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АГРОСФЕРИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ 

 
Постановка проблеми. Агросфера протягом 10 тис. років історії суспільства залишається 

базовою галуззю матеріального виробництва та визначає спосіб життя більшої частини населення. 
Сталий розвиток агросфери (економічно, соціально та екологічно зрівноважений) вбачається 
запорукою відтворення суспільних благ та сприяє формуванню стійкого соціо-економіко-екологічного 
простору життя людства. Сільський соціум є основною рушійною силою відтворення 
сільськогосподарського виробництва, продовольчого потенціалу та власної аури існування на певній 
території.  

Концептуальне забезпечення процесів сталого розвитку агросфери нині розвивається у різних 
наукових школах, а трансформації концепцій відбуваються за умов необхідності обґрунтування 
системних механізмів взаємодії її внутрішнього й зовнішнього середовища з основними елементами її 
структури (економічними, екологічними, соціальними). Нині концептуальні постулати американських, 
західноєвропейських, українських економістів-аграрників мають вагоме теоретико-методологічне 
обґрунтування сталого (стійкого) розвитку агросфери, а в науковий обіг уведені поняття «стале 
агрогосподарювання», «сталий розвиток сільських територій та сільської економіки», «сталий 
сільський розвиток» тощо. Однак, концептуальне забезпечення ролі сільського соціуму у сталому 
розвитку агросфери поки що знаходиться на стадії теоретико-методологічного пошуку. Основною 
концептуальною проблемою залишається знаходження «точок відтворювального перетину» 
соціального, економічного, екологічного й територіального розвитку, що потребує інтеграції різних 
концепцій соціальної економіки, соціальної географії, агро-соціо-екології. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам сталого розвитку агросфери, а також 
окремим питанням її соціально-економічного, екологічного, територіального, демографічного розвитку 
присвячені наукові дослідження відомих вітчизняних і закордонних економістів-аграрників. А. Лісовим 
[6], В. Онєгіною [7], О. Поповою [10] закладено основи концепції сталого розвитку агросфери та 
визначено детермінанти системного регулювання стійкості агро-еко-економіко-соціосистем. У працях 
В. Бойка, Я. Верменича, М. Долішнього, М. Згуровського визначені концептуальні засади державного 
регулювання розвитку аграрної сфери вітчизняної економіки із забезпеченням її сталості. Вагомий 
внесок у формування концепції соціального капіталу села та стійкості його системного відтворення 
здійснено О. Бородіною [2], М. Маліком, Л. Михайловою, М. Орлатим, П. Саблуком, К. Якубою, 
В. Юрчишиним [12]. Питанням формування сталих соціо-просторових економічних систем присвячені 
дослідження М. Барановського [1], І. Ковальчука [5], О. Онищенка, І. Прокопи, О. Павлова, Ю. Губені, 
Л. Шепоько, О. Шпичака та ін. Концептуальні основи сталого розвитку соціуму агросфери, сільського 
соціуму у синергетичних вимірах закладено у працях А. Шатохіна [15], Є. Ходаківського [14]. 

Моделі різних станів сталого світового розвитку визначені у працях М. Дієго, Д. Медоуза [11], 
Дж. Форрестера. Теоретичні і методичні основи концепції сталого суспільного розвитку започатковані 
В. Вернадським [3], С. Подолинським [9]. А. Ендерс, Х. Хотеллінг [18], Т. Парсонс, К. Девіс, у процесі 
формування концепцій структурного функціоналізму (теорії соціальної дії) та адаптації соціальних 
систем до середовища, вбачали необхідним врахування впливу екологічних соціально-економічних, 
просторових чинників на сталий розвиток аури існування людей. Разом із тим, концептуальне 
обґрунтування ролі сільського соціуму у сталому розвитку агросфери знаходиться на початковій 
стадії, що потребує новітніх підходів до вимірів сталості соціо-економічного та еко-просторового 
середовища в умовах глобалізації та урбанізації. 

