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Збільшення частки несільськогосподарських видів діяльності на сільських територіях за рахунок ди-
версифікації та поширення практики багатофункціонального розвитку є позитивним світовим та україн-
ським досвідом. Активізація процесів у цьому напрямі покликана збільшити доходи домогосподарств
населення та перетворення громади на стійку систему, спроможну забезпечити населення високим рівнем
та якістю життя. Диверсифікація виробничої діяльності на сільських територіях має на меті розвиток
підприємництва за рахунок примноження видів діяльності та продукування доступних продукції та по-
слуг. Багатофункціональний розвиток територій сприяє вирішенню соціальних проблем громад, зокре-
ма, безробіття та бідності, а також формування додаткових доходів населення. Поширення обслуговую-
чих та суміжних суб'єктів підприємництва завдяки інформаційній, інфраструктурній, фінансовій та інве-
стиційній підтримці є механізмом становлення самодостатнього комплексу та подальшого соціально-еко-
номічного розвитку місцевості. Пріоритетними напрямами несільськогосподарських видів діяльності,
що можуть бути розміщені у всіх регіонах України є наступні: туристична діяльність (наявні природно-
кліматичні умови, екологія та природні урочища, рекреаційно-лікувальні осередки, історико-культурні
пам'ятки сприятливі для розвитку мисливства, рибальства, велосипедного, спелеологічного, гірськолиж-
ного, екстремального, паломницького, харчового, історико-архітектурного, аграрного, екологічного, зе-
леного, сільського та інших видів туризму), розвиток народних ремесел та промислів, діяльність у сфері
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мистецтва, національної культури та етнічної спадщини (активізація цих процесів забезпечується за ра-
хунок інформаційного забезпечення, міжмуніципального партнерства та розвитку інфраструктури, що
в свою чергу примножує доходи від туризму), виробництво енергії з відновлюваних джерел (її частина у
тому числі за рахунок переробки аграрної продукції на біопаливо, будучи реалізованою стає додатковим
джерелом доходу громади й інструментом забезпечення її енергетичної та економічної безпеки та авто-
номності), покращення агроландшафтів та упорядкування земельних ділянок (розвиток органічного ви-
робництва, пермакультурного дизайну є привабливим з позиції як продукування корисної поживної
продукції, розвитку туризму та формування середовища здорового розвитку успішних особистостей),
розвиток локальної економіки та надання дистанційних і соціальних послуг (соціально та інвестиційно
активна молодь, що має відповідні освіту та досвід роботи, що впроваджує інновації, організовує суб'єкти
малого та середнього бізнесу, у тому числі у сфері інформаційних технологій, торгівлі, обліково-аналі-
тичної діяльності, екологічного будівництва, виробництво продукції легкої промисловості тощо). Наразі
реалізовано понад 150 екологічних видів діяльності, які активно розвиваються на сільських територіях.

The paper illustrates an increase in the share of non-agricultural activities in rural areas. Diversification and
multi-functional development practices have a positive impact on local economic development. The world and
Ukrainian experience shows the positive consequences of such activities. The population increases their income
through multifunctional development and transformation of the community into a sustainable system. Such a
community is able to ensure a high level and quality of human life. Diversification of production activities is
aimed at developing entrepreneurship, increasing activities, producing products and providing services in rural
areas. Such products and services are of high quality and affordable. Public administration solves the problems
of unemployment and poverty, and creates additional Doha for the population. This is a mechanism for distributing
service and related business entities, developing information infrastructure, and providing financial and
investment support to businesses. Multifunctional development basis on a self-sufficient territorial system. There
is a mechanism for socio-economic development of the area. Priority areas of non-agricultural activities are
tourism, crafts and washing, remote work, provision of social services, energy production, landscape design.
These types of activities can be implemented in all regions of Ukraine. Ukraine has excellent conditions for the
development of tourism: natural, climatic and ecological resources, natural tracts, recreational and therapeutic
centers, historical and cultural monuments. They contribute to the development of hunting, fishing, cycling,
speleological tourism, ski tourism, extreme tourism, pilgrimage tourism, gastronomic tourism, historical and
architectural tourism, agricultural tourism, eco-tourism, green tourism, rural tourism and other types of Tourism).
People of Ukraine develop folk crafts and crafts. They are engaged in art, revive national culture and ethnic
heritage. Public administration is aimed at activating these processes. It provides information support and inter-
municipal partnership, and develops infrastructure. It also increases tourist. The production of energy from
renewable sources can provide the community with additional income and contribute to solving the energy and
economic problem. People process agricultural products (cereals, corn, rapeseed, soy, biological waste and
produce fuel). Every community can use it for its own needs or sell. People can improve agricultural landscapes
and improve land plots. The development of organic production and permaculture design are very popular now.
They produce healthy, nutritious foods, develop tourism, and create a platform for developed people. People
shape the local economy, provide social services and services online. Young people invest in the development of
territories. Young people have higher education and work experience in various sectors of the economy. They
introduce innovations and organize businesses. They organize businesses in the field of information technology,
trade, tourism, accounting and analytical activities, environmental construction, light industry production, etc.
Currently, more than 150 environmental protection measures have been implemented, which are actively
developing in rural areas.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Принципово новим підходом до формування кон-

