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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах неможливо уявити про-
ведення єдиного економічного дослідження,
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У статті на період 2019—2020 рр. висвітлено пріоритети соціоекономічного розвитку сільських територій України в умо-
вах інтенсивного трансферу інновацій у сільгоспвиробництво та управління територіальними громадами, яке має враховувати
хвилеподібність економічних фінансово-економічних криз та вирішувати соціально-екологічні проблеми сільського населен-
ня. Встановлено, що стратегічним вектором збільшення аграрного потенціалу сільських територій може стати активізація
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та державно-приватне партнерство, що стане альтернативою неконтрольо-
ваній агрохолдингізації, яка попри ряд позитивних економічних ефектів наносить шкоду соціальній та екологічні сфері. Вико-
ристання SWOT-аналізу дозволило встановити пріоритетність застосування технології блокчейн у системі управління об'єдна-
ними територіальними громадами. Зокрема зазначена система шифрування дозволяє створити на базі кожної територіальної
громади новий прогностичний електронно-обчислювальний центр, в якому усі статистичні дані залишатимуться приватними і
конфіденційними, але доступ до великих баз даних дозволить моделювати та прогнозувати соціоекономічний розвиток сільських
територій з урахуванням місцевих та національних інтересів.

The article determines the priorities of socioeconomic development of rural areas of Ukraine for period 2019—2020 in conditions
of intensive transfer of innovations to agricultural production and management of territorial communities, which should take into
account the wavy appearance of economic financial and economic crises and solve socio-environmental problems of the rural
population. It has been established that the strategic vector for increasing agricultural potential of rural areas may be the intensification
of agricultural servicing cooperation and public-private partnership, which will become an alternative to uncontrolled
agroholdingization, which, despite some positive economic effects, is detrimental to the social and environmental spheres. The use
of SWOT analysis allowed us to prioritize the use of blockchain technology in the management system of united territorial
communities. In particular, this encryption system allows to create on the basis of each territorial community a new prognostic
electronic computing center in which all statistical data will remain private and confidential, but access to large databases will allow
modeling and forecasting socioeconomic development of rural areas taking account local and national interests.
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яке охоплювало б усі сфери розвитку націо-
нальної економіки. Вузька спеціалізація до-
слідників є основним науковим трендом, який
розпочав яскраво проявлятися з 1930-х років.
Така тенденція сприяла тому, що розвиток на-
ціональної економіки значною мірою залежить
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від рівня економічної захищеності підприємств,
галузей та локальних територій від зовнішніх
та внутрішніх загроз. Глобалізація, загроза го-
лоду, енергетичне виснаження планети, а та-
кож хвилеподібність світових економічних
криз вимагають від владних структур нової си-
стеми моніторингу соціоекономічних проблем
сільських територій, які в останні роки суттє-
во впливають на рівень економічної безпеки
України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика досліджень пріоритетних
векторів розвитку сільських територій в
умовах глобалізації та євроінтеграційних
прагнень України привертає увагу широко-
го кола зарубіжних та вітчизняних нау-
ковців. Серед найбільш популярних у науко-
вому просторі досліджень варто виділити
праці [1—8]. Проте актуалізація нових вик-
ликів та загроз, які постають перед націо-
нальними економіками потребує подальшо-
го наукового поступу у дослідженні цієї
проблематики.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ

Основною метою статті є відшукання нових
стратегічних пріоритетів розвитку сільських
територій України в умовах євроінтеграційних
прагнень, гіпершвидкого впровадження інно-
вацій у сільськогосподарське виробництво та
управління сільськими територіальними грома-
дами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

З огляду на перехід до завершальної фази
запланованого процесу децентралізації влади
постає очевидне питання зміни пріоритетів соці-
ально-економічного розвитку локальних те-
риторій, оскільки старі адміністративні межі
(сільрада, район) та фінансово-господарські
зв'язки будуть змінені. Утворення добровільно
об'єднаних територіальних громад потребує
комплексних досліджень наслідків трансфор-
мації для сільських жителів та в аграрного сек-
тору. Саме тому доцільно використовувати у
подальших наукових розвідках поняття "соц-
іоекономічний розвиток", яке вказує на найви-
щий ступінь інтеграції соціальних та економіч-
них елементів такої складної системи, як сіль-
ська територія.

