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Стаття містить результати дослідження соціально-економічного розвитку малих міст як 
територіальних та кластерних центрів аграрного регіону. На прикладі розвитку 
агропромислового комплексу Вінниччини сфокусована увага 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 
міста 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 центра аграрного регіону повинен 
базуватись на відомих концепціях успішного розвитку міст, а саме – сталого та 
інтегрованого розвитку. Місто розглядається не  тільки як територія проживання та 
діяльності різноманітних цільових груп населення, розвитку промисловості, зберігання 
культурних традицій, надання різноманітних послуг населенню, а і як центр підтримки 
аграрного сектору для сільського населення, сільськогосподарських підприємств, фермерів,  
домашніх господарств тощо. Інфраструктура транспортних та електронних мереж 
повинна привести ситуацію розвитку аграрного регіону в стан активізації розвитку сіл, 
ефективного використання ресурсів сільських територій, поліпшення демографічної 
ситуації тощо. Сформовані рекомендації щодо інтегрованого розвитку малого міста 
аграрного регіону.  
 
The article contains the results of research on the socio-economic development of small cities as 
territorial and cluster centers of the agrarian region. As an example of the development of the 
Vinnytsіa agro-industrial complex, the small town is represented as the center of the processing 
industry with the possibility of infrastructure development. The development of small cities in 
Ukraine depends on many factors, among which the economic potential of the city as a territory, an 
industrial cell taking into account traditions, features of the leading branches of economic 
development of a certain region is based on the basis. 
A small model can be the basis for the formation of a general methodology for identifying features 
of the city as a center of the agrarian region. The development of the city as the center of the 
agrarian region should be based on well-known concepts of successful urban development, namely 
sustainable and integrated development. The city is considered not only as the territory of residence 
and activities of various target groups of the population, industrial development, the preservation of 



cultural traditions, provision of various services to the population, but also as a center for 
supporting the agrarian sector for the rural population, agricultural enterprises, farmers, 
households, etc. The infrastructure of transport and electronic networks should lead the situation of 
the agrarian region to the state of activation of the development of villages, the effective use of the 
resources of rural areas, improvement of the demographic situation, etc. 
The purpose of the article is to justify the need for further improvement of the system of social and 
economic development of the region, and in particular its center and small cities on the basis of 
sustainable and integrated development of territories, organizational and production structures of 
agricultural enterprises, introduction of new forms of management, development of cooperation 
and specialization in the agrarian sector of the economy.  
The basic model of development of the city as the centre of the agrarian sector envisages 
monophony- causation on agricultural problems and encourages entrepreneurs of all forms and 
levels to cooperate and intensify their own production, create processing facilities and produce 
European quality products. The development of transport and electronic infrastructure contributes 
to the implementation of activities of various segments of the population, enabling young people to 
realize their talents in their towns, and not abroad or in large cities, develops trends in the 
introduction of green tourism, living in small cities, closer to natural conditions. 
Any target city development programs should focus on such strategic aspects as city-forming 
industries, city traditions and cultural-historical basis; ecological basis of the city; development of 
the city as the center of villages and towns nearby; urban space as a city brand, development of 
transport and electronic infrastructure of the city. Recommendations for the integrated development 
of a small city in the agrarian region are proposed for implementation. 
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Постановка проблеми. Розвиток малих міст в Україні залежить від багатьох факторів, серед яких 

базовими є економічний потенціал міста як території, промислового осередку з врахуванням традицій, 
особливостей провідних галузей економічного розвитку визначеного регіону. Обласний центр, який, як правило 
відноситься до середніх міст, акумулює в собі різноманітні інституції централізованого управління, а також є 
центром для  сільських територій поблизу, визначеного району, центром промислових кластерів тощо. Модель 
малого та середнього міста як центра сільськогосподарської території розглядається в багатьох наукових 
працях і була використана автором в процесі аналізу та формування програм розвитку міста Вінниці та малих 
міст Вінницької області [1-5]. Така модель може бути основою для формування загальної методики виявлення 
особливостей розвитку міста як центру аграрного регіону. З іншої сторони, розвиток міста як центра аграрного 
регіону повинен базуватись на відомих концепціях успішного розвитку міст, а саме – сталого та інтегрованого 
розвитку [6-8].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз різноманітних підходів до покращення 
інфраструктури міста, знаходження факторів впливу на його успішний розвиток дозволив виявити потребу у 
формуванні парадигми розвитку міста як центру аграрного регіону. Така парадигма полягає в тому, що місто 
розглядається не  тільки як територія проживання та діяльності різноманітних цільових груп населення, 
розвитку промисловості, зберігання культурних традицій, надання різноманітних послуг населенню, а і як 
центр підтримки аграрного сектору для сільського населення, сільськогосподарських підприємств, фермерів,  
домашніх господарств тощо. Інфраструктура транспортних та електронних мереж повинна привести ситуацію 
розвитку аграрного регіону в стан активізації розвитку сіл, ефективного використання ресурсів сільських 
територій, поліпшення демографічної ситуації тощо.  

