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У статті досліджено наукові підходи до 
вивчення розвитку сільських територій. 
Обґрунтовано взаємодію понять «розвиток» 
і «сільські території». Проаналізовано нау-
кові доробки класиків економічної теорії щодо 
розвитку сільських територій. Виявлено 
багатогалузевий характер розвитку сіль-
ських територій задля обґрунтування напря-
мів його подальшої диверсифікації в умовах 
децентралізації. Запропоновано розвиток 
сільських територій розглядати як процес 
розширеного відтворення розвитку сіль-
ських територій, що забезпечує гармонійне 
зростання економічної, соціальної, демогра-
фічної, етнічної та екологічної сфер на основі 
інтегрованого підходу. В результаті уза-
гальнення наукових підходів до вивчення сут-
ності розвитку сільських територій вияв-
лено, що нині не існує єдиного визначення 
досліджуваного поняття. Обґрунтовано, 
що забезпечення розвитку сільських тери-
торій має ґрунтуватись на засадах єдності 
й цілісності, врахуванні процесу децентралі-
зації, який здійснюється шляхом формування 
об’єднаних територіальних громад.
ключові слова: сільська територія, розви-
ток, розвиток сільських територій, об’єднана 
територіальна громада, децентралізація.

В статье исследованы научные подходы к 
изучению развития сельских территорий. 

Обосновано взаимодействие понятий «раз-
витие» и «сельские территории». Проана-
лизированы научные труды классиков эко-
номической теории по развитию сельских 
территорий. Выявлен многоотраслевой 
характер развития сельских территорий 
с целью обоснования направлений его даль-
нейшей диверсификации в условиях децен-
трализации. Предложено развитие сельских 
территорий рассматривать как процесс 
расширенного воспроизводства развития 
сельских территорий, который обеспечи-
вает гармоничный рост экономической, 
социальной, демографической, этнической 
и экологической сфер на основе интегриро-
ванного подхода. В результате обобщения 
научных подходов к изучению сущности раз-
вития сельских территорий выявлено, что 
сейчас не существует единого определения 
исследуемого понятия. Обосновано, что 
обеспечение развития сельских террито-
рий должно основываться на принципах 
единства и целостности, учете процесса 
децентрализации, который осуществля-
ется путем формирования объединенных 
территориальных общин.
ключевые слова: сельская территория, 
развитие, развитие сельских территорий, 
объединенная территориальная община, 
децентрализация.

The article explores scientific approaches to the study of rural development. At this stage, we believe that the problem of world-class rural development mis-
match remains unresolved. The interaction of the concepts of “development” and “rural territories” is grounded. It is determined that the concept of “develop-
ment” has a philosophical nature and is the subject of many sciences: geographical, economic, social, environmental, and psychological. Analysis of scientific 
achievements of domestic scientists on the issue of rural development shows the differences in approaches to determining its content, nature and structure. 
The works of the classics of economic theory concerning rural development are analyzed. The multi-sectoral character of rural development has been identified 
in order to substantiate the directions of its further diversification under decentralization conditions. It is proposed to consider rural development as a process of 
extended reproduction of rural development, which ensures the harmonious growth of economic, social, demographic, ethnic and environmental spheres on 
the basis of an integrated approach. The study revealed that the development of rural areas should be reflected in the expansion of employment and income 
of the rural population, the proper provision of medical and educational institutions, improvement of road transport infrastructure, creating conditions for the 
development of alternative areas of business and their further diversification in the nature of the territories. It is stipulated that the development of rural territories 
in the context of decentralization depends on the availability of natural resources, the location of villages, the effective functioning of the united territorial com-
munities, the correctness of the decisions made by the heads and heads of these communities. Based on the generalization of scientific approaches to the 
study of the essence of rural development, it is revealed that at present there is no single definition of the concept under study. It is justified that the provision of 
rural development should be based on the principles of unity and integrity, taking into account the process of decentralization, which is carried out by forming 
integrated territorial communities, with due regard for the geographical, economic, environmental, ethnic and demographic characteristics of each rural area.
Key words: rural area, development, rural development, integrated territorial community, decentralization.

Постановка проблеми. Дослідження проблем 
розвитку сільських територій для України було й 
залишається актуальним, адже на них проживає 
майже третина населення країни. За останні роки 
ця проблематика перетворилась на одне з най-
більш дискусійних регіональних питань, адже на 
сучасному етапі проблема невідповідності рівня 
розвитку сільських територій світовому рівню 
залишається невирішеною, тому доцільними, на 
нашу думку, є подальші дослідження наукових під-
ходів до розвитку сільських територій.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням питань розвитку сільських територій при-
ділено увагу таких учених, як В. Бойко, В. Борщев-
ський, Т. Гоголь, О. Гуторова, Ю. Губеня, В. Дієсперов, 
І. Залуцький, І. Кульчій, А. Ключник, М. Лесів, А. Лісо-
вий, Ю. Лупенко, М. Малік, Л. Мармуль, О. Павлов, 

Н. Рідей, Х. Притула, В. Славов, М. Талавиря, М. Хве-
сик, В. Юрчишин. Однак, попри значний обсяг публіка-
цій із дослідженої тематики, залишаються недостат-
ньо розкритими наукові підходи до вивчення розвитку 
сільських територій в умовах децентралізації.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження наукових підходів до вивчення розвитку 
сільських територій.

виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
криття змістовної характеристики розвитку сільських 
територій потребує теоретичного обґрунтування вза-
ємодії понять «розвиток» і «сільські території».

Поняття «розвиток» має філософську природу 
та є предметом багатьох наук, зокрема геогра-
фічних (розвиток географічних досліджень), еко-
номічних (розвиток економіки, розвиток регіонів), 
соціальних (розвиток соціальних досліджень), 
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Таблиця 1
наукові підходи до визначення сутності поняття «розвиток сільських територій»

автор Зміст

М. Малік,  
В. Пулім [5]

Не тільки розвиток матеріальної бази, житлового господарства, соціальної інфраструктури на 
селі, але й підвищення якості життя на селі, пов’язане з духовними та суспільними потребами 
людини. Науковці вважають, що потрібно поєднати в єдине ціле розвиток ініціативи громад і роз-
виток за спеціально визначеними програмами, фінансуванням та системною організацією.

С. Коробка,  
Т. Пенцак [6] 

Система заходів (соціально-економічних, політико-правових), спрямованих на забезпечення ста-
більних незворотних змін у виробничій, соціальній та екологічних сферах.

О. Гуторова [7]

Стабільний розвиток сільського співтовариства, що забезпечує підвищення ефективності сільської 
економіки; стабільне відтворення сільського населення; впорядкування інженерно-технічних та 
санітарно-гігієнічних норм території; забезпечення зайнятості сільського населення й середнього 
рівня доходів; підвищення рівня життя сільського населення; збереження культури й традицій; роз-
будову соціальної інфраструктури; раціональне та екологічно безпечне використання ресурсів.

В. Онегіна,  
Л. Батюк [8]

Таке нарощення аграрного виробництва, за якого вигоди від нього більш-менш рівномірно роз-
поділяються між усіма учасниками процесу, а скорочення зайнятості у сільському господарстві 
супроводжується створенням нових робочих місць у позааграрній сфері на селі.

Джерело: узагальнено на основі [5; 6; 7; 8]

екологічних (розвиток екосистем), психологічних 
(розвиток особистості, розвиток людини).

З точки зору філософії розвиток – це незво-
ротна, спрямована, закономірна зміна матеріаль-
них та ідеальних об’єктів; один із загальних видів 
зв’язку [1, с. 555]. В історії філософської думки 
вирізняють три основних тлумачення розвитку:

− розвиток як збільшення й зменшення, що 
знайшло відображення в теоріях преформізму;

− розвиток як перехід можливості в дійсність;
− розвиток як виникнення нового.
Сама ідея розвитку по-новому актуалізу-

ється й модифікується феноменом глобальних  
проблем [1, с. 555].

У Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови зазначається, що розвиток – це 
процес, унаслідок якого відбувається зміна якості 
чогось, перехід від одного якісного стану до іншого, 
вищого; ступінь освіченості, культурності, розумо-
вої, духовної зрілості [2, с. 1235].

Ю. Погорєлов називає розвиток загальнонау-
ковою категорією, що розглядається з трьох най-
тісніших чином пов’язаних сторін, таких як закон, 
принцип та явище, крізь призму кількісних та якіс-
них змін, накопичення яких зумовлює перехід сис-
теми з одного стану до якісно іншого [3].

Розвиток – це динамічний процес, необоротна, 
спрямована, закономірна зміна об’єктів та явищ 
у різних секторах і галузях економіки на різних тери-
торіальних ієрархічних рівнях (населений пункт – 
район – країна – група країн – світ) [4, с. 199]. Лише 
наявність всіх трьох характерних властивостей 
виділяє процес розвитку серед інших змін. Еконо-
мічний розвиток – це перехід від простого до склад-
ного, від нижчого до вищого, з одного стану в інший, 
якісно новий, як правило, зі зміною структурних 
характеристик об’єкта. В результаті процесу розви-
тку виникає новий якісний стан об’єкта [4, с. 199].

Наукові підходи до визначення сутності поняття 
«розвиток сільських територій» представлено 
в табл. 1.

Аналіз наукових доробків вітчизняних науков-
ців щодо питання розвитку сільських територій 
свідчить про відмінності підходів до визначення 
його змісту, сутності та структури.

О. Павлов у своїх працях досліджує наукові 
праці класиків теорій локальних культур та циві-
лізацій О. Шпенглера та А. Дж Тойнбі, засно-
вника світосистемного руху Ф. Броделя, теоре-
тиків постіндустріального суспільства Д. Белла й 
Е. Тоффлера та представника еволюціоністської 
теорії П. Куусі, в яких йдеться про долю села та 
селянства, а також про місце та роль в історії люд-
ства аграрного суспільства [9].