цепції розвитку ХХІ ст. є забезпечення ефективного
енерго-інформаційного обміну між всіма системами
природного та соціального середовища. Коге-
рентність та дифракційність такої взаємодії забезпе-
чує формування інформаційного пакета частотно-ре-
зонансних відповідей як реакції простору на феномен

Ключові слова: багатофункціональний розвиток, взаємодія, громада, інформація, підприємництво, стра-
тегія, територія.

Key words: multifunctional development, interaction, community, information, entrepreneurship, strategy,
territory.

розуму, життя та здоров'я людини та її здатність ре-
агувати на індикативний вплив всіх рівнів прояву
організованого світу. Невичерпний характер виявле-
них взаємозв'язків та взаємообумовленостей у питан-
нях прийняття відповідних стратегічних управлінсь-
ких рішень, планування процесів розвитку соціально-
економічних системи визначив вибір теми та методів
дослідження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням багатофункціонального
розвитку територій присвячені праці
фахівців із державного управління,
соціального сектору, міжнародних
відносин, екології [1], системи менед-
жменту [7—9] та інших. Автори акцен-
тують увагу на необхідності диверсиф-
ікації та поширенні несільськогоспо-
дарських (зокрема, інноваційних та на-
укомістких) видів діяльності на
сільських територіях, у тому числі як
елементу впровадження системи стало-
го розвитку та активізації підприєм-
ництва серед молоді [2; 3]. Серед чин-
ників, що стримують розвиток визна-
ються низький рівень інноваційної
активності суб'єктів господарювання в
основній та суміжних галузях еконо-
міки, моральне старіння соціальної та
виробничої інфраструктури села, від-
сутність зв'язків із такими генератора-
ми знань як ЗВО. Ефективним вирішен-
ням вказаних проблем покликані стати
регіональні координаційні центри роз-
витку сільських територій у структурі
департаментів агропромислового роз-
витку. Одним із завданням яких є фор-
мування завдань ефективної економі-
ки, розширене відтворення людського
капіталу, продуктивна зайнятість,
підвищення якості життя людей, раціональне викорис-
тання природних ресурсів. Особлива роль водночас
відводиться домогосподарствам населення. Це сто-
сується як можливості впровадження інноваційних
рішень у вирішенні питань старіння суспільства, забез-
печення нових джерел доходів фермерських госпо-
дарств, зменшення нерівності у доступі до соціальних
послуг [4—6].

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування напрямів стра-

тегічного багатофункціонального розвитку територій та
прийняття рішень щодо активізації цього процесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зважаючи на те, що в основі будь-якого процесу у

