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УДК 338.49:631.11

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
І. В. Ксьонжик, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Визначено основні етапи формування концепції інфраструктур-
ного забезпечення соціально-економічного розвитку сільських те-
риторій; класифіковано інструменти реалізації інфраструктурного 
забезпечення за елементами інституціональної належності.

Ключові слова: концепція, інфраструктурне забезпечення, 
розвиток, сільські території.

Постановка проблеми. Загальноекономічна еволюція і 
її агреговані показники стали передумовою для осмислення 
процесів інфраструктурного забезпечення, їх модернізації та 
зв'язку зі структурними перетвореннями соціально-економіч-
ного розвитку сільських територій. Це насамперед відбиваєть-
ся в так званих «векторах інфраструктурного забезпечення», 
у формуванні середовища підтримки господарських процесів 
і забезпеченні напрямків соціально-економічного розвитку та 
конкурентоспроможності сільських територій. При цьому, слід 
зазначити, що інфраструктурне забезпечення розвивається в 
рамках еволюційного процесу, адекватно реагуючи на всі пе-
ретворення і модернізації економічних систем.

Внаслідок існуючих інституціональних, економічних, галу-
зевих особливостей формування інфраструктурного забезпе-
чення відбувається модиффковано. Різна і ефективність його 
впливу на динаміку соціально-економічних процесів розвитку 
сільських територій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання взає-
модії різних складових систем інфраструктурного забезпечен-
ня, визначення параметрів соціально-економічного розвитку 
сільських територій, виокремлення груп економічних інтер-
есів розглядалось у роботах Р. Д. Алчанова [2], Т. М. Кривоше-
єва [4], Є. А. Монастирного [5], Т. В. Харитонова [4].

Незважаючи на багатогранність теоретико-методологічної 
бази дослідження інфраструктурного забезпечення соціально-
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економічного розвитку сільських територій, в цій сфері зали-
шається ще багато невирішених проблем, таких як: відсутність 
систематизації напрямів, визначальних умов для формування 
і функціонування окремих інфраструктурних елементів, від-
сутність комплексного підходу до формування концепції інф-
раструктурного забезпечення розвитку сільських територій.

Мета статті – визначити основні етапи формування кон-
цепції інфраструктурного забезпечення соціально-економічно-
го розвитку сільських територій; класифікувати інструменти 
реалізації інфраструктурного забезпечення за елементами ін-
ституціональної належності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз на-
прямків дослідження природи інфраструктурного забезпечен-
ня на базі системного, функціонального та галузевого підходів 
зумовив необхідність їх систематизації, що визначає умови 
для формування і функціонування інфраструктури соціально-
економічного розвитку сільських територій.

Інфраструктурне забезпечення соціально-економічного 
розвитку значною мірою визначається сформованою систе-
мою інститутів, що потребують розробки методології та кла-
сифікації. Перехід від одного типу розвитку господарських 
систем до іншого означає перехід від одного домінуючого 
інституту до іншого. При цьому виникає необхідність комп-
лексного вивчення формування та розвитку інститутів інфра-
структурного забезпечення сільських територій, що дозволило 
б виявити тенденції зближення трансакційного і виробничого 
секторів і усунути інституціональні розриви між ними, що іс-
тотно позначиться на його результативності [1].

На сучасному етапі економічної модернізації спостеріга-
ється модифікація моделі інфраструктурного забезпечення 
соціально-економічного розвитку сільських територій залежно 
від галузевої специфіки суб’єктів аграрного господарювання, 
які працюють в даній місцевості. При цьому слід враховува-
ти, що інфраструктурна модифікація повинна бути нерозрив-
но пов'язана з адекватною модернізацією інституціональної
моделі соціально-економічного розвитку. Представляє інтерес 
дослідження самого процесу формування архітектури інфра-
структурного забезпечення соціально-економічного розвитку 
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з урахуванням інваріантності функцій елементів інфраструк-
турного забезпечення.

Під формуванням концепції інфраструктурного забез-
печення соціально-економічного розвитку будемо розуміти 
взаємозалежну і взаємодіючу сукупність і послідовність дій 
суб’єктів господарювання, методів та інструментів регіональ-
них і державних органів влади з метою реалізації поставлених 
цілей і програм транскордонного рівня. На нашу думку, цей 
процес має складатися з певних елементів (рис. 1).

