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У статті розглянуто наявні науково-мето-
дичні підходи щодо дослідження сутності 
поняття «сільські території» та визна-
чено його авторське бачення. Доведено, 
що сільські території розглядають у різних 
функціональних значеннях: географічному, 
регіональному, економічному та управлін-
ському. Визначено, що під час визначення 
сутності сільських територій необхідно 
враховувати територіальний, соціальний 
та виробничий чинники. Результати дослі-
дження дали змогу визначити першочергові 
завдання у напрямі забезпечення сталого 
розвитку сільських територій. Обґрунто-
вано напрями, які повинні бути враховані під 
час розроблення програм розвитку сільських 
територій. Визначено проблемні питання, 
на вирішення яких повинна бути спрямована 
комплексна державна політика розвитку 
сільських територій. Основними інструмен-
тами у реалізації державної політики повинні 
стати комплексний моніторинг і впрова-
дження програм соціально-економічного роз-
витку сільських територій. 
Ключові слова: сільська територія; тери-
торіальний підхід; державна політика, ста-
лий розвиток, моніторинг, оцінка.

В статье рассмотрены существующие 
научно-методические подходы к исследова-
нию сущности понятия «сельские терри-
тории» и определено его авторское виде-
ние. Доказано, что сельские территории 
рассматривают в разных функциональных 
значениях: географическом, региональном, 
экономическом и управленческом. Резуль-
таты исследования позволили определить 
первоочередные задачи в направлении обе-
спечения устойчивого развития сельских 
территорий. Обоснованы направления, 
которые должны быть учтены при разра-
ботке программ развития сельских терри- 
торий. Определены проблемные вопросы, на 
решение которых должна быть направлена  
комплексная государственная политика 
развития сельских территорий. Основ- 
ными инструментами в реализации госу-
дарственной политики должны стать 
комплексный мониторинг и внедрение про-
грамм социально-экономического развития 
сельских территорий (отдельных населен-
ных пунктов, а не районов вцелом.
Ключевые слова: сельская территория; 
территориальный подход; государствен-
ная политика, устойчивое развитие, мони-
торинг, оценка.

The article considers the existing scientific and methodological approaches to the study of the essence of the concept of "rural areas" and defines its 
author's vision. It is determined that the rural territory is a historically formed, social and natural spatial formation, which includes natural and material and 
technical resources, social and production infrastructure; combines the organizational and functional set of urban settlements, villages under the jurisdiction 
of village (settlement) councils and includes agricultural and other lands outside rural settlements with production facilities located on them. The results 
of the study allowed to identify priorities in the direction of ensuring sustainable development of rural areas. The directions which should be considered at 
development of programs of development of rural areas are substantiated. Problematic issues have been identified, the solution of which should be aimed 
at a comprehensive state policy of rural development. The main tools in the implementation of state policy should be comprehensive monitoring and imple-
mentation of programs of socio-economic development of rural areas. The study suggests that in modern state regional policy insufficient attention is paid 
to sustainable development of rural areas, which preserves and increases the heterogeneity of individual areas, becoming a factor in their social instability 
and threatening the food security of the country. It is impossible to solve the problem by local authorities due to the lack of sufficient financial resources. 
Therefore, an active state policy of rural development is needed, aimed at solving demographic problems and the development of social infrastructure, as 
well as dynamic economic growth. Ensuring stable development of rural areas is impossible without a deep knowledge and understanding of the problems 
and potential of each of them, and this requires constant monitoring of changes in the local socio-economic system, improving the efficiency of public 
authorities and local government, business, social welfare and more. The recommendations formulated in the article will increase the objectivity of planning 
by bringing the level of development of programs and plans to individual settlements. 
Key words: rural area; territorial approach; public policy, sustainable development, monitoring, evaluation.

Постановка проблеми. Продовольча безпека 
країни базується на стабільному поступальному 
розвитку агропромислового комплексу та його 
основи – сільського господарства. Обов’язковою 
умовою при цьому є розширене відтворення тру-
дових і земельних ресурсів, яке неможливо без 
стійкого розвитку сільських територій. Сільська 
місцевість нашої країни має унікальний природ-
ний, демографічний, економічний та історико-
культурний потенціал, який у разі ефективного 
використання може забезпечити сталий розвиток, 
високий рівень і якість життя населення. 

Розроблення чіткої програми розвитку сільських 
територій є стратегічно важливим аспектом функці-

онування України загалом і вимагає чіткого форму-
лювання понятійно-категоріального апарату. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття сільських територій та їхнього розвитку 
висвітлювались у працях таких відомих науковців: 
П. Славова [2], Ю. Губені [3], О. Мельничука [4], 
П. Шаповала [5], В. Юрчишина [6], Р. Косодій [7], 
А. Корнєва [9], А. Лісового [12], С. Мельника [13], 
О. Горба [10; 11; 14; 15], Т. Чайки [14; 15]. Але, незва-
жаючи на цінність здійснених досліджень, неузгодже-
ним залишається питання нормативно-правового 
визначення сутності поняття сільських територій 
та місця і значення державної політики у питаннях 
забезпечення сталого розвитку сільських територій.
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Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
наукових підходів щодо розуміння суті сільських 
територій та формулювання власного бачення 
категоріального апарату поняття «сільської тери-
торії» і визначення пріоритетних напрямів держав-
ної політики розвитку сільських територій.

