
 132 

кції аграрного підприємства. Це обґрунтовано низькою вартістю його утри-
мання, економією в трудових ресурсах, територіальним охопленням, та ін-
шими перевагами в порівнянні з традиційними засобами реалізації продукції. 
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Здійснено аналіз сучасних трансформацій у розвитку сільських територій. Іден-

тифіковано вплив інституціональних, просторових, глобалізаційних чинників на процеси 
трансформації. Представлена концептуальна модель системної трансформації агросфе-
ри та розвитку сільських територій. Запропоновано шляхи удосконалення впливу на 
трансформаційні процеси у розвитку сільських територій України.  

The analysis of modern transformations is carried out in development of rural territories. 
Influence of institutional, spatial, factors of globalization is identified on the processes of 
transformation. Presented conceptual model of system transformation of agrarian sphere and 
development of rural territories. The ways of improvement of influence are offered on 
transformation processes in development of rural territories of Ukraine. 

 
Постановка проблеми. Стан розвитку сільських територій України 

характеризується певними деструктивними проявами, що пов’язані із глоба-
льними тенденціями індустріалізації аграрного виробництва та стрімкої ур-
банізації (відтік сільського населення у міста), а також відсутністю можливо-
стей у сільських жителів забезпечувати належну якість існування на терито-
рії проживання. Глобальні тенденції є об’єктивно закономірними та потре-
бують знаходження адекватного інструментарію для адаптації у внутрішньо-
му економічному середовищі країн. Це вбачається передумовою до форму-
вання методологічних і прикладних засад соціально-економічного розвитку 
сільських територій.  

Аналіз результатів впровадження державних програм розвитку агро-
сфери в Україні вказує на незначні позитивні зміни соціально-економічного 
стану сільських територій. Це спричинено як недофінансуванням тактичних 
заходів реалізації програм і планів розвитку, так і недостатнім методологіч-
ним обґрунтуванням та методичним забезпеченням механізму їх соціо-
економіко-екологічної координації.  

В останнє десятиліття спостерігається підвищення інтересу представ-
ників різних наукових шкіл до проблем розвитку сільських територій. Це зу-
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мовлено тим, що вони є локальною просторовою базою для здійснення агра-
рного виробництва, логістичної, рекреаційної та інших видів диверсифікова-
ної діяльності, а найголовніше – життєвим простором для сільського насе-
лення. В цьому сенсі важливим вбачається знаходження дієвих чинників сис-
темного впливу на трансформаційні процеси у розвитку сільських територій 
та їх концептуального забезпечення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняна аграрна еконо-
мічна наука має вагомі напрацювання з проблем соціально-економічного 
розвитку села та сільських територій. О. Богуцький, В. Месель-Веселяк, 
О. Могильний, О. Онищенко, О. Павлов, І. Прокопа, П. Саблук, М. Хвесик, 
Є. Хлобистов, С. Юшин досліджують проблеми адаптації земельних, еко-
територіальних, просторових та соціально-економічних відносин на сільсь-
ких територіях. Ними розроблені теоретико-методологічні засади вивчення 
та аналізу трансформаційних процесів розвитку аграрного сектора вітчизня-
ної економіки та сільських територій. Питанням  багатофункціонального роз-
витку села, сільських територій, агро-укладу сільського простору присвячені 
праці Ю. Губені, Б. Пасхавера, О. Попової, Л. Шепотько, Г. Черевка. Детер-
мінанти розвитку людського (соціального) капіталу в аграрній сфері та про-
блеми його адаптації до сучасних урбанізаційних викликів є науковими інте-
ресами О. Бородіної, В. Дієспєрова, М. Маліка, Л. Михайлової, М. Орлатого, 
О. Шубравської, В. Юрчишина, К. Якуби. Аспекти сталого розвитку соціо-
просторових аграрних систем досліджують Б. Букринський, Н. Глазовський, 
А. Гордєєв, Л. Мельник, В. Лісовий, С. Сдасюк, В. Трегобчук. Проте, динамі-
чні трансформації, що відбуваються у розвитку сільських територій зумов-
люють необхідність глибокого дослідження різних вимірів трансформацій-
них проявів. 

