
Хто ў Бе ла ру сі ве дае, як раз ві ва юц ца гэ тыя 
тэ ры то рыі? І якія вы сно вы з та кой ін фар ма цыі 
ро бяц ца? Наш ана ліз вы свет ліў, што сур' ёз ных 
да сле да ван няў, якія комп лекс на ана лі зу юць 
стан, на прык лад, вё сак і сель са ве таў у Бе ла-
ру сі, прак тыч на ня ма. Рэ гі я наль ная ана лі ты-
ка час цей за ўсё ад люст роў вае стан спраў у 
га лі нах эка но мі кі, або, знач на ра дзей, у ра ё-
нах. Ад нак і там, і там гэ тыя звест кі ўсё ж блі-
жэй да «ся рэд няй тэм пе ра ту ры па шпі та лі». 
Бо сі ту а цыя ў рай цэнт ры (не ка жу чы ўжо аб 
цэнт ры аб лас ным) — зу сім 
ін шая, чым у вёс ках, асаб-
лі ва ад да ле ных ад вя лі кіх 
га ра доў. Што ка заць, ка лі 
на ват па між вёс ка мі — час-
та дыс тан цыя ў са цы яль на-
эка на міч ным вы мя рэн ні.

А ка лі мы не мо жам 
«па лі чыць», як раз ві ва юц-
ца сель са ве ты і вёс кі, па-
спра ба ваць спраг на за ваць 
іх перс пек ты вы, то іс нуе 
ры зы ка пры няц ця ра шэн-
няў аб іх раз віц ці звер ху на 
асно ве мер ка ван няў вуз-
ка га ко ла лю дзей, мер ка-
ван няў час ця ком хут чэй 
эма цы я наль ных, чым ра-
цы я наль ных, або за ліш не 
ака дэ міч на-на ву ко вых. 
Гэ та ства рае вя лі кую па-
гро зу па мы лак. Пры чым 
вар та ўліч ваць так са ма 
агуль нае імк нен не кож най 
дзяр жа вы да спра шчэн ня і 
стан дар ты за цыі «аб' ек та» 
для мэт кі ра ван ня. Так, вя-
до мы пра фе сар Ель ска га 
ўні вер сі тэ та Джэймс Скот 
пі саў, што «су час ная дзяр жа ва з да па мо гай 
сва іх чы ноў ні каў спра буе з пе ра мен ным пос пе-
хам ства рыць кар ці ну пры ро ды і на сель ніц тва 
(а ў на шым кан тэкс це — у тым лі ку сель са-
ве таў і ін шых ла каль ных тэ ры то рый. — А. С.) 
з та кі мі стан дар ты за ва ны мі ха рак та рыс ты ка мі, 
якія бу дуць най больш прос ты мі пры кант ро лі, 
пад лі ку, ацэн цы і кі ра ван ні».

Што ж ра біць? Так, пра соў вац ца ў на прам ку 
шы рэй ша га мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, са ма-
раз віц ця, ства рэн ня маг чы мас цяў для ўзба га-
чэн ня мяс цо вых су поль нас цяў, у тым лі ку праз 
фар мі ра ван не іх рэ аль най ма ё мас ці.

