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production sectoral and product diversification on the basis of expanding the existing and creating new farms, through 

placing non-agrarian production facilities, livestock farms and pig farms of various capacities, organization of growing crop 

products with a high proportion of manual work, introducing modern methods of agro-logistics, etc. 

Rural development represents providing solutions to the problems of the rural population, on the bases of using the 

resource potential of the united territorial communities, as well as on initiative of rural communities in order to eliminate the 

asymmetry and qualitative improvement of the living environment on the basis of increasing the availability of basic services 

for inhabitants of settlements that are not centers of DTC. Taking into account the negative role of the corporate sector of 

agriculture as a factor of decrease trend in all the components of the rural sector since the mid-2000's, the complementarity of 

the development of its key components will be ensured through the active development of the family farm structure, which is 

s an effective tool for the revival of agricultural activity in crisis zones, in remote and peripheral rural communities. The 

complementarity alsodirectly contributes to overcoming poverty and unemployment of rural residents. 

Key words: rural sector, agriculture, rural areas, balanced development, regions, united territorial communities, rural 

communities, familyfarms. 
 

Надійшла 17.04.2018 р. 
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ  
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Розглянуто проблеми розвитку виробничої та соціальної інфраструктури сільських територій. Проаналізовано 

динаміку основних складових розвитку інфраструктури сільських територій та їх вплив на соціально-економічне 
становище Вінницького регіону. Аргументовано вплив аграрного виробництва на розвиток інфраструктури сільсь-
ких територій. Акцентовано, що розвиток сільських територій сьогодні характеризується загостренням низки про-

блем, найактуальнішими з яких є демографічна криза, занепад соціальної інфраструктури, безробіття та бідність, а 
головне – не врегульовано питання землекористування. 

 Досліджено стратегічне значення багатофункціонального розвитку сільських територій з урахуванням досвіду країн-

членів Європейського Союзу, країн-членів Ради Європи. Доведено, що забезпечення ефективного розвитку інфраструкту-
ри сільських територій потрібно починати з розроблення державної програми розвитку окремого населеного пункту, з 
урахуванням природних особливостей території. Визначено, що вирішенням глобальних проблем розвитку сільських тери-

торій є запровадження на селі несільськогосподарських видів діяльності, зокрема екоінновацій. 

Ключові слова: сільські території, соціальна інфраструктура, аграрний сектор, реформування, стратегія, інно-

вації, ресурсний потенціал, регіональна політика. 
 

Постановка проблеми. Інфраструктура сільських територій являє собою один із основних 

чинників, котрі характеризують якість та рівень життя сільського населення. Сьогоднішній 

стан інфраструктури сільських територій характеризується рівнем розвитку сільськогосподар-

ського виробництва. Нині переважна більшість сільського населення зайнята у сільськогоспо-

дарському виробництві, оскільки це є основним видом діяльності на селі. Сільські території 
займають особливе місце у соціально-економічному житті України. Сільське господарство є 
життєво необхідною галуззю народного господарства, адже понад 75 % фонду споживання фо-

рмується за рахунок продукції сільського господарства. Низька престижність сільськогоспо-

дарської праці та неналежні умови життєдіяльності на селі не сприяють формуванню умов для 
покращення розвитку сільських територій, в зв’язку з цим, важливе значення має підвищення 
рівня розвитку інфраструктури сільських територій, від якої залежить не лише добробут та со-

ціальна захищеність сільського населення, а й ефективність виробничої діяльності на селі.  
У зв’язку з цим, розвиток сільських територій є одним з основних пріоритетів державної 

політики України, спрямованої на підвищення стандартів життя сільського населення, зростан-

ня ефективності функціонування аграрного сектору, покращення стану довкілля та поліпшення 
якості людського капіталу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що перешкоди розвитку інфраструктури 

сільських територій перебувають у центрі уваги наукових розвідок багатьох науковців та практи-