Рис. 1. Етапи формування концепції інфраструктурного забезпечення 
соціально-економічного розвитку сільських територій

Розроблено з використанням [2, с. 308-313]

Підсумковий етап формування інфраструктурного забез-
печення соціально-економічного розвитку сільських терито-
рій, на нашу думку, полягає у визначенні та формуванні його 
кінцевої стратегічної мети як певної інтегральної цілі, яку 
необхідно досягти. Інтегральною вона є за рахунок того, що 
включає в себе сукупність часткових цілей розвитку окремих 
складових інфраструктурного забезпечення сільських територій.
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Основним результатом повномашбаного якісного інф-
раструктурного забезпечення розвитку сільських територій 
є підвищення рівня життя місцевого населення, активізація 
міжнародного співробітництва за рахунок підвищення рівня 
ефективності функціонування його складових [3].

Перший етап формування концепції інфраструктурного 
забезпечення соціально-економічного розвитку сільських те-
риторій полягає у виборі його пріоритетних цілей. При його 
формуванні доцільно застосовувати метод систематизації, 
який дозволить визначити внесок кожної складової в його за-
гальний розвиток.

Другий етап формування інфраструктурного забезпечен-
ня сільських територій полягає у визначенні напрямів його 
досягнення. Тут необхідно здійснити їх диверсифікацію. На-
прями досягнення, незалежно від форми їх реалізації, перед-
бачають підвищення рівня інфраструктурного забезпечення 
шляхом підвищення розвитку виробничої, транспортної, рин-
кової, рекреаційної, інформаційної, соціально-побутової та 
екологічної складових.

Третій етап формування інфраструктурного забезпечення 
сільських територій полягає у виборі інструментів його реалі-
зації, що є необхідною умовою досягнeння прiоритeтних цiлeй. 
Відповідно до поставлених цілей інструменти реалізації інф-
раструктурного забезпечення необхідно класифікувати за еле-
ментами інституціональної належності:

1. Закони та нормативно-правові інструменти досягнен-
ня інфраструктурного забезпечення. Група таких інструментів 
включає в себе законодавчу базу. Основна проблема цієї групи 
інструментів полягає в неузгодженості нормативно-правової 
бази як на регіональному, так і на загальнодержавному рівні. 
Проблематичним є і відсутність єдиного органу управління, 
який би займався, безпосередньо, інституціональним моніто-
рингом інфраструктурного забезпечення сільських територій. 
Аналіз законодавчої бази країн Європи свідчить, що для по-
ліпшення стану і якості інфраструктурного забезпечення сіль-
ських територій України, а також підвищення його стандартів 
до європейських необхідно:
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 - прискорити впровадження у встановленому порядку нор-
мативно-правових актів, які регулюватимуть роботу по роз-
будові і спільному використанню інфраструктурних об’єктів;

 - врегулювати законодавство з питань спільних дій при 
надзвичайних ситуаціях на сільських територіях за європей-
ським зразком;

 - подальше нормативно-правове врегулювання повнова-
ження місцевих органів влади та органів місцевого самовря-
дування щодо надання їм більшої самостійності у вирішенні 
окремих питань регіонального і місцевого розвитку (в першу 
чергу це стосується формування місцевих бюджетів та їх 
використання).

2. Впровадження програм сусідства. Програми сусідства 
дозволяють вивести питання інфраструктурного забезпечення 
сільських територій на новий рівень. Сьогодні такі програма-
ми працюють в Україні за такими напрямками: Польща – Бі-
лорусь – Україна, Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна, 
Румунія – Молдова – Україна. Головною метою цих програм є 
покращання соціально-економічної ситуації на сільських те-
риторіях та здійснення ефективної координації між різними 
інструментами фінансування проектів в існуючих правових і 
фінансових рамках.

3. Інституціональне забезпечення співробітництва. У 
системі центральних державних органів України нині немає 
структури, яка б займалася питаннями інфраструктурного 
забезпечення сільських територій, виконуючи насамперед 
методологічні, консультативні функції, узагальнюючи і поши-
рюючи відповідний досвід. Потребує подальшого поширення 
практика формування інституту уповноважених Прем’єр-
міністра України з різного роду питань за прикладом Угор-
ської Республіки.