І ад ным з шля хоў на блі жэн ня да та кой ма-
дэ лі ў сён няш няй Бе ла ру сі з'яў ля ец ца рас пра-
цоў ка і рэа лі за цыя мяс цо вых стра тэ гій устой-
лі ва га раз віц ця (УР). У пе ры яд з 1999-га да 
2018 го да ў рэ гі ё нах Бе ла ру сі мож на на лі чыць 
ка ля 180 іні цы я тыў, якія па зі цы я на ва лі ся бе як 
удзель ні кі дзей нас ці па УР на мяс цо вым уз роў-
ні (у тым лі ку пад наз вай «Мяс цо выя па рад кі 
дня — 21»). У 2018 го дзе з іх, па на шых ацэн ках, 
пра цяг ва юць ак тыў насць ка ля 140 іні цы я тыў па 
УР, у тым лі ку ў шасці аб лас цях, у 20 ра ё нах, 
у 50 су поль нас цях пяр віч на га ўзроў ню (у га-
ра дах ра ён на га пад па рад ка ван ня, сель скіх і 
па сял ко вых Са ве тах, га ра дах і вёс ках), у пя ці 
ар га ні за цы ях і пры клад на 60 шко лах і ін шых 
на ву чаль ных уста но вах. На гэ ты час у кра і не 
апуб лі ка ва на ка ля 40 роз най сту пе ні дэ та лё-
вас ці (ад поў ных тэкс таў да тэ зі саў) да ку мен таў 
рэ гі я наль ных і мяс цо вых стра тэ гій, кан цэп цый, 
пад рых тоў чых ма тэ ры я лаў для іх. У лі ку апош-
ніх з іх у 2017 го дзе пры пад трым цы пра ек-
та «Па шы рэн не эка на міч ных маг чы мас цяў у 
сель скай Бе ла ру сі», рэа лі за ва на га Мяс цо вым 
ін фар ма цый на-асвет ніц кім фон дам «Но вая Еў-
ра зія» (г. Мінск) пры фі нан са ван ні Еў ра пей-

ска га са ю за і су фі нан са ван ні Агенц тва ЗША па 
між на род ным раз віц ці (USAІD), апуб лі ка ва ны 
стра тэ гіі ўстой лі ва га раз віц ця Бе ла ру сі 19 сель-
са ве таў, у тым лі ку 15 з іх — упер шы ню.

Гэ тыя стра тэ гіі рас пра ца ва ны, апуб лі ка ва ны 
і ажыц цяў ля юц ца. Але як пра хо дзяць гэ тыя 
пра цэ сы? Ці мож на лі чыць іх па спя хо вы мі? Ці 
ўсё ідзе так, як пла на ва ла ся або не аб ход ны 
ка рэк ты вы? Та кія пы тан ні гу чаць усё час цей. 
І па трэб ны ад ка зы на іх, каб іс ці да лей.

Ад нак, як вы свет лі ла ся, тут не ўсё так прос-
та. Ня ма (дак лад ней — да 
гэ та га ча су не бы ло) ме то-
ды кі для вы зна чэн ня эфек-
тыў нас ці стра тэ гій устой лі-
ва га раз віц ця на мяс цо вым 
уз роў ні. А ме на ві та ж на 
ўзроў ні га ра доў, ра ё наў і 
сель скіх тэ ры то рый рас-
пра ца ва ны і рэа лі зу юц ца 
боль шасць та кіх стра тэ гій.

Вы ра шыць гэ тае пы тан-
не ўзяў ся пра ект «Эфек тыў-
ны ма ні то рынг і ацэн ка — 
за лог па спя хо вай рэа лі за-
цыі стра тэ гій устой лі ва га 
раз віц ця на мяс цо вым уз-
роў ні». Ажыц цяў ляў ся ён 
фон дам «Но вая Еў ра зія» 
пры фі нан са вай пад трым-
цы Пра гра мы пад трым кі 
Бе ла ру сі фе дэ раль на га 
ўра да Гер ма ніі з кра са ві ка 
2017 го да да ліс та па да 2018-
га. Парт нё рам па пра ек це 
вы сту па ла ня мец кая ар-
га ні за цыя LAG-21 Зя мель-
нае аб' яд нан не «Па ра дак 
дня — XXІ» зям лі Паў ноч ны 
Рэйн — Вест фа лія, вя до мая 

сва і мі рас пра цоў ка мі па ўстой лі вым раз віц ці на 
мяс цо вым уз роў ні і су пра цоў ніц твам з бе ла рус-
кі мі ар га ні за цы я мі, а так са ма шэ раг бе ла рус кіх 
экс пер таў. Пры пад рых тоў цы да па мож ні ка вы-
ка рыс тоў ва лі ся так са ма ма тэ ры я лы, рас пра ца-
ва ныя і прад стаў ле ныя На ву ко ва-да след чым 
эка на міч ным ін сты ту там Мі ніс тэр ства эка но мі кі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