–––––––––––– 
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ків-економістів, соціологів, фахівців з сільського господарства та державного управління, політиків. 
Значний внесок в дослідження розвитку інфраструктури сільських територій доповнили А. Авчу-

хова, О. Кочемировська [2], M.Victor, A.Villalobos [3], X. Wang, H. Jikun, Z. Linxiu, R. Scott [4], 

П. Саблук, І. Гончарук [6], В. Горин [7], М. Жибак [10], Г. Калетнік [11], P. Leuba, J. Mцllers, 

G. Buchenrieder [12], Ю. Лупенко [13], Р. Магійович [15], В. Мацьків [16], Ю. Помаз [17], J. 

Martinez, C. Julio [19], О. Яценко [20] та інші. Проте, проблеми та перспективи розвитку інфрастру-

ктури сільських територій є надзвичайно актуальним питанням і потребують подальшого вивчення 
з метою вирішення завдань поліпшення якості життя сільського населення і вивчення регіональних 

особливостей розвитку виробничої та соціально-культурної інфраструктури сільських територій. 

Мета дослідження полягає у проведенні оцінки рівня розвитку інфраструктури сільських 

територій, визначенні слабких місць та розробці практичних рекомендацій щодо покращення 
фінансування її розвитку. 

Матеріал і методика дослідження. Дослідження питань розвитку інфраструктури сільсь-
ких територій обумовили доцільність використання сучасних методів загальнонаукового та 
економічного пізнання суспільно-господарських явищ і процесів. У дослідженні було викорис-
тано історичний, монографічний, статистичного аналізу, графічний та інші методи з метою збе-
реження, розробки нових принципових підходів до виявлення існуючих резервів розширеного 

відтворення інфраструктури сільських територій, котрі базуються на вдосконаленні інституціо-

нальних та організаційних основ використання потенціалу регіональних господарських систем. 

Основні результати дослідження. На розвиток інфраструктури сільських територій Украї-
ни має безпосередній вплив аграрний сектор. Хоча, сьогодні він характеризується незначними 

позитивними змінами, але покращення інфраструктури сільських територій (рис.1) не відбува-
ється і вирішення цього питання залишається важливою проблемою в державі.  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні складові інфраструктури сільських територій 
 

Сільські території – це не тільки просторовий базис виробництва, а й природне середовище 
та місце життєдіяльності людей. Саме тому від людини, її культурно-освітнього рівня, профе-
сійної підготовки, політичної активності, навичок, вмотивованості, бажання та вміння працю-

вати і господарювати залежить ефективність використання території [2,14]. 

Ефективний розвиток сільських територій визначається багатьма складовими, однією з яких 

є соціальна інфраструктура. Остання має задовольняти життєві потреби провідної продуктивної 
сили суспільства – людини, та тим самим сприяти розвитку сільської економіки.  

Наявність ефективно функціонуючої соціальної інфраструктури сільських територій є одним із 
визначальних факторів не лише соціальної стабільності, але й ефективного господарювання. Відсу-

тність важливих структурних елементів соціальної сфери, зокрема належних освітній, медичних, 

культурних послуг, крім того відсутність якісних умов проживання та робочих місць є причиною 

масового відпливу робочої сили з сільської місцевості та занепаду сільських територій [8,15].  

За даними головного управління статистики у Вінницькій області, медична складова соціа-
льної інфраструктури Вінницького регіону характеризується низхідними показниками (рис. 2).  

 Інфраструктура сільських територій 

Виробнича інфраструктура Соціальна інфраструктура 
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Рис. 2. Динаміка кількості закладів охорони здоров'я у Вінницькій обл., (2000-2016 рр.), од. 

*Джерело: сформовано автором на основі [5]. 

 

Незважаючи на скорочення кількості закладів охорони здоров`я у Вінницькій області, зага-
льна кількість захворювань населення зросла. Так за даними звіту про виконання паспорта бю-

джетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року, Департамент охорони здо-

ров`я Вінницької ОДА звітує про те, що кількість пролікованих хворих у стаціонарі за 2017 рік 

склала 39872 особи, що на 5691 особу більше у порівнянні з плановим показником. 

