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У науковій статті наголошено на наявності суттєвої кількості проблем розвитку сільських 
територій в Україні, де однією з головних є інфраструктурне забезпечення на основі 
інновацій. Наведені проблеми є ключовим стримуючим фактором реалізації потенціалу 
української сільської місцевості. На базі виділення та характеристики головних складових 
процесу розвитку сільських територій в Україні на основі інновацій в їх інфраструктурному 
забезпеченні запропоновано відповідні шляхи оптимізації цього процесу. Визначено, що 
ключовими суб’єктами зазначеного процесу є замовники, інвестори та власники. При цьому 
оптимальним є співвідношення, коли замовниками виступають національні або місцеві 
владні інститути, інвесторами – національні або іноземні бізнес одиниці, власниками – 
національні або місцеві владні інститути чи національні або іноземні суб’єкти 
господарювання. 
 
The scientific article has emphasized the significant number of problems connected with rural 
territories development in Ukraine. One of the main ones is infrastructural provision based on 
innovations. The problems stated in the article are a key stimulating factor in realization of 
Ukrainian rural territories potential. Taking into account both selection and features of the main 
components of the process of rural territories development in Ukraine and innovations in their 
infrastructural provision, the research has suggested the corresponding ways to optimize this 
process. It has also defined the key subjects of this process (customers, investors and owners). In 
this context, the optimal feature is a balance when customers are represented by national or local 
power institutes, investors are national or foreign business units, and owners are national, local 
power institutes or national or foreign economic entities. 
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Постановка проблеми. Дослідження особливостей розвитку українських руральних територій 
дозволяє стверджувати, що через комплекс проблем не можливо у повній мірі реалізувати їх соціально – 
економічний потенціал. Така ситуація негативно впливає на посткризовий розвиток країни та її економічну 
безпеку. При цьому, особливу увагу необхідно звернути на відновлення та розбудову інфраструктури на 
сільській місцевості держави, оскільки саме ця проблема є однією з головних для вітчизняних сільських 
територій. 

У той же час підвищення якості інфраструктурного забезпечення руральних територій України в 
наслідок значної кількості недоліків не можливо реалізувати без залучення інновацій, що також має свої 
проблеми через недостатній розвиток інноваційної діяльності у країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відзначаємо значну кількість наукових напрацювань щодо 
виявлення проблематики та оптимізації розвитку сільських територій в Україні, у тому числі на основі 
запровадження інновацій та розвитку інфраструктури таких територій в країні. Акцентуємо увагу на роботах 
наступних науковців: М.О. Барановського [1], О.М. Бородіної [2], М.І. Стегнея [3], О.В. Скидана [4], В.В. 
Юрчишина [5], В. Борщевського [6], А. Сави [7] та інших. 

У той же час необхідно відмітити, що проблематика розвитку української сільської місцевості на основі 
інновацій в їх інфраструктурному забезпеченні потребує подальшого вивчення та розробки шляхів оптимізації. 

Формулювання цілей дослідження. На базі дослідження складових процесу розвитку сільських 
територій в Україні на основі інновацій в їх інфраструктурному забезпеченні розробити та запропонувати 
сукупність напрямків оптимізації цього процесу. 

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. Проблематика 
розвитку української сільської місцевості вимагає формування напрямків розвитку руральних територій 
держави на базі залучення інновацій у покращення інфраструктури цих територій. При цьому важливим є 
розкрити голові складові процесу розвитку сільських територій в Україні на основі інновацій в їх 
інфраструктурному забезпеченні (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Головні складові процесу розвитку сільських територій в Україні на основі інновацій в 
інфраструктурному забезпеченні 
Джерело: власні дослідження. 
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Надаючи характеристику наведених складових процесу розвитку українських руральних територій на 
базі інновацій в інфраструктуру таких територій можемо зазначити: 

1. В межах розробки, реалізації та використання інновацій: 
- інвестором можуть виступати міжнародні організації, національні та іноземні владні інститути, у тому 

числі органи місцевого самоврядування, національні і іноземні бізнес – одиниці, національні та іноземні 
домашні господарства; 

- розробниками можуть бути національні і іноземні бізнес – одиниці, національні та іноземні домашні 
господарства; 

- у якості покупця можуть виступити - міжнародні організації, національні та іноземні владні інститути, 
у тому числі органи місцевого самоврядування, національні і іноземні бізнес – одиниці; 

- регуляторами виступають - національні владні інститути, у тому числі органи місцевого 
самоврядування. 