У ме жах пра ек та па ма ні то рын гу і ацэн-
цы СУ Раў (так ска ро ча на на зы ва юць стра тэ-
гіі ўстой лі ва га раз віц ця) зроб ле на мно гае. 
Са бра на і пра ана лі за ва на ін фар ма цыя аб 
іс ну ю чых стра тэ гі ях і на яў ныя ме та дыч ныя 
па ды хо ды да іх рас пра цоў кі і ацэн кі. У пры-
ват нас ці, у асно ву пра па на ва на га ін стру мен та 
па кла дзе ны сем ба за вых прын цы паў ESDN — 
Еў ра пей скай сет кі ўстой лі ва га раз віц ця, якія 
па ста ян на па він ны зна хо дзіц ца ў по лі зро ку 
рас пра цоў шчы каў і рэа лі за та раў СУР. Прын-
цы пы, на якіх бу ду ец ца кан цэп цыя ма ні то-
рын гу і ацэн кі, та кія:

1) Агуль нае ба чан не бу ду чы ні і стра тэ гіч ныя 
мэ ты, якія па дзя ля юц ца ўсі мі (пры рас пра цоў-
цы СУР мер ка ван ні і па жа дан ні ўсіх за ці каў ле-
ных ба коў па він ны быць па чу тыя і ўлі ча ныя);

2) Вы со кая сту пень па лі тыч най пад трым кі 
(рас пра цоў ку СУР і іх рэа лі за цыю вар та ажыц-
цяў ляць пры ак тыў ным удзе ле і пад трым цы 
мяс цо вых ор га наў ула ды і кі ра ван ня, што 
так са ма да зва ляе аб' яд наць 
іс ну ю чыя рэ сур сы);

3) Га ры зан таль ная ін тэ гра-
цыя (не аб ход на ўліч ваць уза-
ем ны ўплыў роз ных кі рун каў 
дзей нас ці і ўцяг ваць у ра бо ту 
шы ро кае ко ла за ці каў ле ных 
ба коў, спе цы я ліс таў роз на га 
про фі лю, на прык лад, эка но-
мі кі, са цы яль най сфе ры, эка-
ло гіі і інш.);

4) Вер ты каль ная ін тэ гра цыя 
(мэ ты і за да чы ла каль ных СУР 
не па він ны су пя рэ чыць стра тэ-
гі ям больш вы со ка га ўзроў ню і 
між на род ным да ку мен там);

5) Удзел, парт нёр ства («ні-
ко га не па кі нуць збо ку» — та-
кое аба вя за цель ства ўзя лі на 
ся бе пад пі сан ты Дэк ла ра цыі 
ААН, якія пры ня лі Мэ ты ўстой-
лі ва га раз віц ця на пе ры яд да 
2030 го да);

6) Ме ха ніз мы ўка ра нен ня і по шук рэ сур-
саў (важ на мець яс нае ўяў лен не пра тое, які мі 
рэ сур са мі ва ло да юць за ці каў ле ныя ба кі і якім 
чы нам рэ сур сы мож на пры цяг ваць);

7) Ма ні то рынг, ацэн ка і ка рэк ці роў ка (для 
за бес пя чэн ня пра цэ су кі ра ван ня ўстой лі ва га 
раз віц ця тэ ры то рыі не аб ход на пра ду гле дзець 

ме ха ніз мы ма ні то рын гу, ацэн кі і ка рэк ці роў кі 
мэт, за дач, тэр мі наў, бюд жэ таў і ін шых па ра-
мет раў СУР).

«Вы ка нан не вы шэй пе ра лі ча ных прын цы паў 
або, па мен шай ме ры, імк нен не да іх рэа лі за-
цыі ро біць пра цэс стра тэ гіч на га раз віц ця тэ ры-
то рыі ак ту аль ным, рэа ліс тыч ным і са праў ды 
ўстой лі вым», — пад крэс лі ва ец ца ў ка мен та рыі 
да ін стру мен та ма ні то рын гу і ацэн кі.