У Вінницькому регіоні з 2011 року був запущений пілотний проект з реформування системи 

охорони здоров'я. В рамках медичної реформи передбачалися зміни у роботі первинної медицини, 

екстреної медицини, упровадження медичного страхування, скорочення кількості медустанов і від-

криття амбулаторій сімейної медицини. На жаль, якість та доступність медичних послуг в регіоні 
не покращилися. Державна політика у сфері охорони здоров’я сьогодні є неефективною.  

До складових соціальної інфраструктури сільських територій належить освіта. Освітня 
складова складається із багатьох показників, серед них: 

• кількість закладів освіти, од.; 

• кількість учнів загальноосвітніх закладів, тис. осіб; 

• кількість вчителів загальноосвітніх закладів, тис. осіб. 

Так, за даними головного управління статистики у Вінницькій області кількість закладів 
освіти у період з 2000 до 2017 роки в Вінницькому регіоні значно скоротилась (рис. 3).  

 

Рис. 3. Динаміка основних показників загальноосвітніх навчальних закладів  
(на початок навчального року) у Вінницькій обл., (2000-2001–2016-2017 рр.) 

 *Джерело: сформовано автором на основі [5] 
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У 2016-2017 навчальному році кількість закладів освіти скоротилась на 19 %. Крім того, кі-
лькість учнів зменшилась на 37 %. Також, проглядається тенденція щодо зменшення кількості 
вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах Вінницького регіону. У 2016-2017 навчально-

му році їх кількість скоротилась на 17 %. Зниження показників освітньої складової інфраструк-

тури сільських територій є наслідками несприятливої демографічної ситуації, що є причиною 

зменшення чисельності населення в сільській місцевості. Крім того, інституційне гарантування 
державної політики з приводу ефективного функціонування сільських територій є недостатнім. 

За даними головного управління статистики у Вінницькій області, соціальна складова ін-

фраструктури Вінницького регіону в частині пенсійного забезпечення характеризується знач-

ним зменшенням кількості пенсіонерів та зменшенням середнього розміру місячної пенсії у 

доларовому еквіваленті (рис. 4).  

 

Рис. 4. Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів у Вінницькій обл., (2000-2017 рр.) 

*Джерело: сформовано автором на основі [5]. 

 

Так у 2000 році Вінницький регіон налічував 590 тис. пенсіонерів, а у 2017 році цей показ-
ник знизився на 103,6 тис. осіб. Середній розмір місячної пенсії у 2012 році становив 137,4 дол. 

США, а у 2017 знизився на 56 % відповідно. Причиною неефективного пенсійного забезпечен-

ня є економічна криза в Україні та невдала пенсійна реформа.  
Проаналізуємо одну із складових виробничої інфраструктури сільських територій до якої 

належить транспорт. До характеристик транспортної складової належать такі показники як ван-

тажообіг та обсяг перевезених вантажів Вінницького регіону (табл.1).  
 

Таблиця 1 – Вантажні перевезення у 2017 році 

Показник 
Вантажообіг Перевезено (відправлено) вантажів 

Млн ткм у % до 2016 р. тис.т у % до 2016 р. 

Транспорт 27270,5 108,6 22396,1 106,2 

залізничний 26323,9 108,9 17040,2 101,3 

автомобільний 946,6 101,8 5355,9 125,5 

*Джерело: сформовано автором на основі [5]. 