Серед прикладів  успішної зарубіжної практики можна виокремити приклади такого розвитку в США, 
Великобританії, Фінляндії, Франції, а також наших ближчих сусідів Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, 
Угорщини, країн Балтії та інших [9-12]. Але існуючі практики повинні бути адаптовані до вибраних 
українських регіонів і, зокрема, Вінницької області, як одного з провідних аграрних регіонів країни. 

Питанням об’єктивної оцінки стану розвитку міста як центру аграрного сектора приділяють свої 
дослідження цілий ряд науковців, серед яких такі вчені як Бойко-Бойчук О.В., Домашенко М.Д., Жукова Н.В., 
Курило Л.І., Саблук П.Т., Чорна Л.О. та ін. Не дивлячись на запропоновані підходи до впровадження змін в 



інституційні та соціально-економічні засади розвитку міст, проблеми міста як центру аграрного сектору 
залишаються вивченими недостатньо.  

Метою статті є обґрунтування необхідності подальшого удосконалення  системи управління 
соціально-економічним розвитком регіону та, зокрема його центру і малих міст на основі сталого та 
інтегрованого розвитку територій, організаційно-виробничих структур сільськогосподарських підприємств, 
впровадження нових форм господарювання, розвитку кооперації та спеціалізації в аграрному секторі 
економіки.  

Матеріал та методика дослідження. Головна гіпотеза дослідження полягає у наявності взаємовпливу 
соціально-економічного, просторового, сталого  та інтегрованого розвитку сільських та міських територій і, 
зокрема малих  міст аграрного регіону та міста обласного значення як концентрованої точки розвитку. 
Перевірка гіпотези передбачає співставлення статистичних показників розвитку аграрного сектору та малих і 
середніх міст регіону. Крім того, подальший розвиток моделей та механізму інтегрованого розвитку малого 
міста як центру аграрного регіону дозволить активізувати складові розвитку території міста та її  соціально-
економічного ресурсного потенціалу. Методика дослідження передбачає аналіз розвитку аграрного сектору 
Вінниччини та удосконалення базових моделей розвитку міста як центру аграрного регіону [3]. 

Основні результати дослідження. Аграрний сектор України можна розглядати з різних сторін 
розвитку національної економіки [13]. З одного боку це одна з основних складових національного ресурсного 
потенціалу для ефективної інтеграції в світовий економічний простір. З іншого боку – це загроза стати 
сировинним додатком для європейської спільноти та не розвивати ні власну переробну промисловість, ні 
власну соціально-економічну структуру у відповідності до європейських соціальних стандартів. В аграрному 
секторі задіяна понад третина всього населення країни і він є базовим для розвитку багатьох інших галузей, що 
дозволяє говорити про множинний ефект в розвитку національної економіки.   

Розвиток малих та середніх міст аграрного регіону не повинен заперечувати розвиток села та 
пріоритети формування містотворюючих господарств [5]. Гнучкі інституції соціально-економічного розвитку 
повинні підтримувати власників, які проживають у сільській місцевості, мають землю і працюють на ній, 
підтримують територіальні громади.  

Концепція сталого розвитку для аграрного сектору передбачає врахування економічних, соціальних та 
екологічних інтересів суспільства призведе до стабільного забезпечення населення країни якісним, безпечним, 
доступним продовольством та промисловості сільськогосподарською сировиною.  

Для аграрного регіону сільське господарство та переробна промисловість є основою розвитку малого 
міста, яке буде в подальшому забезпечувати зайнятість не тільки свого населення, а й приближених до нього 
сіл, домогосподарств, окремих підприємств. Вінниччина має один із найпотужніших серед регіонів України 
агропромисловий комплекс, який в останні роки демонструє високі темпи розвитку та вагомі результати 
господарювання [14]. Динаміка виробництва представлена на рис. 1.   

 
Рис. 1. Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства в 2010-2016 р.р. 