У пра цэ се рас пра цоў кі ін стру мен та ма ні то-
рын гу пра ве дзе ны кан суль та цыі з ай чын ны мі 
і за меж ны мі экс пер та мі. Рас пра ца ва ны пра ект 
ін стру мен та ма ні то рын гу прай шоў апра ба цыю 
«ў па ля вых умо вах»: ад бы лі ся су стрэ чы-гу тар кі 
з рас пра цоў шчы ка мі і вы ка наў ца мі мяс цо вых 
стра тэ гій устой лі ва га раз віц ця ў не каль кіх ра ё-
нах Бе ла ру сі. У пры ват нас ці, асоб ныя эле мен-
ты ін стру мен та бы лі прад стаў ле ны, аб мер ка-
ва ны на прад мет рэа ліс тыч нас ці, да ступ нас ці 
да ных у вёс цы Ча мя ры сы Бра гін ска га ра ё на і 
вёс цы Кры вое Ся ло Ві лей ска га ра ё на. На пад-
ста ве ана лі зу рэ ка мен да цый ад бу ду чых не па-
срэд ных ка рыс таль ні каў у ін стру мент уне се ны 
ўдак лад нен ні і ка рэк ці роў кі. Пра ве дзе на апра-
ба цыя не па срэд на ў мэ та вых тэ ры то ры ях — 
В і  дам лян  ск ім 
сель скім Са ве-
це Ка мя нец ка га 
ра ё на і Жа лу-
доц кім сель скім 
Са ве це Шчу чын-
ска га ра ё на.

Ад нак лю быя 
ме то ды кі і ін-
стру мен ты мёрт-
выя, ка лі яны не 
вы ка рыс тоў ва-
юц ца пра фе сій-
на, спе цы яль на 
пад рых та ва ны мі 
людзь мі. Та му 
ад но з клю ча-
вых ме ра пры-
ем стваў пра ек-
та — пра вя дзен не 
спе цы я лі за ва на га се мі на ра-трэ нін гу па ма ні-
то рын гу і ацэн цы стра тэ гій раз віц ця на мяс цо-
вым уз роў ні з вы ка ры стан нем пад рых та ва на га 
ін стру мен та. У се мі на ры 6—7 ве рас ня пры ня лі 
ўдзел 18 прад стаў ні коў іні цы я тыў ных груп па 
ўстой лі вым раз віц ці сель скіх тэ ры то рый, якія 
вы ка за лі жа дан не і га тоў насць прай сці про-
філь нае на ву чан не і пас ля пра во дзіць ма ні то-
рынг і ацэн ку на рэ гу ляр най асно ве. У ан ке тах 
зва рот най су вя зі, у пры ват нас ці, мы чы та ем: 
«Важ на, што пра па на ва ная ме то ды ка — гэ та не 
дог ма, яна не вы клю чае твор час ці»; «Я зра зу-
меў, як ства рыць ал га рытм гру па вой дыс ку сіі 
для най боль шай эфек тыў нас ці»; «Атры ма ны 
до свед я зма гу пры мя ніць на сва ёй тэ ры то-
рыі», «Пас ля трэ нін гу прый дзец ца да пра ца-
ваць стра тэ гію».

Як па ка заў за ключ ны круг лы стол па вы ні ках 
пра ек та, пра ве дзе ны 12 ліс та па да, прак тыч-
на ўсе тэ ры то рыі, якія ўдзель ні ча лі ў пра ек це, 
па ча лі ак тыў нае пры мя нен не ін стру мен та або 
яго эле мен таў. Так, гэ та ча сам ня прос та і па тра-
буе шмат ча су і ін тэ ле кту аль ных вы дат каў, але 
інакш і быць не мо жа, бо га вор ка ідзе пра стра-

тэ гію раз віц ця цэ лай тэ ры то рыі, стра тэ гію, якая 
за кра нае ін та рэ сы сот няў і ты сяч лю дзей.