Постановка завдання. На основі викладеного вище, метою дослідження є формування 
передумов концептуального забезпечення сталого розвитку агросфери в контексті впливу на нього 
сільського соціуму. До основних завдань віднесено: аналіз сучасних трансформацій концепцій сталого 
розвитку; вивчення факторів та чинників, що зумовлюють необхідність ракурсу методологічного 
погляду на сталий розвиток агросфери через призму сталого розвитку соціо-простору; виявлення 
базових критеріїв концептуального забезпечення сталого розвитку сільського соціуму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування концептуальних засад сталого 
розвитку агросфери започатковано наприкінці ХХ ст., у період становлення концепції сталого розвитку 
як нової моделі розвитку цивілізації, що дозволяє забезпечити світовий баланс між рішенням 
соціально-економічних проблем та збереженням навколишнього середовища. Сучасний контекст 
вітчизняних й зарубіжних наукових досліджень з проблем сталого розвитку агросфери сформований 
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на засадах постулатів та концепцій соціальної економіки, економічної соціології, сталого суспільного 
розвитку, соціальної географії та соціально-відповідального управління (менеджменту), а їх 
прикладний вимір стосується соціуму, який є основним учасником, об’єктом і суб’єктом аграрних 
відносин. Такі позиції зумовлюють підвищений інтерес дослідників до сучасних інтерпретацій теорії 
соціуму, що полягають у його класифікації на засадах просторових ознак та оцінки ролі людини з її 
локальною економічною функцією у формуванні соціо-простору на сталій основі [8, с. 54-88]. 

Узагальнення сучасних теоретико-методологічних досліджень з проблем участі соціуму у 
сталому розвитку суспільства дозволяє зробити висновки про те, що сталість (або стійкість) розвитку 
забезпечується людиною (групою людей), яка є носієм економічної функції, здійснює економічну 
діяльність і формує якість життя та ауру власного існування у певному територіальному середовищі. 
Щодо сталого розвитку агросфери – необхідним вбачається вивчення процесів інтегрованого впливу 
соціо-еколого-економіко-просторових факторів [7; 16]. Основним суб’єктом сталого розвитку 
агросфери є сільський соціум – сукупність соціальних груп, що проживають на певній території, 
займаються сільськогосподарським виробництвом, мають особливий життєвий уклад та спільно 
використовують еко-просторові та соціально-культурні блага. Такий погляд на сільський соціум 
дозволяє виокремити його складові, а саме, просторову (територія, агро-еко-ландшафти, природні 
умови); демографічну (наявність людських ресурсів, що здатні забезпечити процес відтворення 
соціуму), економічну (наявність умов для здійснення підприємницької діяльності); соціально-
інфраструктурну (наявність соціальної інфраструктури, що сприяє забезпеченню якості життя члені 
соціуму), координаційну (соціальна відповідальність керівників на всіх рівнях управління агросферою). 

Кожна складова сільського соціуму нині є об'єктом досліджень представників різних наукових шкіл. 
Сутність ролі простору у забезпеченні сталого розвитку знайшли відображена у концепціях «локального 
суспільного блага» Ч. Тьєбо, «життєвого простору» К. Вовінкеля і К. Хаусхофера [19, с. 418; 20, с. 640; 17]. 
На засадах концепції «соціального капіталу» нині здійснюються спроби теоретико-методологічного 
обґрунтування впливу економічних, екологічних, соціально-інфраструктурних факторів на рівень його 
розвитку у залежності від рівня впливу кожного фактору[13, с. 112]. 

Обґрунтування чинників сталого розвитку економічної складової сільського соціуму 
знаходятьвідображення у Концепції багатофункціональності сільського господарства. Щодо соціально-
інфраструктурної складової – її теоретико-методологічне забезпечення здійснюється на засадах концепцій 
інфраструктури підприємництва Р. Бреєра, та «інфраструктурного поля» Р. Нурке, А. Янгсона [4, с. 96]. 
Концепція соціальної відповідальності є визначальною у сенсі теоретико-методологічного обґрунтування 
ролі координаційної складової сталого розвитку агросфери та сільського соціуму. 