Постановка завдання. Метою статті є обгрунтування необхідності 
формування концептуальних засад трансформації розвитку сільських терито-
рій на системній основі. До основних завдань дослідження віднесено: аналіз 
сучасних трансформацій у розвитку сільських територій та ідентифікація 
чинників впливу на трансформаційні процеси; вивчення сучасних концепту-
альних засад трансформації агросфери та сільських територій; обгрунтування 
необхідності формування й використання інструментарію економічного за-
безпечення  інституціонального середовища трансформації сільських 
територій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний спектр методо-
логічного обгрунтування дефініцій терміну „сільська територія” має безліч 
конструктивних особливостей в різних контекстах їх використання. В гео-
графічному – це територія, що знаходиться поза межами міст із природними 
умовами і ресурсами, включаючи сільське населення; в економічному – це 
просторова база первинних сировинних галузей економіки із домінуванням 
сільських (руральних) галузей (сільське та лісове господарство, рекреація) та 
можливістю багатофункціонального розвитку; в екологічному – це просторо-
ва основа для здійснення природоохоронної діяльності; в соціальному – це 
простір існування сільського населення, на якому забезпечується формування 
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якості життя [2, с. 66; 4, с. 208; 8, с. 52].  Класичний підхід до природної, тери-
торіальної і соціальної взаємодії закладено у ноосферній концепції В. Вернад-
ського, концепції „соціального впливу” С. Подолинського [6, с. 37; 16, с. 101; 
7, с. 74; 15, с. 88-91], соціальній географії (закономірності та фактори виник-
нення територіальних відмінностей у соціальних структурах та їх взаємо-
зв’язок з матеріальним виробництвом та природним середовищем) [12, с. 131].  

Тенденції сучасних трансформацій у розвитку сільських територій ви-
значаються різними векторами проявів, а саме, просторовими, демографіч-
ними, економічними, соціально-інфраструктурними, координаційними 
(управлінськими), екологічними. Особливістю цих трансформацій є їх тісний 
взаємозв’язок у процесі здійснення, що свідчить про наявність системних 
ознак впливу на рівень розвитку конкретних територій. 

Аналіз тенденцій просторово-демографічних трансформацій у розвитку 
сільських територій вказує на те, що в останні роки відбувається суттєве зме-
ншення кількості сільського населення. Зокрема, у період 2003-2010 рр. його 
кількість зменшилась майже на 2 млн. осіб (з 15, 8 млн. у 2003 р до 13, 7 млн. 
у 2010 р.). Це спричинило зменшення на 141 од. кількості сільських населе-
них пунктів (з 28612 у 2003 р. до 28471 у 2010 р.) [11]. Погіршення кількіс-
них і якісних параметрів демографічних процесів відбувається внаслідок 
складних економічних, соціальних та екологічних умов на сільських  
територіях. 

Аналіз тенденцій соціально-інфраструктурних трансформацій вказує на 
критичний стан розвитку соціально-культурної та побутової сфери на сільсь-
ких територіях. На кінець 2011 р. тільки 50 % українських сіл були забезпе-
чені середніми закладами освіти; 29 % - будинками культури; 36 % - газопро-
водами; 22 % - водопроводами, 3 %- каналізацією [17]. До того ж, в останні 
роки спостерігається тенденція до закриття закладів торгівлі та побутового 
обслуговування (це спричинено неможливістю представників малого бізнесу 
протистояти фінансовій кризі). 