Экс перт з Гер ма ніі Мар цін Шон-Ча ніш ві лі, 
які ў свой час пра ца ваў у ар га ні за цыі LAG — 21 
Зя мель нае аб' яд нан не «Па ра дак дня — XXІ» 
зям лі Паў ноч ны Рэйн — Вест фа лія так га во рыць 
пра но вую апуб лі ка ва ную ме то ды ку: «Та кая 

рас пра цоў ка вель мі ак ту аль ная не толь кі для 
Бе ла ру сі, а і на між на род ным уз роў ні. Так, у 
Гер ма ніі за раз вя лі кая коль касць на се ле ных 
пунк таў і сель скіх тэ ры то рый рас пра ца ва лі і 
ажыц цяў ля юць мяс цо выя стра тэ гіі ўстой лі ва га 
раз віц ця. Та кія да ку мен ты да зва ля юць кан-
цэнт ра ваць вы сіл кі на пры яры тэт ных кі рун ках 
раз віц ця і вы ка рыс тоў ваць па тэн цы ял мяс цо-
вых су поль нас цяў. Ма ні то рынг і ацэн ка стра-
тэ гій устой лі ва га раз віц ця — важ ныя кро кі ў 
гэ тых пра цэ сах. І бе ла рус кая рас пра цоў ка тут — 
са праў ды іна ва цый ны і эфек тыў ны ін стру мент 
для па вы шэн ня эфек тыў нас ці стра тэ гій. Мы ў 
Гер ма ніі так са ма пра цу ем у гэ тым кі рун ку».

Экс пер ты звяр та юць так са ма ўва гу на тое, 
што ў Ме та дыч ным да па мож ні ку за бяс пе ча-
ная звяз ка сіс тэ мы ін ды ка та раў для ацэн кі мяс-
цо вых СУ Раў з Мэ та мі ўстой лі ва га раз віц ця, 
пры ня ты мі Ар га ні за цы яй Аб' яд на ных На цый 
у 2015 го дзе ў якас ці ары ен ці раў стра тэ гіі на 
пе ры яд да 2030 го да. Та кім чы нам, ства ра-
юц ца да дат ко выя пе рад умо вы для рэа лі за цыі 
шы ро ка вя до ма га ў га лі не ўстой лі ва га раз віц ця 
ары ен ці ра-за клі ку «Ду маць гла баль на, дзей ні-
чаць ла каль на». Не за ста лі ся па-за ўва гай аў-

та раў да па мож-
ні ка і пы тан ні 
за бес пя чэн ня 
ген дар най роў-
на сці ў пра цэ-
сах рас пра цоў кі 
і ажыц цяў лен ня 
стра тэ гій устой-
лі ва га раз віц ця 
на мяс цо вым 
уз роў ні.

Доб ра ад-
нес лі ся да но ва-
га ін стру мен та 
для ра бо ты па 
раз віц ці тэ ры то-
рый і бе ла рус кія 
прак ты кі ўстой-
лі ва га раз віц ця. 

Стар шы ня Жа-
лу доц ка га сель са ве та Шчу чын ска га ра ё на 
Ге надзь ЦЫ ВІН СКІ ка жа: «Наш па сё лак — ужо 
не па чат ко вец у пра цэ сах устой лі ва га раз віц ця. 
У нас ство ра ны Ка ар ды на цый ны са вет па гэ тай 
тэ ма ты цы, рас пра ца ва ны і на дру ка ва ны ўжо тры 
стра тэ гіі ўстой лі ва га раз віц ця, рэа лі за ва ны не-
каль кі прак тыч ных пра ек таў. Так, на прык лад, 
ужо на ўзроў ні кра і ны вя до мы наш што га до-
вы Фес ты валь кве так. Пло шчу на ша га па сёл ка 
ўпры гож ва юць ка мен ныя скульп ту ры — вы нік 
пле нэ ру «Жа лу док здзяйс няе ма ры». Аб ста ля ва-
ны ін фар ма цый ны цэнтр па ўстой лі вым раз віц ці 
і мі ні-му зей. Са бра ны ма тэ ры я лы пра гіс то рыю 
па сёл ка і на дру ка ва ны не каль кі бра шур. За-
рэ гіст ра ва на і пра цуе гра мад ская ар га ні за цыя 
па раз віц ці вяс ко вых тэ ры то рый «Наш край». 
Удзель ні ча лі мы і ў гэ тым пра ек це фон ду «Но вая 
Еў ра зія». Да нас пры яз джа лі экс пер ты, і на шы 
прад стаў ні кі ез дзі лі ў Мінск для ўдзе лу ў се мі-
на рах-трэ нін гах. Мы лі чым, што вель мі важ на 
ўмець ацэнь ваць вы ні ко васць стра тэ гій устой лі-
ва га раз віц ця. Інакш ка мусь ці мо жа здац ца, што 
гэ тыя спра вы не ўплы ва юць на раз віц цё па сёл ка 
і сель са ве та. А за раз на прак тыч ных трэ нін гах 