 

За даними головного управління статистики у Вінницькій області транспортна складова ін-

фраструктури Вінницького регіону у 2017 році має позитивні тенденції. Вантажообіг у 2017 

році у порівнянні з 2016 роком збільшився на 8,6 %, а обсяг перевезення вантажів у 2017 році 
збільшився на 6,2 % в порівнянні з 2016 роком. Така ситуація пояснюється підвищенням рівня 

590 574 535,2 522,4 486,4

62,7
156,5

662,6

1097,6

1645,9

11,5 29,4
98,3 137,4

61

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000 2004 2008 2012 2017

кількість пенсіонерів, тис. осіб

Середній розмір місячної пенсії, грн

Середній розмір місячної пенсії, дол. США



Економіка та управління АПК, № 1’2018 

 

 26

підприємницької діяльності в регіоні. Для порівняння наведемо дані по те, що у 2015 році пере-
везення вантажів усіма видами транспорту становили 20444,3 тис. т, а вантажообіг склав 20011, 

4 млн ткм. 

Вінниччина є аграрним регіоном. Від рівня розвитку аграрного виробництва, залежить ро-

звиток інфраструктури сільських територій регіону. 

За роки становлення української незалежної держави на селі було проведено глибокі струк-

турні реформи. На етапі реформування були радикально реконструйовані земельні та майнові 
відносини, крім того, було засновано організаційно-правові структури ринкової орієнтації на 
основі приватної власності на землю та майно. Також, зазнали змін форми організації праці, 
зокрема: індивідуальної, сімейної та колективної.  

Сільські території стали осередком підвищеної економічної активності, також зросла їх ін-

вестиційна привабливість. Наразі, у розвитку сільських територій існує низка актуальних про-

блем, які не лише залишились у спадок від минулої адміністративної системи, а й стали резуль-
татом окремих помилок у їх реформуванні, недостатньої послідовності у здійсненні реформ 

(рис. 5).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Проблеми аграрного розвитку сільських територій 

*Джерело: сформовано автором на основі [20]. 

 
Сьогодні вирішенням проблем розвитку сільських територій та ефективного їх функціону-

вання, а разом з тим, покращення їх інфраструктури, може стати запровадження несільськогос-
подарських видів діяльності, зокрема – агротуризму та інше. Численні дослідження демон-
струють, що існує позитивна кореляція між несільськогосподарською зайнятістю та: 

- вищим рівнем доходів сільських сімей; 
- кращою здатністю диверсифікації джерел доходів; 
- вищою продуктивністю сільськогосподарських видів діяльності. 
Інші дослідження на тему несільськогосподарської зайнятості виявили позитивний зв’язок 

між кращою диверсифікацією несільськогосподарських видів діяльності, доходом та: 
- рівнем освіти; 
- якістю та доступом до інфраструктури послуг; 
- якістю, цілями та організацією послуг; 
- можливостями, що створені через виконання місцевих, регіональних та національних уря-

дових політик; 
- доступом до кредитних та фінансових послуг.  

 Запровадження несільськогосподарських видів діяльності на селі, є одним із шляхів вирішення 
сучасних проблем розвитку сільських територій (рис. 6).  
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Рис. 6. Основні проблеми розвитку сільських територій 

*Джерело: сформовано автором на основі [2]. 

 

 Спираючись на досвід Європейського Союзу у сприянні розвитку несільськогосподарських 

видів господарської діяльності в сільській місцевості, необхідно визначити наступні основні 
потенційні напрями:  

 – діяльність у сфері сільського (зеленого) туризму;  

 – енергетичне виробництво на основі поновлюваних джерел;  

 – діяльність в галузі культури, мистецтва та національно-етнічної спадщини;  

 – регулювання земель та благоустрою ландшафтів;  
 – розвиток соціальних послуг;  
 – реалізація дистанційного надання послуг (інформація, торгівля, дослідження тощо) через 

використання Інтернету [7, 11, 18]. 

Як зазначає І. Гончарук, розвиток «зеленого бізнесу», який в значній мірі сформований еко-

логічними новинками – інноваціями для сталого розвитку, зокрема це продукти, процеси, орга-
нізаційні зміни, інституційні фактори «озеленення» економіки, являються невід'ємною части-
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ною розвитку несільськогосподарських видів господарської діяльності на сільських територіях 

України. Крім того, концепція «зеленого бізнесу» уособлює собою впровадження різних «зеле-
них» інновацій, які сприятимуть запровадженню «зеленої економіки» як організаційно-

економічного механізму досягнення стабільності, вирішенню глобальних проблем розвитку 

сільських територій [6]. 