 (в порівняних цінах 2010 р.), млн. грн. 
 
Але не всі власники та орендодавці раціонально користуються земельними ресурсами. Крім того, є 

власники, які орієнтуються тільки на бізнес-процеси і не беруть участь у розвитку сіл та малих місць, тобто їх 
цікавить тільки економічне зростання, частково – екологічне (в межах законодавства) і такі власники зовсім не 
беруть участь у розбудові території, соціальних проектах, соціальному підприємництві тощо. Активний 
розвиток як аграрного сектору, так і сільськогосподарських територій неможливий без розвитку експорту, який 
збільшується кожного року. В парадигмі інтегрованого та сталого розвитку, головною метою є гармонійний 



соціальний, економічно-виробничий, екологічний розвиток території, територіальної громади та місто 
утворюючих галузей регіону – в першу чергу, аграрного сектору та переробної продукції.  Такий підхід 
задекларовано в багатьох документах, що опубліковані на сайтах міністерств аграрної політики та 
продовольства України та екології та природних ресурсів. Але аналіз стратегії розвитку Вінницької області, 
документи щодо її реалізації, розвиток малих міст як центрів координації розвитку аграрного сектору та 
сільських територій не розглядається. Малі міста не виокремлені в окремий пріоритет, хоча і зустрічаються як 
територія реалізації низки інноваційних проектів, формування обслуговуючих кооперативів, центрів переробної 
промисловості тощо. Проекти розвитку малих і середніх міст та їх громад не представлені інтегровано. 
Збалансована інтеграція проектів дозволить покращити процеси їх реалізації та більш ефективного 
використання коштів. [14;15]. 

На рис. 2 представлена модель розвитку міста як центру аграрного сектору. Вона базується на 
парадигмі інтегрованого розвитку міста з врахуванням особливостей розвитку аграрного сектору економіки 
Вінницької області. Крім того, враховані сучасні тенденції розвитку інфраструктури територій та  електронних 
мереж; соціально-культурного розвитку громади.  

Базова модель розвитку міста сільськогосподарської території передбачає активний розвиток 
тематичної інтелектуальної спеціалізації та активізацію діяльності об’єднаних громад [8; 16; 17].  Досвід 
сталого та інтегрованого розвитку міст в інших країнах свідчить про те, що, не дивлячись на моноаграрну 
орієнтацію розвитку малих міст, існують методики збалансування бюджету та розвитку на економічний, 
соціальний та екологічний напрямки розвитку. Крім того, в обласних центрах доцільно активізувати роботу 
двох кластерів – аграрного та  інформаційних технологій, які будуть базовою основою розвитку «розумних» 
міст. Така активізація вже розпочата в м. Вінниця та в деяких районних центрах області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Базова модель інтегрованого розвитку середнього та малого міста як центру аграрного регіону 

 
Представлена базова модель середнього та малого міста як центру аграрного регіону рекомендована 

для внесення змін в стратегії розвитку Вінницької області та середніх і малих міст регіону з визначенням 
пріоритету інтегрованого розвитку міста та місто утворюючих галузей.  
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Висновки. Базова модель розвитку міста як центру аграрного сектору передбачає монофокусування на 
проблемах сільського господарства і заохочує підприємців всіх форм та рівнів до співпраці і активізації 
власного виробництва, створення переробних потужностей та виробництва продукції європейської якості. 
Будь-які цільові програм розвитку міста повинні орієнтуватись на такі стратегічні аспекти: 

1. Розвиток містоутворюючих галузей; 
2. Розвиток традицій та культурно-історичного базису міста; 
3. Розвиток екологічного базису міста; 
4. Розвиток міста як центру сіл та містечок, що знаходяться поблизу; 
5. Розвиток транспортної та електронної інфраструктури міста; 
6. Розвиток міського простору як бренду міста. 
 
Література. 
1. Creative-based Strategies in Small and Medium-sized Cities : Guidelines for Local Authorities [Electronic 

resource] / Available at:  http://urbact.eu/fieadmin 
/Projects/Creative_Clusters/documents_media/URBACTCreativeClusters_TAP_INTELI_Final.pdf.   

2. Жукова Н. В. Дотримання принципів економічної безпеки у моделях сталого розвитку малих міст: 
досвід країн Європи / Н. В. Жукова // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - № 9-1. - 
Ч. 4. - С. 122-128.  

3. Чорна Л. О. Системний розвиток міста як економічного центру сільськогосподарської території / Л. 
О. Чорна, О. О. Коваленко, С. В. Матусяк // Агросвіт. - 2009. - № 2. - С. 19-23. 