2. У процесі відновлення та розбудови інфраструктури сільської місцевості України: 
- замовником можуть бути міжнародні організації, національні та іноземні владні інститути, у тому 

числі органи місцевого самоврядування, національні і іноземні бізнес – одиниці; 
- у якості інвестора можуть виступати міжнародні організації, національні та іноземні владні інститути, 

у тому числі органи місцевого самоврядування, національні і іноземні бізнес – одиниці, національні та іноземні 
домашні господарства; 

- виконавцем робіт щодо відновлення та розбудови інфраструктури можуть бути національні і іноземні 
бізнес – одиниці, а також відповідні підрозділи національних владних інститутів, у тому числі органів 
місцевого самоврядування; 

- у якості власника можуть виступати національні владні інститути, у тому числі органи місцевого 
самоврядування, національні і іноземні бізнес – одиниці; 

- користувачами є національні і іноземні бізнес – одиниці, національні домашні господарства; 
- у якості постачальника ресурсів можливо залучити - національні і іноземні бізнес – одиниці, 

національні домашні господарства; 
- регулятором будуть виступати національні владні інститути, у тому числі органи місцевого 

самоврядування. 
Розкриваючи головні складові процесу розвитку сільських територій в Україні на основі інновацій в їх 

інфраструктурному забезпеченні можемо відмітити, що ключове значення тут мають замовник, інвестор та 
власник. Відзначаємо значну кількість суб’єктів, які можуть виступати у якості замовника, інвестора та власник 
у процесі розвитку українських сільських територій на основі інновацій в їх інфраструктурному забезпеченні, 
що призводить до значної кількості варіантів формування напрямків реалізації цього процесу. Вважаємо 
доречним надати характеристику таким напрямкам з визначенням їх сильних та слабких сторін. При цьому, 
можемо представити формування напрямків процесу розвитку сільських територій в Україні на основі 
інновацій в інфраструктурному забезпеченні у вигляді відповідної матриці вектору – рядка (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Матриця формування напрямків процесу розвитку сільських територій в Україні на 
основі інновацій в інфраструктурному забезпеченні 

Джерело: власні дослідження 
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вимог до проектів відновлення або розбудови інфраструктури села; складність врахування національних та 
місцевих особливостей при реалізації інфраструктурних проектів. 

Національні владні інститути, у переважній більшості, сьогодні виступають замовниками побудови, 
реконструкції або ремонту інфраструктурних об’єктів на сільських територіях України. Перевагами цієї групи 
замовників є: низька протидія у реалізації інфраструктурних проектів; можливість залучити значну кількість 
інвесторів та коінвесторів проектів; розуміння стратегічних перспектив розвитку інфраструктурного 
забезпечення сільських територій країни. Недоліками є: високий рівень корупції; хаотичність дій; не розуміння 
та не врахування потреб окремих сільських територій; строки затвердження та реалізації проектів; акцент 
тільки на соціальній та транспортній інфраструктурі; не розуміння важливості інноваційного супроводження 
інфраструктурних проектів. 

Національні органи місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади повинні стати 
ключовими замовниками відновлення та розбудови інфраструктури села в Україні. Перевагами органів місцевої 
влади як замовників інфраструктурних проектів є: розуміння потреб та специфіки окремих сільських територій, 
щодо їх інфраструктурного забезпечення; строки затвердження та реалізації проектів; низька протидія у 
реалізації проектів розбудови інфраструктури села. До недоліків відносимо: відсутність досвіду реалізації 
значних проектів розбудови інфраструктури та відповідних спеціалістів у переважної більшості таких органів; 
високий рівень корупції; майже повну відсутність стратегічного розуміння розвитку інфраструктури окремих 
сільських територій та її інтеграції у розбудову інфраструктури всієї сільської місцевості країни та 
інфраструктури держави; не розуміння важливості інноваційного супроводження інфраструктурних проектів. 