Досвід Ірландії свідчить про те, що саме державна політика є ефективним засобом щодо 

сприяння сільському процвітанню (заможності), зміцнення сільських цінностей. Ці складові 
базуються на прийнятті державою відповідних програм (декларацій), які сприятимуть інвести-

ціям в життєздатність та розвиток сільських районів, також збереженню сільського середови-

ща, ефективному управлінню природними ресурсами. Крім того, сприятимуть підвищенню 

знань та впровадженню інновацій, підвищенню ефективності сільського управління та спро-

щення тиску фіскальних служб [1].  

На думку Філіпа Леуба, сільські регіони у країнах-членах Ради Європи характеризуються 
соціальним, економічним та екологічним різноманіттям. Ці невідповідності стали більш поміт-
ними з моменту фінансової кризи 2008 року. Сьогодні перед сільськими регіонами Європи сто-

їть питання вирішення проблем територіальної єдності, соціальної стійкості, можливості для 
зайнятості та розвитку інфраструктури. На засіданні конгресу країн-членів Ради Європи 19 жо-

втня 2017 року було запропоновано розробляти нові стратегії розвитку сільських регіонів, які 
адаптуватимуться до специфічних особливостей сільської місцевості та сучасних умов їх існу-

вання. Дана стратегія базуватиметься на інвестиційному підході, що сприятиме покращенню 

інфраструктури та підвищенню добробуту сільських територій країн-членів Ради Європи [12]. 

Також соціально-економічна ситуація сільських територій України вимагає термінового ви-

ходу з системної кризи та вирішення соціальних проблем українського селянства. Пріоритет-
ним завданням, наразі, є покращення рівня та якості життя населення країни, зокрема сільських 

територій, покращення його загального добробуту та збагачення духовно-моральними ціннос-
тями. Результатом цього має стати розвиток вільної, гуманної і відповідальної особистості. Та-
кий підхід є основою у формуванні ефективного трудового потенціалу регіону, що стане «ло-

комотивом» розбудови інфраструктури сільських територій. 

Вивчаючи сільськогосподарський потенціал окремого регіону, можна стверджувати, що він 

здатний задовольнити потреби не тільки власного населення, а й формувати експорт агропро-

мислової продукції. Для цього необхідно зосередитись не на експорті сировини, а на реалізації 
готових продуктів харчування на зовнішніх ринках. Тому розвиток сільської інфраструктури та 
підтримка сільського господарства мають бути однією з ключових сфер державної політики. 

Як показує досвід, аграрна політика неспроможна повною мірою вирішувати проблеми розвит-
ку сільських поселень. Активізація українського села можлива завдяки державній підтримці аграр-

ної сфери у комплексі з розвитком сільських територій. Проте, не слід ігнорувати значимість удо-

сконалення аграрного сектору з метою вирішення питань активізації села, оскільки нині саме він 

створює економічне підґрунтя для процвітання сільських населених пунктів [9, 13,17].  

Нині пріоритетним завданням органів державної влади та місцевого самоврядування є соці-
альне відродження села. Основні умови розвитку сільських територій викладено у новій редак-

ції Концепції Державної цільової програми стійкого розвитку сільських територій на період до 

2021 року. Однією з умов розвитку сільських територій є те, що підґрунтям відродження сіль-
ських територій має стати розвиток аграрних і неаграрних видів діяльності, спроможних ство-

рити необхідну фінансову базу для серйозних соціально-економічних трансформацій на селі й 

забезпечити належні умови проживання населення. Необхідно розробити нову парадигму 

управління аграрними підприємствами з метою підвищення ефективності їх економічної діяль-
ності, впровадити комплексну програму розвитку сільських територій регіону шляхом створен-

ня ефективної системи взаємин на всіх рівнях державного управління [16, 19]. 