4. Запровадження державних програм безперервного 
навчання працівників органів місцевого самоврядування з 
найбільш актуальних проблем інфраструктурного забезпечен-
ня на регіональному рівні. Залучення з цією метою гранто-
вих ресурсів за програмами міжнародної технічної допомоги 
Україні з боку ЄС і донорських організацій, у тому числі з 
використанням управлінського досвіду та ділових контактів 
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працівників органів державної влади центрального рівня (Мі-
некономіки, МЗС, Секретаріату Президента України тощо).

5. Проведення регулярних стажувань працівників орга-
нів місцевого самоврядування за кордоном з метою вивчення 
досвіду та управлінських засобів реалізації успішних програм 
інфраструктурного забезпечення сільських територій.

6. Залучення структурних підрозділів Національної ака-
демії державного управління при Президентові України та 
інших державних вищих навчальних закладів відповідного 
профілю до реалізації короткотермінових безоплатних на-
вчальних програм для працівників органів місцевого самовря-
дування з питань інфраструктурного забезпечення сільських 
територій та засобів його розвитку в сучасних суспільно-еко-
номічних умовах.

7. Розвиток інституціонального середовища на основі на-
дання державою інформаційної, консультаційної та організа-
ційної підтримки громадським організаціям, що працюють у 
цій сфері, включаючи агенції регіонального розвитку і міжна-
родні асоціації.

8. Підготовка та перепідготовка кадрів для управління 
питаннями інфраструктурного забезпечення, включаючи фа-
хівців з міжнародного регіонального менеджменту, організа-
ційно-правового забезпечення тощо.

9. Набуття досвіду з розробки конкретних проектів у сфе-
рі інфраструктурного забезпечення сільських територій, їх по-
дальшої інтеграції з подібними структурами ЄС [4, с. 34-37].

З урахуванням вищезазначених концептуальних поло-
жень представимо процедуру реалізації інфраструктурного 
забезпечення на основі систематизації заходів, що формують 
соціально-економічний процес на сільських територіях (послі-
довність надання інфраструктурних послуг) (рис. 2).

При аналізі ефективності інститутів важливо простежити 
їх еволюцію, що дозволить зрозуміти природу їх ефективної 
чи неефективної взаємодії на інноваційний розвиток госпо-
дарських систем, а також врахувати їх еволюційно-генетичні 
особливості при розробленні інфраструктурної моделі іннова-
ційного розвитку промислових підприємств різної галузевої 
спрямованості.
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Рис. 2. Концепція формування механізму інфраструктурного 
забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій*

*Розроблено з використанням [5, с. 57-61]

Висновки. При розробленні механізму інфраструктурного 
забезпечення необхідно орєнтуватись на оптимальний склад 
елементів і інститутів інфраструктури сільських територій, що 
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дозволить комбінувати ресурсне забезпечення технологічного 
трансферту. Результативність процесу інфраструктурного за-
безпечення передбачає інтеграцію витрат інфраструктурних 
елементів, що реалізує процес інформаційно-інфраструктур-
ного трансферту.

У подальшому реалізація концепції, на наш погляд, пови-
нна спиратись на систему наукових принципів стратегічного 
управління соціально-економічним розвитком, що дозволить 
вирішити такі проблеми, як інституціональні розриви між на-
укою і виробництвом; взаємодією і неперервністю елементів 
інфраструктурних систем; відсутністю інституціонального ме-
ханізму забезпечення комерціалізації проектів оновлення інф-
раструктурного забезпечення сільських територій.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (по-
становка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного до-
слідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний ва-
ріант на CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора наук; 
квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англій-
ською анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графі-
ками тощо.

Обсяг статті – до 8 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 ряд-
ків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редакто-
ра Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через 
інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. 
При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження 
питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не 
відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стис-
лим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні 
конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», 
«Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетич-
ні мінливості… Отримано задовільні результати…»).

Розширена англійська анотація повинна містити 250-
300 слів, об’єднаних у логічні речення (що еквівалентно одній сто-
рінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, 
наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити 
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після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), 
далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, 
то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках 
(наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]). Не подавати в тексті розгорнутих 
посилань, таких як (Іванов А. П. Вступ до мовознавства. — К., 
2000. — С. 54) (ГОСТ 7.1-84).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело 
і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках 
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі ри-
сунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а 
таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не 
більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці 
не менш ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульно-
му редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої терміно-
логії (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також ско-

рочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без 
крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при пер-
шому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.
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