4. João Sá. Towards Rural Land Use: Challenges for Oversizing Urban Perimeters in Shrinking Towns  
[Electronic resource] / João Sá, Ana Virtudes // Earth and Environmental Science : World Multidisciplinary Earth 
Sciences Symposium, 2017. - Available at: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/95/5/052016. 

5. Prokhorova V. Prospects of the agro-industrial complex development: Economic diversification, business 
development, mono-industry town strengthening and expansion  / V. Prokhorova, E. Klochko, O. Kolomyts, A. Gladilin 
// International Review of Management and Marketing. - 2016. - 6(S6). - P. 159-164. 

6. Osei-Kyei R. Strategies for Effective Management of Unsolicited Public-Private Partnership Proposals 
[Electronic resource] / Robert Osei Kyei, Albert P. C. Chan, Ayirebi Dansoh, Joseph K. Ofori-Kuragu // Journal of 
Management in Engineering. - 2018. - V. 34(3). - Available at:  
https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29ME.1943-5479.0000598 

7.  SMART STORIES Implementing Smart Specialisation across Europe [Electronic resource] / Available at:   
http://s3platform.jrc.ec. europa.eu/documents/20182/176472/S3P+Booklet+Smart+Stories/716d2278-3a69-4ffb-891c-
d38582eb6879. 

8.  Thematic Smart Specialisation Interregional cooperation to increase innovation investment across EU 
borders [Electronic resource] /  Available at:   
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/infographic/thematic_smart_specialisation_en.pdf. 

9.  Компактне місто: Нідерландський досвід [Електроний ресурс] / Режим доступу:  
https://mistosite.org.ua/ru/articles/kompaktne-misto-niderlandskyi-dosvid. 

10. Communication from the commission to the European Parliament, the council, the European economic and 
Social Committee and the Committee of the regions. Strengthening Innovation in Europe's Regions: Strategies for 
resilient, inclusive and sustainable growth [Electronic resource] / Available at: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf. 

11. The 7th Report on economic, social and territorial [Electronic resource] / Available at:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/ reports/cohesion7/7cr_factsheet_cohesion.pdf. 

12. SUstainable urban development in the EU [Electronic resource] / Available at: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-
development/sustainable_urban_development_2016_en.pdf. 

13.  Домашенко М. Д. Проблеми розвитку аграрно-промислового комплексу в Україні та шляхи їх 
вирішення / М. Д. Домашенко, М. В. Левчич // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали міжнар. наук.-
практ. конф. ім. проф. Балацького О. Ф. 27 травня 2015 р., Суми. - 2015. - С. 150-152. 

14. Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (нова 
редакція) [Електроний ресурс] / Режим доступу:  
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/02/Strategiya-Vinnichchini-2020.pdf. 

15. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в 
Україні на 2015-2020 роки / [Електроний ресурс] / Режим доступу:   http://minagro.gov.ua/node/16025. 

16. Розумне зростання в об‘єднаних територіальних громадах - проект Декларації [Електроний ресурс] / 
Режим доступу:  http://decentralization.gov.ua/en/news/4378. 

17. Карлова О. А. Концептуальні основи стабілізації соціально-економічного стану малих міст України 
/ О. А. Карлова, Н. І. Склярук // Вісник НУВГП, Рівне. - 2013. - № 2. - C. 180-187.  

 
 
 
 

https://ascelibrary.org/author/Dansoh%2C+Ayirebi
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_factsheet_cohesion.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/sustainable_urban_development_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/sustainable_urban_development_2016_en.pdf


References. 
1. Creative-based Strategies in Small and Medium-sized Cities : Guidelines for Local Authorities (2012), 

available at: http://urbact.eu/fieadmin/Projects 
/Creative_Clusters/documents_media/URBACTCreativeClusters_TAP_INTELI_Final.pdf. (Accessed 1 August 2018). 

2. Zhukova, N. (2014). “Complience with the principles of economic security in models of sustainable 
development of small cities: the experience of European countries”. Naukovij vіsnik Hersons'kogo derzhavnogo 
unіversitetu, vol. 4, vol. 9-1. pp. 122-128.  

3. Chorna, L.O., Kovalenko, O. and Matusjak, S. (2009). “ System development of the city as an economic 
center of agricultural territory”. Agrosvіt, vol. 2. pp. 19-23. 