Аналіз координаційних (управлінських) трансформацій вказує на існу-
вання певних позитивних зрушень, особливо, в контексті державного управ-
ління сільськими територіями. Нині процес державного управління розвит-
ком сільських територій має чітко виражений вектор проектно-програмного 
регулювання, простежується вибір пріоритетів і логічна послідовність поста-
новки завдань в процесі реалізації державних стратегій, програм та планів 
розвитку. Разом із тим, неузгодженість процесів формування фіскальних ла-
нцюгів їх підтримки (іноді і відсутність фінансування) знижують ефектив-
ність їх реалізації.  

У Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 
2015 р. містяться завдання, що пов’язані із координацією соціально-
економічного розвитку та підвищенням ступеню професійного управління в 
аграрному секторі, проте аналіз плану її фінансового забезпечення свідчить 
про чітку виробничу спрямованість програми (85 % фінансування направля-
ється на підтримку аграрного виробництва) [13],  а реальний стан її фінансу-
вання дозволяє зробити висновок про обмеженість (або відсутність) фінансо-
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вої підтримки заходів з реалізації [5]. Аналогічні тенденції спостерігаються і 
в процесі реалізації Державної цільової програми сталого розвитку сільських 
територій на період до 2020 року та Галузевої програми соціально-
економічного розвитку сільських територіальних громад (модельний проект 
„Нова сільська громада”) [14]. 

Координаційні (управлінські) трансформації на сільських територіях 
відбуваються завдяки формуванню механізму ефективного місцевого управ-
ління (самоврядування), однак більшість методологічних та методичних на-
працювань залишаються мало використовуваними з причин відсутності реа-
льного механізму фінансового забезпечення фондів розвитку сільських гро-
мад [9]. До того ж, спостерігається пряма залежність їх формування і викори-
стання від наявних економічних умов розвитку сільських територій, а саме, 
наявності підприємств – суб’єктів агробізнесу, інших видів економічної дія-
льності. Ідентифікація основних трансформаційних процесів у розвитку сіль-
ських територій України підтверджує існування системного взаємозв’язку у 
їх проявах із превалюванням економічного. Економічний прояв відбивається 
у реальних результатах всіх трансформаційних процесів та є виміром рівня 
соціально-економічних умов розвитку соціуму (людей, які живуть, працюють 
на певному територіальному просторі і спільно користуються його благами). 
Такі позиції свідчать про необхідність концептуального обгрунтування сис-
теми трансформаційних процесів розвитку сільських територій. 

Вивчення сучасних методологічних підходів до системної трансформа-
ції агросфери та сільських територій вказує на існування трьох основних 
концептуальних векторів – інституціонального, просторового, глобалізацій-
ного [19]. Представники інституціональної школи вважають передумовою 
системних трансформацій формування середовища взаємоузгодження внут-
рішніх та зовнішніх інститутів [3, с. 111; 18, с. 50]. На важливість врахування 
сценаріїв ймовірних соціально-економічних ефектів розвитку просторових 
соціо-економіко-екологічних систем в процесі формування різних моделей 
якості життя соціуму (нації, громади) вказують розробники концепції прос-
торово-соціального порядку [1, с. 27-42]. Врахування викликів глобального 
середовища, що пов’язані з урбанізацією, міжнародною спеціалізацією у 
продовольчому забезпеченні населення, зміною формату глобального земле-
користування та екологічної допустимості до користування природними бла-
гами вважають факторами прогресивних тенденцій в планетарній агросфері 
майбутнього науковці-глобалісти [16, с. 112-114, 134]. З урахуванням зазна-
ченого, пропонуємо модель системної трансформації розвитку сільських те-
риторій (рис. 1).  