Всесвіті є енерго-інформаційний обмін, реалізований за
рахунок частотно-резонансних матриць адаптації, а за-
кон подібності й збереження — вид та характер взає-
модії через залучення різних ресурсів у технологічний
процес [6, с. 41], на перше місце виступають індивіду-
альні та колективні форми впливу свідомості, інтелекту
та психофізичного сприйняття через усвідомлення,
формування відповідного понятійного апарату та ло-
гічне розуміння того, що відбувається. Водночас про-
цеси взаємодії біофізичного рівня є актуальними для
функціонування усіх біологічних систем відповідного
ієрархічного рівня. Свідомість як основний та базовий
елемент прийняття рішень проявляється через процеси
пізнання простору (інтерпретований одним чи декіль-
кома свідомими особистостями) через сприйняття та ус-
відомлення. Наразі процеси управління урбанізацією і
сталим розвитком підприємництва та територіальних
громад як запоруки майбутнього процвітання регіону
потребують часу для вирішення та пов'язані із творчи-
ми, спільними та інноваційними рішеннями, а також полі-
тикою та стратегією управління як системи удоскона-
лення рівня та якості життя, активізації інвестицій та
ведення бізнесу через партнерство.

Функціонування соціально-економічної системи на
рівні окремого суб'єкта господарювання чи територіаль-
ної громади ілюструють власну трансформацію (розша-

рування соціуму супроводжується у двох прямо проти-
лежних напрямах: швидка індустріалізація і агломера-
ція економік одних країн чи в межах однієї країни су-
проводжується поверненням до традиційних цінностей
та природної доцільності, високий рівень міграції з
сільської місцевості в міста, в тому числі транскордон-
ної супроводжується зворотнім процесом заселення
сільської місцевості, що особливо активізувалося в пе-
ріод пандемії, високотехнологічне та наукоємне вироб-
ництво поєднується з опануванням природних процесів,
взаємозв'язку, взаємообумовленості та багатоманіття
форм прояву, розуміння наслідків виборів та прийня-
тих рішень, формування якісно нової моделі соціуму у
гармонії з природою, продукуючи цінності у секторі
послуг, знаннях і виробництві, заснованих на техноло-
гіях природонаслідування, має місце відродження
центрів та нових видів економічної діяльності поряд з
соціально-демографічними змінами). Становлення но-
вого соціуму, головним чином, через діяльність поко-
ління Z.

Урбанізація сприяла зростанню продуктивності
праці, лібералізації світової торгівлі, ринків капіталу і
праці. Однак економічні вигоди обумовили проблеми
соціальної та екологічної стійкості, відставання в роз-
витку стратегічної інфраструктури, погане планування
і управління суспільним господарством позначилися як
на продуктивності, так і на придатності міських тери-
торій для життя, що загрожує стійкості міст у майбут-
ньому (рис. 1).

Система багатофункціонального публічного управ-
ління підприємництвом, сільськими територіями істо-
рично передбачає такі форми адміністрування та конт-
ролю за функціонуванням та забезпеченням розвитку:
фрагментарний (монархічний устрій, ієрархія управлі-
ння), відомчий (самостійна діяльність відомств), народ-
ний (соціалістичний устрій передбачає контроль з боку
населення або делегованих ним органів, серед інстру-
ментів управління переважають директиви та централі-
зоване управління), розрізнений (демократична форма
управління соціумом передбачає наявність декількох
відомчих структур, які є порівняно незалежними та са-
мостійними у межах своїх повноважень), інформацій-

Рис. 1. Концептуальна модель циркуляції ресурсів територіальних громад

Джерело: власні дослідження.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 4/2021140

ний (управління здійснюється за допомогою стратегій,
програм, зворотного зв'язку та наявності відповідних
інституцій у соціумі). Зростаюча роль інституцій у су-
часному соціумі серед системоутворюючих елементів
визначила взаємовідносини (спонтанні, інтуїтивні, фор-
мальні, неформальні). Їх носіями є публічні організації
та установи, комерційні структури, громадяни, гро-
мадські організації та об'єднання). Поєднання зусиль
учасників соціуму забезпечується за рахунок інформа-
ційних потоків, механізмів, прийомів, методів, інстру-
ментів, технологій взаємодії між ними як для стратегіч-
ного управління, планування, прогнозування, контро-
лю, так і оперативного управління за участю всіх інсти-
тутів громадянського суспільства, реалізовані за пря-
мої участі, делегування повноважень та використовую-
чи інструменти діджиталізації. Головна роль при цьому
відводиться держаним органам влади, системі місцево-
го самоврядування, які значною мірою виконують
функції прогнозування, планування, контролю, вико-
навчої влади на місцях, а також суб'єктам всіх форм
власності та господарювання, громадським та некомер-
ційним організаціям, населенню. Так, використання

інструментів електронної демократії опосередковано
ілюструє ступінь залучення та інформатизації су-
спільства (табл. 1).