мы ўжо зра бі лі не ка то рыя раз лі кі, 
па раў на лі сі ту а цыю «пе рад» і «пас-
ля», і ця пер з ліч ба мі ў ру ках мо жам 
да ка заць эфек тыў насць на шай пра-
цы. Гэ та важ на і для са міх лю дзей — 
ак тыў ных удзель ні каў ме ра пры ем-
стваў і пра ек таў. Бо доб рыя ін ды ка-
та ры ад на ча со ва — гэ та і ад зна ка іх 
пра цы, і свое асаб лі выя ары ен ці ры 
на бу ду чы ню. Яны да па ма га юць 
пра ца ваць на перс пек ты ву».

Та кім чы нам, з'я ві лі ся но выя 
маг чы мас ці пры чы ніц ца да ра бо-
ты па ўстой лі вым раз віц ці роз ных 
ку точ каў на шай Баць каў шчы ны ці 
па вы сіць эфек тыў насць пра цы, 
што ўжо ідзе. «Ме та дыч ны да па-
мож нік па ма ні то рын гу і ацэн цы 
эфек тыў нас ці рэа лі за цыі стра тэ гій 
устой лі ва га раз віц ця на мяс цо вым 
уз роў ні» мож на знай сці на сай це 
фон ду «Но вая Еў ра зія» http://
eurasіa.by/about/our-publіcatіons. 

Доб ра га вам чы тан ня і плё ну ў пра цы! Дзе ля 
ўстой лі ва га сён ня і бу ду чы ні.

Алег СІ ВА ГРА КАЎ,
за гад чык ка фед ры эка но мі кі і кі ра ван ня

Ін сты ту та прад пры маль ніц кай дзей нас ці,
кан ды дат эка на міч ных на вук, да цэнт.
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Ме та дыч ны да па мож нік «Ма ні то рынг 
і ацэн ка эфек тыў нас ці стра тэ гій 

устой лі ва га раз віц ця на мяс цо вым 
уз роў ні» ба зу ец ца на гла баль ных 
Мэ тах устой лі ва га раз віц ця ААН 
у іх на цы я наль ным пра лам лен ні 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь.

Пра ект «Эфек тыў ны ма ні то рынг і ацэн ка — 
за лог па спя хо вай рэа лі за цыі стра тэ гій 

устой лі ва га раз віц ця на мяс цо вым уз роў ні» 
фі нан су ец ца Пра гра май пад трым кі Бе ла ру сі 

фе дэ раль на га ўра да Гер ма ніі.

За ключ ны круг лы стол па цвер дзіў, што ўдзель ні кі пра ек та — мэ та на кі ра ва ныя 
ак ты віс ты ўстой лі ва га раз віц ця, пра фе сі я на лы сва ёй спра вы, сяб ры і па плеч ні кі.

Удзель ні кі се мі на ра-трэ нін гу па вы ву чэн ні ін стру мен та 
ма ні то рын гу і ацэн кі. Ге надзь ЦЫ ВІН СКІ — край ні спра ва. 
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