Серед провідних наукових центрів, які зай-
маються зазначеною проблематикою окремо
варто відзначити дослідження, які проводять-
ся в Інституті аграрної економіки та Міжнарод-
ному інноваційному центрі, де відбувається
спроба комплексно врахувати оновлені функ-
ціональні прогресивні перетворення сільських
територій. Виклики децентралізації і утворен-
ня нових адміністративних осередків зумовлю-
ють докорінні зміни у вирішенні соціальних
проблем жителів села і забезпечення сталого
розвитку поселенської мережі. Прогнозується,
що децентралізація має відбуватися системно,
в органічній єдності із природними, виробни-
чими, економічними, соціальними і екологічни-
ми відносинами, що сприятимуть становленню
нової моделі розвитку сільських теиторій та
України загалом. У цьому контексті варто за-
значити на доцільності проведення наукових
досліджень у сфері соціально-екологічної без-
пеки та розглядати ключові соціальні аспекти
теорії екосестейт. При цьому економічна скла-
дова має базуватися на оптимальному отри-
манні валової доданої вартості та доходу за
умови раціонального використання функціону-
ючих природних, технічних і людських ресурсів
[9].

Ще одним із ключових пріоритетів розвит-
ку сільських територій України є потреба ре-
формування структури управління терито-
ріальними громадами та агросектором. Нова
управлінська система в умовах ринкової еко-
номіки, децентралізації влади та дерегуляції
виробничої діяльності не може базуватися на
паперовій бюрократії. Належне управління на-
ціональним господарством не можливе без
створення комплексної інформаційної систе-
ми управління сільськими територіями, яка має
базуватися на наукових дослідженнях, які
чітко обгрунтовують пріоритетні цілі та завдан-
ня, а також містять довгостроковий план дій,
відповідну систему індикаторів, що стимулю-
ватиме до раціонального використання соці-
ально-економічного потенціалу.

Зокрема, якщо говорити про аграрний по-
тенціал сільських територій, то пріоритетним
напрямом його збільшення варто вважати акти-
візацію сільськогосподарської кооперації та
державно-приватного партнерства, що стане
альтернативою агрохолдингізації, яка попри
ряд позитивних економічних ефектів наносить
шкоду соціальній та екологічні сфері.

Загально пріоритетною для українського
суспільства є демографічні проблеми на селі.
Так, у порівнянні із сусідньою Польщею дина-
міка чисельності сільського населення є взає-
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мооберненою (рис. 1), що безпосередньо вка-
зує на потребу розробки моделі зміцнення де-
мографічної безпеки та збереження поселенсь-
кої мережі.

Про низький рівень демографічної безпеки
країни вказує щорічне зменшення населення
України, яке у 2017 р. склало майже на 200 тис.
осіб [10]. Вирішення зазначених проблем немож-
ливе без підвищення ролі інститутів громадсь-
кого самоуправління, місцевого самоврядуван-
ня та створення мережі приватних наукових ус-
танов, які співпрацюватимуть з конкретними
громадами, підприємствами або фермерами. У
такій системі співпраці наукові завдання стави-
тимуться не теоретиками, а практиками і, як на-
слідок, — результати досліджень принесуть ко-
ристь не лише у науковій площині, але й у прак-
тичній. Однак на шляху реалізації даних пропо-
зицій є ряд перешкод. Зокрема в Україні зареє-
стровано близько 48 тисяч сільгосппідприємств
та фермерів (табл. 1), що на перший погляд уне-

можливлює співпрацю у науковому напрямі з
кожним суб'єктом господарської діяльності,
оскільки наукові у станови не можуть по відкри-
тих джерелах інформації отримувати або нада-
вати фінансові звіти, бо питання збереження
фінансової та комерційної таємниці в умовах
ринкової економіки є першочерговим.

Але, на нашу думку, в цій ситуації доцільно
використати інноваційну технологію блокчейн,
застосування якої помилково ототожнюють
виключно із сферою криптовалют [11].

Насправді, концепція технології блокчейн
полягає в тому, що обмін інформацією онлайн
здійснюються без центральної обслуговуючої
установи, що унеможливлює (на цей час) вико-
нання корупційних дій (незаконне вилучення,
заміна, викрадення інформації тощо). Тобто
блокчейн складається з диверсифікованої бази
даних, яка складається з великої кількості
послідовно впорядкованих блоків, кожний з
яких містить унікальний криптографічний хеш
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Рис. 1. Динаміка чисельності сільського населення України та Польщі

Джерело: сформовано автором на основі [10].