Поява різноманітних гаджетів визначила тенден-
цію до скорочення чисельності абонентів фіксовано-
го телефонного зв'язку (табл. 2) та ріст частки Інтер-
нета порівняно із іншими інформаційно-комуніка-
ційними засобами. Розглядаючи інформаційні техно-
логії у якості індикатора комунікаційної програми
розвитку соціуму, приріст ІТ-технологій, примно-
ження загальної кількості заходів, що проводяться
за допомогою соціальних мереж та хмарних техно-
логій, засвідчує про поглиблений процес діджиталі-
зації і трансформації суспільства у віртуальне сере-
довище.

Глобалізація, угоди про вільну торгівлю, поліпшені
комунікації та обміни ведуть до більш безмежної сис-
теми взаємодії між муніципалітетами та окремими на-
селеними пунктами. Швидке зростання міст як у розви-
нених країнах світу, так і тих, що розвиваються як в
Європі, а особливо Азії, Африці та Латинській Америці
створює проблеми в галузі розвитку, включаючи брак

Рік Зміна (+/-) 
Показник 

2005 2010 2015 2017 2018 2019 
2019  

до 2005 

2019  

до 2017 

Міська мережа, млн 8,95 10,72 88,6 7,51 6,32 5,41 -3,54 -2,10 

у т.ч. домашні, % від 
загальної кількості 

82.6 81.0 81.8 76.4 73.9 70.8 -11.8 -5.6 

Сільська мережа, млн 1,44 1,64 1,26 0,93 0,86 0,66 -0,78 -0,27 

у т.ч. домашні, % від 
загальної кількості 

89.6 91.6 89.9 86.7 87.1 85.3 -4.3 -1.4 

у т. ч. з безпровідним доступом 

Міська мережа, тисяч    19.8 22.2 23.3 23.3 3.5 

у т.ч. домашні, % від 
загальної кількості 

   91.4 91.3 90.4 90.4 -1.0 

Сільська мережа, тисяч    3.0 2.7 3.0 3.0 0.0 

у т.ч. домашні, % від 
загальної кількості 

   80.3 77.8 73.1 73.1 -7.2 

Кількість абонентів, млн         

мобільного зв’язку 48,95 53,93 60,72 55,86 54,68 53,93 4,98 -1,93 

у т. ч. домашні 25,22 3,17 56,93 51,65 50,18 49,30 24,08 -2,35 

кабельного телебачення 2,67 3,45 2,583 2,35 2,24 2,20 -0,47 -0,15 

у т. ч. домашні 266 3,44 2,576 2,34 2,23 2,19 -0,47 -0,15 

мережі Інтернет 0,62 3,66 6,09 22,96 26,01 26,07 25,45 3,11 

у т. ч. домашні 0,42 3,06 5.62 20,62 23,39 23,35 22,93 2,73 

Кількість поштових 
відправлень (листів), млн 

380,9 311,1 190,1 354,5 355,2 259,3 -112.6 -95.2 

Таблиця 2. Загальна кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку
(фіксована телефонна лінія)

Джерело: сформовано за даними офіційного сайту Держкомстату.

Таблиця 1. Використання інструментів електронної демократії органами державної влади та місцевого
самоврядування у 2019 р.

Джерело: сформовано за даними офіційного сайту Держкомстату.