У процесі формування сучасної концепції сільського соціуму мають знайти відображення 
методологічні постулати інституціонального забезпечення сталого розвитку та холістичної парадигми. 
Проблема інституціонального забезпечення сталого розвитку агросфери має розглядатись у контексті 
формування сприятливого середовища взаємодії інститутів та інституцій. Нині активно розвивається 
концепція державного регулювання інституціонального середовища агросфери на різних рівнях 
ієрархії – від макро- (державного), мезо- (регіонального), до мікро- (локального) рівня. Особливий 
наголос робиться на необхідності узгодження інтересів і цілей розвитку між різними інститутами 
(об'єктами і суб'єктами інституціонального регулювання). В цьому сенсі важливим вбачається 
формування теоретико-методологічного забезпечення сталого розвитку сільського соціуму на засадах 
узгодження схем координації із законодавчим та фіскальним середовищем. 

Згідно холістичної концепції, роль сільського соціуму у сталому розвитку агросфери має 
розглядатись через призму цілісної єдності виконавців економічної функції з їх соціальним простором. 
У вітчизняній аграрній економічні науці вже існують холістичні прояви методологічних поглядів на 
сталий розвиток аграрної сфери, сільських територій, сільської економіки. В процесі наукового пошуку 
основ сталості зазвичай акцентується увага на забезпеченні гармонійної взаємодії соціальних, 
економічних, екологічних, просторових чинників розвитку сільського соціуму і сільських територій.  

Вивчення сучасного етапу наукових досліджень свідчить про існування системного підходу у 
методології соціально-економічного управління в аграрній сфері, що відбивається у концептуальному 
забезпеченні державних стратегій, програм, проектів. До того ж, в останні роки, методики офіційної 
статистики також зорієнтовані на оцінку як стану сільського господарства, так і стану територій, якості 
життя людей у різних типах поселень. З огляду на такі позиції можна вважати, що у процесі 
становлення концепції сталого розвитку агросфери України варто використовувати інтегрований 
системний підхід, що дозволить виявляти базові критерії сталості (врівноваженості) просторової, 
демографічної, економічної, соціальної, екологічної складових системи сільського соціуму. За умов 
використання холістичної концепції можна пропонувати синергетичний підхід до координації сталого 
розвитку сільського соціуму та агросфери, сутність якого полягатиме у встановленні критеріїв 
когерентного зв'язку та взаємоузгодження параметрів їх сталості. Це дозволить сформувати комплекс 
координаційних впливів різних суб'єктів управління на об'єкти управління (складові системи сільського 
соціуму) в процесі коеволюції відкритої системи агросфери шляхом трансформації всіх підсистем та 
за допомогою механізмів встановлення когерентного зв'язку.  
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Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки: 
1) сучасні трансформації концепцій сталого розвитку сформовані на засадах постулатів та концепцій 
соціальної економіки, економічної соціології, сталого суспільного розвитку, соціальної географії та 
соціально-відповідального управління (менеджменту), а їх прикладний вимір стосується соціуму, який 
є основним учасником, об’єктом і суб’єктом аграрних відносин; 2) до основних чинників, що 
зумовлюють необхідність ракурсу методологічного погляду на сталий розвиток агросфери через 
призму сталого розвитку соціо-простору відноситься методологічна ідентифікація просторової, 
демографічної, економічної, соціальної, екологічної складових сільського соціуму (локального соціуму 
агросфери) у контексті системної взаємодії в процесі відтворення сталості; 3) до базових критеріїв 
концептуального забезпечення сталого розвитку сільського соціуму віднесено пошук методологічного 
інструментарію формування когерентного зв'язку та взаємоузгодження параметрів досягнення 
сталості в процесі коеволюції відкритої системи агросфери.  
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Анотація 