Питання сільського розвитку піднімає відо-
мий німецький філософ О. Шпенглер у своїй книзі 
«Занепад Європи» (1922 р.), яка складається з двох 
частин. За його теорією людина перетворюється на 
селянина, коли «пускає коріння» в ґрунт, який обро-
бляє. Душа людини знаходить душу в ландшафті. 
З розвитком міст людина починає відриватися від 
ґрунту й стає «духом», «вільною», тобто перетво-
рюється на кочівника. На відміну від локальних 
цивілізацій, які змінюють одна одну, селянин – це 
вічна людина, що передувала культурі. Вона про-
довжує свій рід з покоління до покоління завдяки 
своєму зв’язку із землею. Цей зв’язок не зникне, 
поки людина пам’ятатиме своє коріння. Згідно 
з його поглядом місто й село відрізняються одне від 
одного не розміром, а наявністю душі [10, с. 91-94].

На думку англійського філософа А. Дж. Тойнбі, 
селянству історія завжди здається незначущою 
казкою, незважаючи на всю її повчальність та 
ґрунтовність. Селянство, захоплене вихором 
історії, втягнене в цивілізацію, щоби матеріально 
забезпечувати привілейовану меншість, досі 
залишається найбільш нещасним братом тих при-
мітивних суспільств, яких цивілізації не встигли 
поглинути [11, с. 107].

Французький філософ, основоположник сві-
тосистемного підходу Ф. Бродель у своїй праці 
«Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм 
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ХV-XVIII ст.» (1979 р.) проводить порівняння 
міста й села. Місто він розглядає як електричні 
трансформери (вони підвищують напругу, при-
швидшують обмін, безупинно керують життям 
людей) [12, с. 413]. Як зазначає науковець, місто 
завжди має передумовою певне число реальностей 
та процесів. Крім того, кожне місто чи містечко має 
своє село, своє клаптя сільського життя [12, с. 414]. 
За цього підходу село ніколи фактично не можна 
було відокремити від міста, як не відокремлюється 
вода від масла. Село мало було утримувати місто, 
давати джерела харчування [12, с. 418-419].

Звернення до розгляду сільського розвитку 
в контексті цивілізаційного підходу, як зазначає 
О. Павлов, є актуальним щодо визначення його 
постіндустріальної моделі. Для України це питання 
має передусім політичне значення. Річ в тім, що, 
по-перше, вона за географічною ознакою нале-
жить до Європи, а по-друге, для неї більш харак-
терним є європейський тип сільського розвитку [9].

Звернемо увагу на те, що поняття «розвиток 
сільських територій» має багатоаспектний характер, 
відповідно, теорії про розвиток сільських територій 
досліджуються різними галузями знань (рис. 1).

Досліджені наукові підходи до вивчення роз-
витку сільських територій дали змогу виявити 
їх багатогалузевий характер для обґрунтування 
напрямів його подальшої диверсифікації в умовах 
децентралізації.

Отже, розвиток сільських територій слід розгля-
дати як процес розширеного відтворення розвитку 
сільських територій, що забезпечує гармонійне 
зростання економічної, соціальної, демографіч-
ної, етнічної та екологічної сфер на основі інтегро-
ваного підходу.

Розвиток сільських територій повинен прояв-
лятися в розширенні сфер зайнятості та доходів 
сільського населення, належному забезпеченні 
медичними та освітніми закладами, покращенні 
дорожньо-транспортної інфраструктури, ство-

ренні умов для розвитку альтернативних напрямів 
підприємництва та їх подальшої диверсифікації на 
цих територіях, збереженні та покращенні природ-
них ресурсів [13; 14].

Для України розвиток сільських територій є важ-
ливим не лише з огляду на необхідність вирішення 
їх соціально-економічних проблем, але й задля збе-
реження звичаїв українського народу, його історич-
них та етнічних особливостей, адже саме сільська 
громада є ключовим носієм та осередком розвитку 
культурних традицій [15], тому в системі еконо-
мічної безпеки регіону та країни загалом важливу 
роль відіграють об’єднані територіальні громади 
(ОТГ) як найважливіші її елементи. На нашу думку, 
децентралізація стає ефективнішою, коли до участі 
залучається населення об’єднаних територіальних 
громад, тому розвиток сільських територій в умо-
вах децентралізації залежить від забезпеченості 
природними ресурсами, місця розташування сіл, 
ефективного функціонування об’єднаних терито-
ріальних громад, правильності прийнятих рішень 
головами й старостами цих громад.

висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнення наукових підходів до вивчення сутності 
розвитку сільських територій дає підстави ствер-
джувати, що нині не існує єдиного визначення 
досліджуваного поняття, тому забезпечення роз-
витку сільських територій має ґрунтуватись на 
засадах єдності й цілісності, врахуванні процесу 
децентралізації, який здійснюється шляхом фор-
мування громад (це дасть змогу жителям села 
брати участь в управлінні громадою), а також 
обов’язково враховує географічні, економічні, еко-
логічні, етнічні та демографічні особливості кож-
ного сільського територіального утворення.
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