин. Водночас, в
умовах сьогоденних реалій, приватна ініціатива, в більшості
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випадків, не може бути успішною внаслідок дефіциту матеріальних,
фінансових та кредитних ресурсів; високої ризиковості та
обмеженості
можливостей
налагодження
довгострокових
партнерських взаємин в сфері постачання і збуту продукції.
Подолання такого стану вбачається можливим лише за рахунок
консолідації зусиль сільськогосподарських товаровиробників, тобто
їх
кооперування,
що
сприятиме
можливості
суб’єктів
господарювання належно адаптуватися до ринкових змін;
збільшити свій ресурсний потенціал та протистояти експансії
посередництва. Така взаємодія може стати базою піднесення
сільського соціуму та засобом реалізації підприємницького
потенціалу мешканців села та сільських сімей.
При створенні підприємства, його власники першочергово
орієнтуються на отримання прибутку та забезпечення ефективності
діяльності протягом тривалого періоду. В зв’язку з цим, до початку
впровадження активної фази виробництва, менеджмент оцінює
власні ресурсні і сировинні можливості, вивчає переваги, недоліки
та небезпеки, адже існуючі на ринку аграрні підприємства
відрізняються рівнем стійкості до ринкових викликів, просторовим
охопленням, територіальним розміщенням тощо. В результаті
проведення ретельного аналізу, керівництво підприємства може
прийняти рішення про потребу об’єднання (кооперування),
наслідком якого стане диференціація асортименту; диверсифікація
видів діяльності; збільшення об’ємів виробництва, а відтак і вихід на
нові перспективі ринки збуту продукції, що, власне, сприятиме
зростанню економічної потужності підприємств.
Окрім того, завдяки кооперуванню сільськогосподарські
товаровиробники зможуть оптимізувати витрати на придбання
засобів виробництва, проведення технологічних операцій,
здійснення маркетингових досліджень; налагодити систему
реалізації виготовленого товару внаслідок формування крупних
партій товару або створення прямих каналів продажу; отримати
доступ до агросервісних послуг; налагодити ефективну логістичну та
комунікаційну діяльність. Це сприятиме появі додаткових робочих
місць у сільській місцевості, підвищенню рівня життя та поліпшенню
соціального захисту сільського населення.
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