Іноземні владні інститути можуть виступати замовниками окремих інфраструктурних об’єктів 
руральних територій України. До переваг цієї групи замовників відносимо: досвід розбудови інфраструктури 
сільських територій у власній країні; можливість залучення значної групи інвесторів та соінвесторів, у тому 
числі з країни до якої відносяться органи влади; «нульовий рівень» корупції; високий рівень сприйняття 
інновацій щодо реалізації інфраструктурних проектів. Недоліками є: незначна зацікавленість таких інститутів у 
побудові, реконструкції або ремонті інфраструктурних об’єктів на сільських територіях країни; не бажання 
самостійно нести ризики щодо замовлення інфраструктурних проектів. 

Іноземні органи місцевого самоврядування також можуть виступати в якості замовників окремих 
інфраструктурних проектів на українських сільських територіях. Переваги цієї групи замовників можемо 
виділити наступні: значний досвід розвитку інфраструктури власних територій; високий рівень сприйняття 
інновацій. Серед недоліків необхідно відмітити: вкрай низьку ймовірність участі такої групи замовників у 
побудові, реконструкції або ремонті інфраструктурних об’єктів на сільських територіях країни; акцент на 
розбудову соціальної інфраструктури. 

Національні бізнес – одиниці є ще однією з головних груп замовників побудови, реконструкції або 
ремонту інфраструктурних об’єктів на українських сільських територіях. Перевагами цієї групи замовників є: 
швидкість розробки та реалізації проектів; відсутність бюрократії при розробці та реалізації інфраструктурних 
проектів; акцент на самоокупність інфраструктурних об’єктів; досвід та можливість залучення відповідних 
спеціалістів для розбудови інфраструктури села. Недоліками національних бізнес – одиниць в якості замовників 
відновлення та розбудови інфраструктури сільської місцевості України є: акцент на виробничу та частково 
інформаційну інфраструктуру; пріоритет власних бізнес – інтересів над національними, місцевими та 
суспільними інтересами; низький рівень сприйняття використання інновацій. 

Іноземні бізнес – одиниці, особливо міжнародні агропромислові корпорації набувають все більшої ваги 
в якості замовників інфраструктурних об’єктів на сільських територіях України. До переваг цієї групи 
замовників відносимо: імідж та значні можливості залучення інвесторів і соінвесторів; досвід та наявність 
спеціалістів для розробки і реалізації інфраструктурних проектів; «нульовий рівень» корупції; акцент на 
самоокупність інфраструктурних об’єктів та комплексність отримання зиску від їх функціонування; активне 
залучення інновацій. Серед недоліків можемо відмітити: акцент на виробничу та частково інформаційну 
інфраструктуру; пріоритет власних бізнес – інтересів над національними, місцевими та суспільними 
інтересами; низькій рівень залучення до проектів національних виробників та домашніх господарств. 

Міжнародні організації можуть виступати у процесі розвитку сільських територій в Україні на основі 
інновацій в інфраструктурному забезпеченні в якості інвесторів інфраструктурних проектів. До переваг цієї 
групи інвесторів можливо віднести: досвід у інвестуванні в інфраструктурні об’єкти на сільських територіях 
країн світу; обсяги залучення інвестицій; можливість залучити соінвесторів; підтримку інновацій у 
інфраструктурному забезпеченні села; «нульовий рівень» корупції; низькі вимоги до прибутковості проектів. 
Недоліками є: вимоги щодо участі у фінансуванні проекту інших учасників; значні вимоги до проектів, у які 
планується вкласти грошові кошти; мінімізація ризиків; високий рівень бюрократичних процедур. 

Національні владні інститути є однім з головних інвесторів щодо відновлення та розбудови 
інфраструктури українських руральних територій. До переваг такої групи інвесторів можемо віднести: обсяги 
залучення інвестицій; можливість залучити соінвесторів; низькі вимоги до прибутковості проектів. Недоліками 
є: корупція; дефіцит інвестиційних ресурсів; строки надання інвестиційних коштів; бюрократичні процедури; 
акцент на інвестиції у соціальну інфраструктуру; не сприйняття інновацій. 

Національні органи місцевого самоврядування у сучасних умовах реформування регіональних владних 
структур та децентралізації влади повинні стати ключовою групою інвесторів розвитку інфраструктури 
українських сільських територій. Перевагами органів місцевого самоврядування, які виступають у якості 
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інвесторів відновлення та розбудови інфраструктури села в Україні є: чітке знання пріоритетних напрямків 
інвестицій; можливість залучити коінвесторів; низькі вимоги до прибутковості проектів; умови надання 
інвестицій. До недоліків цієї групи інвесторів відносимо: критичний дефіцит коштів, у тому числі 
інвестиційних; корупцію; не сприйняття інновацій; акцент на інвестиції у соціальну інфраструктуру. 