4. João, Sá. and Virtudes A. (2017) “Towards Rural Land Use: Challenges for Oversizing Urban Perimeters 
in Shrinking Towns”, [IOP Conference Series: Earth and Environmental Science]. vol 95 (Accessed 10 August 2018). 

5. Prokhorova, V., Klochko, E., Kolomyts, O. and Gladilin, A. (2016) “Prospects of the agro-industrial 
complex development: Economic diversification, business development, mono-industry town strengthening and 
expansion”. International Review of Management and Marketing. vol. - 6(S6). pp. 32-37. 

6. Osei-Kyei, R., Chan, A. P. C., Dansoh, A.,Ofori-Kuragu, J. K., Oppong, G.D. (2018), “Strategies for 
Effective Management of Unsolicited Public-Private Partnership Proposals”, Journal of Management in Engineering, 
[Online], vol. 34 (Accessed 14 August 2018). 

7. Smart stories Implementing (2018) “Smart Specialisation across Europe”, available at: 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents /20182/176472/S3P+Booklet+Smart+Stories/716d2278-3a69-4ffb-891c-
d38582eb6879 (Accessed 7 August 2018). 

8. Thematic Smart Specialisation Interregional cooperation to increase innovation investment across EU 
borders (2017), available at: http://ec.europa.eu/ 
regional_policy/sources/docgener/infographic/thematic_smart_specialisation_en.pdf (Accessed 11 August 2018). 

9. Kompaktne mіsto: Nіderlands'kij dosvіd (2018), available at: 
https://mistosite.org.ua/ru/articles/kompaktne-m%D1%96sto (Accessed 12 August 2018). 

10. Communication from the commission to the European Parliament, the council, the European economic and 
Social Committee and the Committee of the regions (2017). “Strengthening Innovation in Europe's Regions: Strategies 
for resilient, inclusive and sustainable growth”, available at: http://ec.europa.eu/regional 
_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf (Accessed 15 August 2018). 

11. The 7th Report on economic, social and territorial (2017),  available at: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_factsheet_cohesion.pdf (Accessed 
12 August 2018). 

12. SUstainable urban development in the EU (2016), available at: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development 
/sustainable_urban_development_2016_en.pdf (Accessed 4 August 2018). 

13. Domashenko, M. D. and Levchich, M.V. (2015) “Problems of development of agrarian-industrial complex 
in Ukraine and ways of their solution”. Materіali Mіzhdunarodnogo Simpoziuma,Ekonomіchnі problemi stalogo 
rozvitku [Economic problems of sustainable development], Sumi, Ukraine, pp. 150-152. 

14. “Strategy of balanced regional development of Vinnytsia region up to 2020 (new edition)“, available at: 
http://dfrr.minregion. gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/02/Strategiya-Vinnichchini-2020.pdf (Accessed 3 August 
2018). 

15. “Integrated Strategy and Action Plan for Agricultural and Rural Development in Ukraine for 2015-2020“, 
available at:  http://minagro.gov.ua/node/16025 (Accessed 7 August 2018). 

16. “Reasonable growth in the united territorial communities is the draft Declaration“, available at: 
http://decentralization.gov.ua/en/news/4378 (Accessed 13 August 2018). 

17. Karlova, O. A., Skljaruk, N. І. (2013). “Conceptual bases for the stabilization of the socio-economic status 
of small towns in Ukraine”. Vіsnik NUVGP [Newswire of NUVHP]. Rіvne, no. 2. pp. 180-187.  

 
Стаття надійшла до редакції 20.08.2018 р. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=47161644800&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040222418&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Municipal+development+of+small+towns+&st2=&sid=b3029319de65cebc5a6b3fbd474dfd37&sot=b&sdt=b&sl=52&s=TITLE-ABS-KEY%28Municipal+development+of+small+towns+%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040222418&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Municipal+development+of+small+towns+&st2=&sid=b3029319de65cebc5a6b3fbd474dfd37&sot=b&sdt=b&sl=52&s=TITLE-ABS-KEY%28Municipal+development+of+small+towns+%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/19900195068?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56538672500&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56844258500&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=8294512600&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55201368200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57194280257&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/12512?origin=resultslist
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/176472/S3P+Booklet+Smart+Stories/716d2278-3a69-4ffb-891c-d38582eb6879
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/176472/S3P+Booklet+Smart+Stories/716d2278-3a69-4ffb-891c-d38582eb6879
https://mistosite.org.ua/ru/articles/kompaktne-m%D1%96sto
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_factsheet_cohesion.pdf