На думку М. Жибак, на сучасному етапі проблеми невідповідності рівня розвитку українсь-
кого аграрного сектору та сільських територій в цілому з світовим рівнем та стандартами країн 

ЄС залишаються невирішеними. Нинішня аграрна політика, особливо в контексті внутрішньої 
підтримки аграрного товаровиробника, відзначається непослідовністю [10]. 

Нова епоха вимагає нових форм соціальної та територіальної організації, і завдання полягає 
в тому, щоб винайти їх на основі успішного систематизованого досвіду. Зарубіжний досвід 
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пропонує нам зосередитись на чіткому плануванні розвитку інфраструктури сільських терито-

рій та створенні нових форм об'єднань на селі – асоціацій підприємницького напряму, які сти-

мулюватимуть розвиток людського потенціалу та базуватимуться на принципах міської та сіль-
ської рівноваги [3, 4].  

Загалом, Україна має сприятливі географічні, кліматичні, ресурсні та інші передумови для 
розвитку сільських територій, тому вона потенційно здатна стати державою з пріоритетним ро-

звитком аграрного сектору та одним із світових постачальників на світові ринки екологічно чи-

стих продуктів харчування. 
Висновки. З проведених досліджень можна зробити висновки, що рівень інфраструктури 

сільських територій є одним із важливих внутрішніх факторів якості та життєвого рівня сільсь-
кого населення. Сьогодні стан інфраструктури сільських територій багато в чому залежить від 

розвитку аграрного виробництва. Поєднання спільних зусиль держави, місцевих органів влади 

та суб'єктів господарювання є джерелом фінансового розвитку інфраструктури сільських тери-

торій. Крім того, сприяння розвитку несільськогосподарських видів економічної діяльності на 
селі має стати ключем до ефективного розвитку сільської інфраструктури. 
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Приоритеты развития инфраструктуры сельских территорий как обеспечение составляющей устойчиво-
го развития 

Томашук И.В.  
Рассмотрены проблемы развития производственной и социальной инфраструктуры сельских территорий. Про-

анализирована динамика основных составляющих развития инфраструктуры сельских территорий и их влияние на 
социально-экономическое положение Винницкого региона. Аргументированно влияние аграрного производства на 
развитие инфраструктуры сельских территорий. Акцентировано, что развитие сельских территорий сегодня характе-
ризуется обострением ряда проблем, наиболее актуальными из которых являются демографический кризис, упадок 

социальной инфраструктуры, безработица и бедность, а главное – не урегулирован вопрос землепользования. 
Исследовано стратегическое значение многофункционального развития сельских территорий с учетом опыта 

стран – членов Европейского Союза, стран – членов Совета Европы. Доказано, что обеспечение эффективного раз-
вития инфраструктуры сельских территорий нужно начинать с разработки государственной программы развития 

отдельного населенного пункта с учетом природных особенностей территории. Определено, что решением глобаль-
ных проблем развития сельских территорий является внедрение несельскохозяйственных видов деятельности, в час-
тности экоинноваций. 

Ключевые слова: сельские территории, социальная инфраструктура, аграрный сектор, реформирование, страте-
гия, инновации, ресурсный потенциал, региональная политика. 
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Priorities for the development of infrastructure of agricultural territories as providing complex sustainable de-
velopment 

Tomashuk I. 
The problems of the development of industrial and social infrastructure of rural areas are regarded. The dynamicsof the main 

components of the rural infrastructure development and their influence on the socio-economic situationof Vinnytsiya are asanalyzed. 
The influence of agrarian productionon thedevelopment of rural infrastructure is justified. It is emphasized that 

thedevelopment of rural areas today is characterized by the aggravation of a numberof problems, the most serious ofwhich 
are the demographiccrisis, the decline of social infrastructure, the unemployment and poverty, but the most important prob-
lem is that the land use issues are not regulated. 

