
3. Урядовий портал. Новини. Міністерство екології та природних 
ресурсів України виносить на громадське обговорення законопроект 
«Про території Смарагдової мережі» [Електронний ресурс] -  Режим 
доступу до ресурсу: https://goo.gl/pC39Pu.
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Степська О. В.
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СЕКТОР СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА

Аналіз соціально-економічного розвитку села, соціального рівня 
життя селян та агропромислового комплексу на сільській території 
дає нам розуміння того, що село наразі перебуває не на найвищому 
етапі свого існування. З часів здобуття Україною незалежності, село 
пережило низку реформ, зміну змісту земельних та майнових 
відносин, впровадження приватної власності на землю та процесу 
приватизації. Однак, незважаючи на всі позитивні моменти, 
досягнення високого та навіть і середнього рівня життя сільського 
населення не було здійснено.

Однією із найгостріших проблем -  це проблема зайнятості 
сільського населення, що, відповідно, тягне за собою виникнення ще 
однієї такої як низький рівень доходів. Якщо ми проаналізуємо дану 
проблематику, то можна зробити висновок, що доходи близько 60% 
селян навіть не дотягують до межі бідності. А рівень оплати праці 
селян, які працюють, досягає 48% середньої заробітної плати в 
Україні. Це один із найнижчих показників серед інших галузей в 
Україні. Відповідно до даних громадської організації «Інститут 
сільського розвитку», близько 37,5% сільського населення, а це 
майже 3 мільйони, не мають постійного місця роботи. Крім того, 
близько 1 мільйону селян виїжджають закордон у пошуках 
роботи [1, с. 455].

Зауважимо, що існує широкий спектр законів та підзаконних актів 
у сфері сільського господарства, які регулюють та забезпечують
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даний напрям: Це закони України «Про фермерське господарство», 
«Про господарські товариства», «Про сільськогосподарську 
кооперацію», «Про охорону праці». «Про пріоритетність соціального 
розвитку села та агропромислового комплексу в народному 
господарстві», Закон України "Про державне регулювання імпорту 
сільськогосподарської продукції", Закон України "Про ратифікацію 
Угоди про Спеціальний аграрний ринок держав-учасниць 
Співдружності Незалежних Держав "Про ратифікацію Угоди про 
спеціальний аграрний ринок держав-учасниць Співдружності Неза
лежних Держав", Закон України "Про списання та реструктаризацію 
заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) 
платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських 
підприємств", Закон України "Про сільськогосподарську дорадчу 
діяльність", Закон України "Про державну підтримку сільського 
господарства України", Закон України "Про ратифікацію Конвенції 
Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в 
сільсьму господарстві", Закон України "Про захист конституційних 
прав громадян на землю", Земельний кодекс України та багато інших.

Варто звернути увагу на інфраструктуру села, на її наявність. 
Спостерігається незбалансованість соціальної та виробничої
інфраструктури. Наразі є необхідність у створенні суб’єктів, які при 
здійсненні своєї сільськогосподарської діяльності, також будуть 
надавати послуги для розвитку соціальної сфери села (спілки селян, 
кредитні спілки, обслуговуючі спілки, кооперативні спілки, дорадчі 
служби).

Тому, можна виділити необхідні етапи для вдосконалення 
розвитку українського села:

Перший етап -  це створення достатньої та перспективної 
нормативно-правової бази для регулювання процесом розвитку.

Другий етап -  виявлення слабких сторін, забезпечення 
конкурентоздатності, забезпечення інфраструктурою, робочими
місцями та необхідною інформацією.

Третій етап -  це соціальний розвиток, соціальне забезпечення.
Одним із найкращих способів вирішення проблеми зайнятості є 

розвиток несільськогосподарських видів заробітку, оскільки
зважаючи на сезонність робіт сільського населення, селянин не 
завжди має можливість забезпечити себе усім необхідним [2, с. 2].
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Розвиток та вдосконалення українського села -  це створення умов 
для забезпечення добробуту селян та величезного економічного 
потенціалу.
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ПРАВОВЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

ПРОГРАМИ TWINNING

Дивлячись на глобалізаційні процеси, які відбуваються в нашому 
світі, Україна не може знаходитись осторонь від відповідально -  
важливих питань сьогодення. Обравши європейський шлях свого 
розвитку, Україна вийшла на міжнародну арену, як повноправний 
суб’єкт права, який готовий співробітничати у різних сферах 
суспільного життя. Євроінтеграційні процеси стали важливим 
поштовхом до демократично -  прогресивних зворушень у нашій 
країні. За останні 20 років Україна є учасницею більшості 
універсальних міжнародних договорів, депозитарієм яких виступає 
Генеральний секретар ООН. Здійснюється ефективна взаємодія 
України зі спеціалізованими установами ООН з багатьох питань
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