Іноземні владні інститути також можуть виступати інвесторами побудови, реконструкції або ремонту 
інфраструктурних об’єктів на сільських територіях України. До переваг цієї групи інвесторів відносимо: 
вартість залучення інвестицій; досвід у інвестуванні в інфраструктурні об’єкти на власних сільських 
територіях; підтримку інновацій; низький рівень корупції; інвестиційну підтримку широкого діапазону 
можливих проектів розбудови інфраструктури руральних територій; обсяги інвестування; строки залучення 
інвестицій. Недоліками є: мінімізація ризиків; високий рівень бюрократичних процедур; значні строки 
ухвалення рішень щодо надання інвестицій. 

Іноземні органи місцевого самоврядування у ряді випадків можуть виступати в якості інвесторів 
відновлення та розбудови інфраструктури українських сільських територій. До переваг таких інвесторів 
відносимо: строки залучення інвестицій; досвід здійснення інвестицій у інфраструктуру власних руральних 
територій; вартість залучення інвестицій; низький рівень корупції; підтримку інновацій. Недоліками цієї групи 
інвесторів є: мінімізація ризиків; високий рівень бюрократичних процедур. 

Враховуючи напрацювання вітчизняних науковців [8, 9, 10], можемо зазначити, що національні бізнес 
– одиниці є ключовими інвесторами щодо розвитку сільських територій України, у тому числі стосовно їх 
інфраструктурного забезпечення. До переваг цієї групи інвесторів відносимо: низький рівень корупції; 
швидкість отримання інвестиційних коштів та направлення їх на реалізацію інфраструктурних проектів; 
незначні обсяги бюрократичних процедур. Недоліками є: обмежені обсяги інвестиційних ресурсів; строки 
інвестування; низький рівень підтримки інновацій. 

Іноземні бізнес – одиниці активно виступають у якості інвесторів у побудову, реконструкцію або 
ремонт інфраструктурних об’єктів у сільській місцевості України, особливо це стосується транснаціональних 
агропромислових корпорацій, які здійснюють операційну діяльність на території країни [11, 12, 13]. До переваг 
цієї групи інвесторів відносимо: обсяги інвестиційних ресурсів; досвід інвестування у інфраструктурні проекти 
на руральних територіях інших країн; підтримку інновацій; «нульовий рівень» корупції; строки інвестування. 
Недоліками є: акцент на розвитку виробничої інфраструктури, переважно для виробництва та продажу 
сільськогосподарської продукції, особливо що стосується продукції рослинництва; вимоги до прибутковості та 
ризиковості інфраструктурних проектів. 

Важливою складовою формування напрямків процесу розвитку сільських територій в Україні на основі 
інновацій в інфраструктурному забезпеченні є визначення оптимального власника відновлених або 
побудованих інфраструктурних об’єктів на цих територіях.  

У сучасних умовах розвитку інфраструктури сільської місцевості країни та враховуючи історію її 
розбудови, однією з ключових груп власників інфраструктурних об’єктів в Україні є національні владні 
інститути. Відзначаємо переваги цієї групи власників: великий інструментарій щодо управління та контролю за 
станом об’єктів інфраструктури, які знаходяться на сільських територіях країни; наявність підготовлених кадрів 
зі значним управлінським досвідом. До недоліків відносимо: корупцію; низькій рівень зацікавленості 
державних службовців у розвитку інфраструктури села України; недостатню ефективність захисту власності зі 
сторони державних владних інститутів; відсутність підтримки розробки та впровадження інновацій на 
сільських інфраструктурних об’єктах. 

Сучасна реформа органів влади збільшує роль національних інститутів місцевого самоврядування в 
якості власників інфраструктури сільських територій України. До переваг цієї групи власників відносимо: чітке 
розуміння потреб розвитку інфраструктурного забезпечення окремих руральних територій в країні; значний 
вплив на діяльність органів місцевого самоврядування бізнес – одиниць та домашніх господарств, які 
функціонують на сільських територіях. Недоліками є: дефіцит підготовлених кадрів зі значним управлінським 
досвідом; не достатній обсяг ресурсів для володіння та управління інфраструктурним забезпеченням сільських 
територій країни; корупція; недостатню ефективність захисту власності зі сторони місцевих органів влади; не 
достатній обсяг підтримки інновацій. 