The strategic importance of the multifunctional development of rural areas is studied, taking into account theexperience 
of the countries – members of the European Union and the Council of Europe. It is proved that in order to provide the 
effective development of rural infrastructure it is necessary to work out a state program ofthe developmentof a separate area, 
taking into account its natural features. It has been determinedthat theintroduction of non-agricultural activities, in particular 
eco-innovations, is the solution of the global problemsof rural areas. 

It has been outlined that the presence of the effectively functioning social infrastructure of rural areas is one of thedeterminants 
of not only the social stability but also of the effective management. It has been determined that theabsence of important structural 
elements of the social sphere causes the plenty outflowof labor from rural areas, as well as their decline. 

It has been established that the social infrastructure is a material base of the social sphere of the village and a setof the 
objects belonging to the service sector of the rural population (utilities, transport, communication, trade, publiccatering, 
householdservices, healthcare, socialservices, education, culture, art and sports). Their functioningis aimed at satisfying the 
rural population’sneeds. 

It has been investigated that during the year so find ependence the considerable structural reforms were carried out in the 
village, the landand property relations were radically reorganized, the organizational and legal structuresof the market 
orientation on the basis of private ownership of the land and property, as well as the individual, familyand collective forms of 
labor organization were created. It has been discovered that the agro-industrial complexbecame the focus of the increased 
economic activity and theinvestment attractiveness. 

It isanalyzed that the introduction of non-agricultural activities, in particular greentourism, can become the solution for today’s 
problems of the development of agro-industrial complex and the effective functioning of rural areas, andat the same time, of the 
improvement of their infrastructure. It is proved that rural areas are not only the spatialbasis of production, but also the natural 
environment and people’s place of life. That is why the efficiency of the useof the territory depends on the person, his cultural and 
educational level, professional training, political activity, skills, motivation, desire and ability to work and manage. 

It is motivated that the development of agrarian and non-agrarian activities capable of creating the necessaryfinancial basis for 
serious socio-economic transformations in the countryside and ensuring the proper livingconditions of the population should be the 
basis for the revival of rural territories. At the same time, it is extremelynecessary to develop a new paradigm of management of 
agrarian enterprises in order to increase the efficiency oftheir economic activity, to implement a comprehensive program for the 
development of the agro-industrial complexof the region by creating an effective system of relations at all levels of government. It is 
proved that today thepriority task of state authorities and local self-government is the social rebirth of the village. 

It is argumented that the activation of the infrastructure of the Ukrainian village is possible thanks to the statesupport of 
the agrarian sector in combination with the development of rural areas. It is extremely necessary todevelop a new paradigm 
of the management of agrarian enterprises in order to increase the efficiency of theireconomic activity, to implement a 
comprehensive program for the development of the agro-industrial complex ofthe region by creating an effective system of 
relations at all levels of management. 

Key words: social infrastructure, agrarian sector, reform, strategy, innovations, resource potential, regional policy. 
 

Надійшла 17.04.2018 р. 

 

 

УДК 351.823.004. (045) 
 

СКАРБОВІЙЧУК Т.В., аспірантка © 

Вінницький національний аграрний університет 

e-mail: tanyskarb@ukr.net 
 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛИХ МІСТ  
ТА ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ АГРАРНОГО РЕГІОНУ 

 
Стаття містить результати дослідження соціально-економічного розвитку малих міст як територіальних та клас-

терних центрів аграрного регіону. На прикладі розвитку агропромислового комплексу Вінниччини сфокусована ува-
га на мале місто як центр переробної промисловості з можливістю розвитку інфраструктури.  

Розвиток малих міст в Україні залежить від багатьох факторів, серед яких базовими є економічний потенціал мі-
ста як території, промислового осередку з врахуванням традицій, особливостей провідних галузей економічного 

розвитку визначеного регіону.  

Модель малого міста може бути основою для формування загальної методики виявлення особливостей розвитку 

міста як центру аграрного регіону. Розвиток міста як центру аграрного регіону має базуватись на відомих концепціях 

успішного розвитку міст, а саме – сталого та інтегрованого розвитку. Місто розглядається не тільки як територія 
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