Здійснено аналіз трансформації сучасних концепцій сталого розвитку за умов використання 
їх у формуванні концепції сталого розвитку сільського соціуму та агросфери. Ідентифіковано 
чинники, що зумовлюють необхідність ракурсу методологічного погляду на сталий розвиток 
агросфери через призму сталого розвитку соціо-простору. Запропоновано базові критерії 
концептуального забезпечення сталого розвитку сільського соціуму. 
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Аннотация 
Осуществлен анализ трансформации современных концепций устойчивого развития в 

условиях их использования в формировании концепции устойчивого развития сельского социума и 
агросферы. Идентифицированы факторы, обуславливающие необходимость ракурса 
методологической точки зрения на устойчивое развитие агросферы через призму устойчивого 
развития социо-пространства. Предложены базовые критерии концептуального обеспечения 
устойчивого развития сельского социума. 

Ключевые слова: устойчивое развитие агросферы, сельский социум, трансформация 
концепций, когерентная связь. 

Annotation 
The analysis of transformation of the modern concepts of sustainable development in the context of 

their use in the formation of the concept of sustainable development of rural society and the agricultural 
sphere is made. Factors that cause methodological point of view on sustainable development through the 
lens of sustainable agricultural sphere of socio-space are identified. Basic conceptual criteria for sustainable 
development of rural society are offered. 

Key words : sustainable agricultural sphere, rural society, the transformation of concepts, coherent 

communication. 
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МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМАХ 
РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Постановка проблеми. Необхідність формування ефективної стабілізаційної політики в 

умовах циклічного спаду призвела до підвищеної уваги до питань удосконалення механізмів 
державного регулювання, у тому числі регіонального розвитку, що спрямоване на забезпечення 
збалансованого соціально-економічного розвитку (СЕР) територій.  

Базовою складовою державної стабілізаційної політики України є фіскальна політика, яка включає 
податкову й бюджетну політику. Зміна параметрів податкової політики в умовах циклічного спаду 
спрямована на стимулювання попиту та пропозиції за допомогою усунення диспропорцій, забезпечення 
збалансованого розвитку секторів економіки, вирівнювання доходів різних соціальних груп населення [1]. 
Прийняті в Україні податкові реформи щодо зниження податкового навантаження на юридичних осіб, 
зниження податку на додану вартість, підвищення податкового навантаження на фізичних осіб з високим 
рівнем доходу, підвищення акцизного оподатковування на такі групи товарів, як алкоголь, тютюн, паливо, 
автомобілі, підвищення мит на ввезення, сприяють прискореній модернізації основних фондів підприємств, 
підвищенню попиту на товари вітчизняного виробництва, зменшенню відтоку національного капіталу, 
притоку іноземного капіталу за рахунок протекціоністської зовнішньоторговельної політики, трансферту 
технологій в виробництва обробних галузей, зниженню концентрації іноземного капіталу в банківській 
сфері, сировинних галузях [1-2]. Поряд із цим, з урахуванням часового лагу у формуванні позитивних 
«відгуків» в економіці зміна параметрів податкової політики приводить до скорочення доходів бюджету й 
вимагає погоджених змін бюджетної політики, зокрема, фінансової регіональної політики, яка спрямована 
на зменшення глибини кризи в регіональних системах, згладжування циклічних коливань, вирівнювання 
рівнів соціально-економічного розвитку територій.  

Вищесказане свідчить про актуальність системного моделювання наслідків корегування 
податкової, бюджетної політики, динаміки інвестиційних процесів, що дозволяє оцінити ефективність 
стабілізаційної політики держави в середньостроковій перспективі й сформувати збалансовану 
фінансову регіональну політику.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних наукових економічних виданнях 
розглядаються різні підходи до моделювання регіональної політики в умовах кризових тенденцій 
розвитку економіки [3-6]. У роботі [3] розглядаються такі методи моделювання механізмів бюджетного 
регулювання на різних ієрархічних рівнях, як економетричні методи, казуальні й неказуальні підходи, 
панельні дані. Дослідження, які представлені в [4], стосуються питань застосування просторових 
лагових моделей для тестування наявності ефекту переливу й можливості зменшення витрат, що 