Частка установ, які мали доступ  
до мережі Інтернет, % 

Показник Всього органи 

державної 
влади 

органи 

судової 
системи

органи 

місцевого 
самовря-
дування 

державні 
організації 
(установи, 

заклади) 

Кількість установ, од 17678 5102 695 10584 1297 

Частка установ із 
доступом до мережі 
Інтернет, у загальній 

кількості, % 

94.7 92.5 87.9 96.6 92.8 

Кількість установ, які 
використовували 

інструменти елект-
ронної демократії, од 

3853 1326 568 1818 141 

з них «Е-звернення» 3365 1253 565 1417 130 

«Е-петиція» 678 к х 659 К 

«Е-консультація» 358 145 – 210 3 

«Бюджет участі» 416 31 х 385 Х 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

141www.economy.in.ua

просторового планування, соціальної та виробничої
інфраструктури, інвестиційного капіталу, раціонально-
го природокористування та житлового будівництва. На
розвиток міст впливає широкий спектр економічних,
соціальних, екологічних, технологічних та управлінсь-
ких стратегій. Необхідні поліпшення в галузі управлін-
ня, життєзабезпечення, конкурентоспроможності та
підтримки місцевого економічного розвитку, торгівлі та
публічного управління для реалізації стійкості цих те-
риторій. Зокрема, технологічні зміни загрожують мо-
делі зростання, заснованої на експорті дешевої робо-
чої сили, а демографічні зміни розвинених країн спону-
кали "посивіння" та визначають вплив на структуру спо-
живання і заощаджень, спосіб життя людей у містах, що
вимагає активних і гнучких підходів управління урбані-
зацією, вирішення проблем формування стійких і зеле-
них форм економічного зростання, що застосовуються
на міжнародному, національному та місцевому рівнях,
у тому числі у межах регіональних кластерів та органі-
зації ефективних логістичних систем. Стратегії розвит-
ку стійких регіональних територіальних громад пов'я-
зані із такими положеннями: 1) поліпшенням інвестиц-
ійного середовища за рахунок підвищення продуктив-
ності людського капіталу, надання інфраструктурних
послуг, оптимізація співвідношення ціни і якості адмін-
істративних послуг та зведення бюрократії до мініму-
му; 2) стимулювання інновацій через підтримку дослід-
жень та розробку регіональних галузевих кластерів; 3)
створення міцної бази послуг підтримки бізнесу та сти-
мулювання сфери послуг доступних для всіх мешканців
територіальної громади; 4) планування, фінансування
та створення стійкої стратегічної інфраструктури, що
відповідає галузевим регіональним кластерам, а також
системам та інститутам ефективного управління інфра-
структурою; 5) відновлення природно-ресурсного по-
тенціалу навколишнього середовища, стимулювання ос-
віченості, залучення громадян, створення сприятливих
умов розвитку знань і підприємництва; 6) формування
екологічної інфраструктури, охорони здоров'я, освіти,
водопостачання та енергетики, систем управління інно-
ваціями та інвесторами; 7) формування суспільного кон-
сенсусу з питань безпеки, соціальної інклюзивності та
екологічних цілей; 8) створення прозорих, підзвітних і
спільних систем державного управління, місцевого са-
моврядування та міжмуніципальне адміністрування;
9) здійснення необхідного планування, розробки про-
грам і проектів, фінансування та нагляду за їх здійснен-
ням для інклюзивного, стійкого розвитку; 10) підтрим-
ка партнерських програм з метою підвищення продук-
тивності землі, праці та капіталу на стійкій основі, коли
політика зниження бар'єрів у торгівлі та інвестиціях
також спрямована на стимулювання диверсифікації і
спеціалізації, а також на розвиток нових підприємств з
доданою вартістю.

Моделлю сталого розвитку соціуму та прояву бага-
тофункціонального характеру його становлення стали
екологічні та родові поселення як стійкі спільноти, спря-
мовані на культуру та співробітництво як необхідні умо-
ви сучасного життя, формат переходу від індивідуаліз-
му та конкуренції до співробітництва та партнерства на
якісно нових засадах. Потік енергії, продукованої ро-
довими поселеннями України, здійснюється відповідно
до розвитку динамічних систем і може бути обчислений
за формулою:
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Головним чином, можна припустити наявність не-
лінійних змін, умов та структури учасників суспільних
відносин, що спроможні концентрувати енергію з про-
стору у форматі егрегору, що, у свою чергу, провокує
появу енергетичного потоку торсіонного поля, вели-
чина якого пропорційна вкладенню енергії за форму-
лою:

