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В статті досліджено основні проблеми сільських територій та обґрунтовано необхідність їх
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Постановка проблеми. Аграрний сектор, як створює умови для сталого розвитку суспільства,
і вся світова економіка, вступив в нову еру розви- шляхом відтворення найбільш ефективного ретку, якій притаманні стрімкі зміни, швидке старін- сурсу – людського капіталу. Адже саме він є виня технологій та маркетингових ідей, системне значальним, оскільки забезпечує формування,
мислення, постійне навчання, миттєві реакції на розвиток та використання всіх інших [2]. Сучаснові тенденції та здатність працювати в умовах ний стан людського капіталу в сільській місцевоснестабільності і ризиків. Основним джерелом ті характеризується значним скороченням запасу
доданої вартості в такій економіці є люди зі свої- та постійною деградацією діючого капіталу. Освіми знаннями та умови реалізації їх потенціалу.
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На сьогодні у селі проживає близько 32% наПріоритетність соціального розвитку сільсьселення України, це майже 14,5 мільйонів людей. кого господарства задекларована в багатьох
В сільському господарстві України функціонують державних заходах. Практична реалізація заблизько 14,8 тис. підприємств різних організацій- вдань соціально-економічного розвитку та відроно-правових форм, 41,7 тис. фермерських та 4,5 дження села забезпечить виконання комплексу
млн особистих селянських господарств. Галузь організаційно-економічних заходів, серед яких характеризується низьким рівнем державної під- оптимальне використання внутрішніх ресурсів і
тримки – 0, 22% ВВП, в той час, коли частка аг- резервів, перехід на ресурсозберігаючі технології
рарного сектора у ВВП становить 9,3%. У країнах та застосування програмно-цільових методів
ЄС ці показники становлять відповідно 4,1% і 4%.
ведення господарства, інтеграція засобів виробАктуалізація проблем соціального прогресу ництва, покращення взаємовідносин між реальаграрного сектора і його працівників як кінцевої і ними партнерами по сільськогосподарської діянайважливішої мети розширеного відтворення льності, вдосконалення системи оплати праці з
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акцентом на істотне зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення
рівня її якості та конкурентоспроможності [1].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Виходячи з позиції багатофункціонального розвитку сільських територій, можна стверджувати, що підтримка аграрного сектору має
бути одним з ключових векторів державної політики та сприяти оптимізації структури виробництва, підвищенню його ефективності та конкурентоспроможності. Головними пріоритетами мають

бути спрямування наявних ресурсів на соціальне
відродження села та підвищення доходів жителів,
покращення демографічної ситуації, зростання
рівня соціальних стандартів та захисту населення, формування ефективної інфраструктури споживчого ринку. Зарубіжний досвід свідчить про
необхідність диверсифікації діяльності на сільських територіях як альтернативного джерела доходів селян, зниження рівня бідності та створення передумов для соціально-економічної еволюції місцевості.
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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
І. В. Мамчук, к.е.н.
О.М. Тур, к.е.н.
Шосткинський інститут Сумського державного університету
В статті досліджено питання застосування кластерного підходу до забезпечення екологічної
безпеки підприємств хімічної промисловості. Розглянуті погляди науковців до кластеризації еколого-економічних систем. Як результат кластеризації пропонується створення екологоорієнтованого кластера.
Ключові слова: кластерний підхід, екологоорієнтований кластер, екологічна безпека
Постановка проблеми у загальному ви- приємств формується їх кластер, в середині якогляді. Одна з причин погіршення екологічної си- го відбувається тісна співпраця підприємств на
туації в більшості регіонів нашої країни – відсут- основі горизонтальних зв’язків, що спрямована
ність результативної управлінської системи раці- на підвищення екологічної безпеки та конкуренонального природокористування та забезпечення тоспроможності виробництв.
Аналіз останніх досліджень. Пpoблеми
екологічної безпеки хімічних підприємств. Впровадження інновації у сфері екологічної безпеки кластеризацiї еколого-економічних систем та
хімічних підприємств потребують значних матері- функціонування і розвиток кластерів досліджено
альних витрат із тривалим строком їх окупності.
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окремого регіону. В результаті виробничого, коРазом з тим потребують відповідного теоремерційного чи фінансового співробітництва під- тичного, організаційно-економічного методичного
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