Зареєстровано 2012 2013 2014 2015 2016 

Усього 49415 49046 46199 45379 47697 

Господарські товариства 8235 8245 7750 7721 8700 

Приватні підприємства 4220 4095 3772 3627 3752 

Кооперативи 848 809 674 596 738 

Фермерські господарства 34035 34168 33084 32303 33682 

Державні підприємства 296 269 228 241 222 

Підприємства інших форм 
господарювання 

1781 1460 691 891 603 

У відсотках до підсумку / 
Усього 100 100 100 100 100 

Господарські товариства 16,7 16,8 16,8 17 18,2 

Приватні підприємства 8,5 8,3 8,2 8 7,9 

Кооперативи 1,7 1,6 1,4 1,3 1,5 

Фермерські господарства 68,9 69,7 71,6 71,2 70,6 

Державні підприємства 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

Підприємства інших форм 

господарювання 3,6 3 1,5 2 1,3 

Таблиця 1. Кількість та види сільськогосподарських підприємств в Україні за 2012—2016 рр.

Джерело: сформовано на основі даних Держстату [10].
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(згенеровани код, функція або матриця асоці-
ативного масиву) попереднього блоку. Такий
підхід дозволяє утворити значну кількість лан-
цюгових блоків, зміна інформації хоча б в од-
ному з них сигналізуватиме про незаконне
втручання. При цьому технологія не потребує
встановлення довіри між блоками мережі, ос-
кільки будь-який блок може автономно пере-
вірити, чи збігається його копія з іншими (де-
тальніше в [11—13]).

Ми цілком погоджуємося з думкою Н. Яцків
[14], що технологія блокчейн "...пропонує
рішення проблеми безпеки і конфіденційності
у середовищі Інтернет речей, забезпечуючи
новий обчислювальний шар, де дані можуть
бути безпечно оброблені та проаналізовані,
залишаючись приватним".

Таким чином, у відношенні вирішення уп-
равлінських проблем розвитку сільських тери-
торій на основі технології блокчейн варто вра-
ховувати такі її можливості (табл. 2).

Отже, аналіз сильних та слабких сторін тех-
нології блокчейн дає підстави стверджувати на
стратегічній важливості створення і практич-
ного використання такої технології захисту
даних як базової для створення ІТ-ситеми
автоматизованого документообігу в об'єдна-
них територіальних громадах (ОТГ). Більше
того запропонований підхід дозволяє проводи-
ти безпечний обмін даними між замовниками
та виконавцями (наприклад, підприємствами та
науковими установами).

Серйозним позитивним наслідком викори-
стання технології блокчейн в системі управ-
ління сільськими територіями є удосконален-
ня існуючих механізмів економіко-математич-
ного прогнозування й планування розвитку
сільських територій з урахуванням місцевих та
національних інтересів, оскільки збережена до-
стовірна інформація за значний період часу
дозволяє більш точно формувати прогнозні ди-

намічні ряди.
Загалом технологічні можливості системи

шифрування даних блокчейн дозволяють ство-
рити на базі кожної територіальної громади
новий прогностичний електронно-обчислю-
вальний центр, що стане основою для прогно-
зування економічної безпеки національного
господарства України.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Таким чином, сучасні умови диктують по-

требу в комплексних дослідженнях можливо-
стей інноваційних технологій збереження та
передачі даних у процесі формування новітньої
системи управління соціоекономвічним розвит-
ком сільських територій. На основі SWOT-ана-
лізу встановлено високу ймовірність викорис-
тання технології блокчейн у системі управлін-
ня об'єднаними територіальними громадами,
що дасть змогу створити новий прогностичний
електронно-обчислювальний осередок, в яко-
му усі статистичні дані оброблятимуться адмі-
ністрацією ОТГ, залишаючись приватними і
конфіденційними. Це дозволить в майбутньо-
му виконувати точне прогнозування активізації
сільськогосподарської обслуговуючої коопе-
рації та державно-приватного партнерства, що
стане альтернативою неконтрольованій агро-
холдингізації у короткостроковій та середнь-
остроковій перспективі щодо інтегрованого
соціального та економічного (соціоекономіч-
ного) розвитку сільських територій з урахуван-
ням місцевих та національних інтересів.
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ПРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

Публічність та високий рівень 
диверсифікації баз даних  

Можливість створення квантового ПК, який 
може змінити дані на кожному блоці 

Транзакції виконуються 

одноранговою мережею 

Створення блоків баз даних потребує значних 

обчислювальних ресурсів, які в сільській 

місцевості не доступні  

Високий рівень захисту від збоїв, 

оскільки технологія працює без 

єдиної точки відмови 

Збільшення Інтернет-трафіку може бути 

критичним для функціювання сільських 

комунікаційних мереж  

Довговічність баз та високий ступінь 

масштабованості 

Тривалий час переведення управлінської 

документації на технологію блокчейн 

Таблиця 2. SWOT-аналіз можливості використання технології блокчейн для створення
системи управління сільськими територіями

Джерело: сформовано авторами на основі [5—8; 11—14].
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