Демонстрація моделі, представлена на рис. 1, вказує на існування сис-
темного взаємозв’язку між зовнішнім та внутрішнім  середовищем трансфо-
рмації сільських територій. З рис. 1 видно, що економічна трансформація 
сільських територій є основним інтегратором системних зв’язків та впливає 
на трансформацію мотивації сільського населення до життя і праці на селі. 
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Рис. 1. Модель системної трансформації розвитку сільських територій 
Джерело: власні дослідження 
 
Відтак, можна вважати, трансформацію мотивації реверсивним чинни-

ком системної трансформації, оскільки, по-перше, вектори її проявів знахо-
дяться у площині соціально-економічного контакту потреб та просторового, 
інституціонального, глобального середовища трансформацій агросфери; по-
друге, економічний результат будь-яких трансформацій є передумовою до 
інших видів трансформацій (наприклад, розвиток на сільських територіях 
ефективного агробізнесу спонукає населення до життя, праці на селі, відтво-
рення власного добробуту на території існування); по-третє, інституціональні 
регулятори зазвичай більш ефективні в умовах трансформації добробуту 
сільського соціуму у мотивацію відтворення якості життя на сільських тери-
торіях. Однак, результати аналізу різних видів трансформацій на сільських 
територіях України, наведені вище, вказують на деструктиви системного 
зв’язку між економічними результатами та трансформацією мотивації. За та-
ких умов важливим є знаходження дієвих інструментів управління  трансфо-
рмаціями. 

З метою забезпечення економічної ефективності різних видів трансфо-
рмацій на сільських територіях України необхідним вбачається: 

- формування й використання інструментарію економічного забезпе-
чення  інституціонального середовища агросфери України в контексті здійс-

Трансформація сільських територій 

Середовище глобальної трансформації агросфери 

Середовище інституціональної трансформації агросфери 

Середовище просторової трансформації агросфери 

Демографічна 

Соціально-
інфраструктурна 

 

Економічна 

Координаційна 

Екологічна 

Трансформація мотивації населення до життя і праці на селі 

� системний взаємозв’язок середовища трансформації 

� види трансформацій сільських територій 
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нення у повному обсязі фінансування державних стратегій, програм, планів 
розвитку; 

- здійснення правової, економічної, організаційної та інформаційної 
підтримки розвитку на сільських територіях агробізнесу, диверсифікованих 
видів діяльності та іншої різновидової діяльності; 

- підвищення рівня соціальної відповідальності керівництва бізнесо-
вих структур, агрохолдингів, органів місцевого самоуправління; 

- сприяння залученню до розвитку сільських територій представників 
бізнесу, меценатів шляхом їхньої участі у формуванні фондів розвитку гро-
мад; 

- сприяння використанню просторової бази сільських територій як 
маршрутних логістичних об’єктів у міжнародних транспортних перевезен-
нях; 

- формування у майбутніх спеціалістів аграрного профілю навичок 
ведення агробізнесу на прикладі економічно розвинених країн та створення 
дієвої системи державної підтримки молодих спеціалістів (забезпечення жит-
лом, пільгове кредитування, допомога у започаткуванні власної справи то-
що). 

Висновки. Тенденції сучасних трансформацій у розвитку сільських те-
риторій визначаються просторовими, демографічними, економічними, соціа-
льно-інфраструктурними, координаційними (управлінськими), екологічними 
проявами. Ідентифікація основних трансформаційних процесів у розвитку 
сільських територій України підтверджує існування системного взаємо-
зв’язку у їх проявах із превалюванням економічного.  

Економічний прояв відбивається у реальних результатах всіх трансфо-
рмаційних процесів та є виміром рівня соціально-економічних умов розвитку 
соціуму (людей, які живуть, працюють на певному територіальному просторі 
і спільно користуються його благами). Запропонована модель системної 
трансформації розвитку сільських територій вказує на наявність реверсивно-
го взаємозв’язку між середовищем трансформації та трансформацією моти-
вації населення до життя і праці на селі.  

З метою подолання деструктивних чинників трансформації розвитку 
сільських територій необхідним вбачається формування і використання ін-
струментарію економічного забезпечення  інституціонального середовища 
агросфери України в контексті здійснення у повному обсязі фінансування 
державних стратегій, програм, планів розвитку агросфери, а також забезпе-
чення різних видів економічної підтримки населення. 
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