Національні бізнес – одиниці є також однією з ключових груп власників інфраструктурних об’єктів на 
українських руральних територіях. До переваг цієї групи власників відносимо: високу швидкість реакції на 
зовнішні та внутрішні негативні зміни; зацікавленість у розвитку інфраструктурних об’єктів; низький рівень 
корупції. До недоліків відносимо: значний рівень адміністративного та кримінального тиску на власність; 
залежність від політичної та економічної ситуації в Україні. 

Активізація інвестиційних вкладень іноземних бізнес – одиниць (переважно транснаціональних 
аграрних корпорацій) у сільське господарство країни призводить до зростання їх власності щодо 
інфраструктурних об’єктів, які знаходяться на сільських територіях держави. Перевагами цієї групи власників 
є: досвід володіння інфраструктурними об’єктами у сільській місцевості інших країн світу; зацікавленість у 
розвитку інфраструктурних об’єктів; високий рівень підзвітності та особистої відповідальності керівних кадрів 
за управління окремими об’єктами сільської інфраструктури; «нульовий рівень» корупції; наявність 
підготовлених кадрів зі значним управлінським досвідом. Недоліками є: значний рівень адміністративного та 
кримінального тиску на власність; залежність від політичної та економічної ситуації в Україні; необхідність 
адаптації до умов управління власністю в країні. 
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Підсумовуючи проведену характеристику головних складових формування напрямків процесу 
розвитку сільських територій в Україні на основі інновацій в інфраструктурному забезпеченні, відзначаємо, що 
в якості замовника інвестора та власника інфраструктурних проектів у сільській місцевості країни повинні 
виступати національні владні інститути (НВІ), національні інститути місцевого самоврядування (НІМС), 
національні бізнес – одиниці (НБО) та іноземні бізнес – одиниці (ІБО). Звідси можемо визначити таку 
сукупність напрямків процесу розвитку українських руральних територій на основі інновацій в 
інфраструктурному забезпеченні (табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Сукупність напрямків процесу розвитку сільських територій в Україні на основі інновацій в 
інфраструктурному забезпеченні 

Замовник Інвестор Власник 
НВІ НВІ НВІ 

НІМС НІМС НІМС 
НБО НБО НБО 
ІБО ІБО ІБО 

НВІ (НІМС) НБО (ІБО) НВІ (НІМС) 
НВІ (НІМС) НБО (ІБО) НБО (ІБО) 

Джерело: власні дослідження 
 
При цьому, найбільш оптимальними напрямками розвитку сільської місцевості країни на основі 

відновлення або розбудови інфраструктури на базі інновацій вважаємо два останні з таблиці 1, що дозволить 
нівелювати виявлені недоліки окремих складових такого процесу та отримати позитивний ефект синергії від їх 
взаємодії. 

Підсумовуючи наведене відзначаємо, що процес розвитку руральних територій України на базі 
побудови, реконструкції або ремонту інфраструктурних об’єктів з використанням інновацій включає значну 
кількість складових, характеристика яких дозволила виявити оптимальними напрямками трансформації таких 
територій в державі. У той же час країна потребує розробки та реалізації комплексу інструментів стимулювання 
розвитку сільської місцевості на основі розбудови її інфраструктури з активним залученням до цього процесу 
інновацій. 

Висновки й перспективи подальшого дослідження. У науковому дослідженні акцентована увага на 
необхідності оптимізації розвитку сільських територій України на основі інновацій в їх інфраструктурному 
забезпеченні. На основі виявлення та надання характеристики головним складовим процесу розвитку 
українських руральних територій на базі інновацій в їх інфраструктурі наведено шляхи оптимізації цього 
процесу. 

Визначено головні суб’єкти розвитку сільської місцевості країни на основі розбудови її інфраструктури 
з використанням інновацій (замовник, інвестор, власник), а також оптимальні напрямки їх взаємодії, де 
замовником можуть виступати національні та місцеві владні інститути, інвестором – українські та іноземні 
підприємства, а власником обидві наведені групи. 

Подальші дослідження необхідно проводити у напрямку пошуку додаткових напрямків оптимізації 
процесів розвитку сільських територій України на основі інновацій в їх інфраструктурному забезпеченні. 
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