1

0ln
e

e
eЕ i= (2),

де е
і
 — початкові інвестиції у розвиток родової са-

диби (динаміка всіх форм вкладень у перерахунку на
енергетичні одиниці); е

0
 — початкова кількість родових

садиб, е
1
 — їх кінцева кількість у громаді. Таким чином,

кінцева енергетична оцінка населеного пункту, побудо-
ваного за принципом "Родова садиба" визначається як
функція від загальної оцінки всіх видів вкладень у її
розвиток: добуток кількості інвестицій та відношення
початкової кількості родових садиб до їх кінцевого чис-
ла. Представлена функція ілюструє наявність оптималь-
ної швидкості вкладень та освоєння інвестицій для кон-
кретної територіальної громади, а швидкість приросту
домогосподарств змінюється повільними темпами по-
рівняно з кількістю вкладень внаслідок обмежених
темпів зміни свідомості населення. З формули випливає,
що подальший розвиток громади пов'язаний з вилучен-
ням зайвих елементів, наприклад таких як сміття, не-
спроможність комуні кувати, співпрацювати тощо (гро-
мада має діяти як єдиний організм, активізуючи її
внутрішній потенціал). Водночас варто відмітити, що
темпи зміни значення логарифму будуть невисокими.
Однак від покоління до покоління ця зміна буде все
більш відчутнішою, а наслідки все більш вагомішими у
порівняні з початковою ситуацією, бо непотрібно буде
втрачати зусилля на проблеми що є вже вирішеними.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Враховуючи зазначене, подальший розвиток
підприємництва на сільських територіях пов'язаний із
брендінгом та інформаційним просуванням територіаль-
них громад, а також продукції і послуг локальних
підприємницьких структур, активізацією туризму, за-
лучення молоді до формування та реалізації програм
розвитку регіону. Спираючись на ідеї В.І. Вернадсько-
го, К.Е. Ціолковського, Е. Леруа, П.Т. де Шардена мож-
на стверджувати, що людство наразі є у процесі своєї
трансформації та становлення принципово нової фор-
ми організації життєдіяльності та господарювання, що
більш повно розкриє свій, у тому числі інтелектуальний,
потенціал у межах єдиної взаємопов'язаної системи
"я — батьки — рід — етнос — людство — біосфера —
Всесвіт". У такому суспільстві на противагу максимізації
прибутку (задекларованому у ринковій економіці, на
противагу егоїзму, що веде до самознищення, на перше
місце виступають механізми сутнісної логіки і динаміки
існування Космосу) прийде формат постійного вдоско-
налення головної ідеї (однією з першочергових цілей
стане духовне вдосконалення) та осмислення цілісності
природних, соціальних та космопланетарних явищ і про-
цесів як нової парадигми життя на планеті Земля (кон-
цепції глибинного розуміння залежності біосоціуму від
активності Сонця та Всесвіту у цілому). У таких умовах
ноосфера виступає у якості Універсального семантич-
ного поля свідомості, а діяльність Людства як цілісної
структури стає підкореною космічним циклам.

У контексті функціонування біо-соціо-космічних
сил природно виникає усвідомлення інтегрованого ха-
рактеру існування всього у Природі. Становлення па-
радигми життя, світосприйняття, світобудови відбу-
вається за принципами ноосфери. Стратегічно очевид-
но, що людство рухається до соціології знань, станов-
ленню ефективного та безпечного суспільства. У новій
ноосферній онтології людства на перший план виходить
імператив керованості соціоприродної динамічної гар-
монії та цілісної еволюції, а ріст свідомості — як основ-
ний механізм цілепокладання, організації та регулюван-
ня. Таким чином, джерелом (передмовою) та фактором
управління виступають Свідомість + Воля + Соціаль-
ність + Влада, що разом становлять суб'єкт управління.
Великі перспективи має ноосферизм як концепція, що
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поєднує розум та мораль. Головним завданням ноосфер-
ної цивілізації є управління соціоприродною еволюцією
на основі суспільного інтелекту та освіченого суспіль-
ства. Відмова територіальних громад від бюджетної
підтримки, організація та планування багатофункціо-
нальних підходів діяльності учасників соціально-еконо-
мічних процесів знайшла свій прояв у функціонуванні
родових садиб та родових поселень.
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