Виклад основного матеріалу досліджень. 
Сільські території зазвичай розглядають у різних 
функціональних значеннях: географічному, регіо-
нальному, економічному та управлінському. Є зна-
чна кількість визначень сільських територій, адже 
саме поняття є досить багатогранним і склад-
ним з погляду генезису його історичного форму-
вання [10]. Також різних значень і проявів набуває 
поняття «сільські території» залежно від мети і 
комплексу завдань, спричинених особливостями 
кожної окремої теми наукового дослідження, 
навіть у межах однієї галузі права.

Наведемо погляди вітчизняних учених щодо 
визначення сільських територій, в основу яких 
покладено застосування територіального прин-
ципу, в табл. 1.

Таблиця 1
Територіальний підхід у визначенні  

сільських територій вітчизняними вченими
Автори, джерело Cутність визначення
Славов В.П., 
Коваленко О.В. 
[16, с. 69],  
Лісовий А.В.  
[12, с. 36]

Пов’язують сільські території з тери- 
торією, географічним утворенням, 
місцевістю поза містами, яка має 
певні ресурси з відповідними орга-
нами управління

Шаповал П.Д. 
[5, c. 75]

Сільська територія – історично 
сформована структура, що об’єд- 
нує у своїх межах сукупність сіл, 
селищ міського типу, які перебу-
вають у підпорядкуванні сільських 
громад

Мельник С.І.  
[13, c. 342]

Сільська територія являє собою 
історично сформований елемент 
поселенської мережі, що поєд-
нує організаційну і функціональну 
сукупність селищ, сіл, сімейних та 
інших утворень, які перебувають у 
підпорядкуванні сільських громад

Джерело: розроблено автором

А. Лісовий визначає сільські території як одну 
з найважливіших частин народногосподарського 
комплексу країни, що включає обжиту місцевість 
поза територією міст з її умовами та ресурсами, 
сільським населенням і різноманітними основними 
фондами на цих територіях [12, с. 36]. О. Корнєв, 
погоджуючись з його думкою, називає  сільськими 
територіями всі населені пункти, крім міських, 
робітничих, курортних та дачних селищ [9, с. 68].

П. Шаповал визначає сільську територію як 
історично сформовану поселенську структуру,  
що об’єднує у своїх межах сукупність сіл, селищ, 
хуторів, які перебувають під юрисдикцією сіль-

ських рад (об’єднаних територіальних громад) 
[6, с. 73]. Отже, ця територія, де проживають люди,  
називається «сільський населений пункт». Сіль-
ський населений пункт – це єдине компактне місце 
проживання людей, зайнятих переважно в сіль-
ському господарстві та інших територіально роз-
осереджених галузях, забезпечене об’єктами соці-
ального та виробничого призначення. Всі сільські 
території України поділяються на села та селища 
міського типу:

Як видно з наведених визначень поняття 
вітчизняними вченими, «сільська територія» – це 
історично сформоване, соціально-природне про-
сторове утворення, що включає природні та мате-
ріально-технічні ресурси, соціальну й виробничу 
інфраструктуру; поєднує організаційну і функ-
ціональну сукупність селищ міського типу, сіл та 
об’єднує сільськогосподарські та інші угіддя поза 
межами населеного пункту із розташованими на 
них виробничими об’єктами. 

Відповідно до територіального підходу склад-
ники поняття сільської території наведено на рис. 1.

Таким чином, це дослідження підводить авторів 
до необхідності ґрунтовного вивчення місця і ролі 
сільських територій в умовах обмеженості фінан-
сових ресурсів місцевих бюджетів, недосконалого 
нормативно-правового забезпечення, імпортоза-
міщення. Стає зрозумілим, що для успішної реалі-
зації наявних методів підтримки розвитку сільських 
територій України починати потрібно з вироблення 
і законодавчого затвердження чіткого, повного і 
всеохоплюючого визначення сільських територій. 
А оскільки економічна ситуація у світі постійно 
змінюється, то і правове визначення поняття сіль-
ських територій в умовах ринкових відносин пови-
нно адаптуватися під макро- та мікроекономічні 
вимоги часу.

На переконання авторів, першочерговиими 
завданнями сталого розвитку сільських територій є:

– підвищення привабливості проживання на селі;
– формування в сільській місцевості стабільних 

господарських систем, заснованих та підвищенні 
рівня оборотності місцевих ресурсів;

– розвиток місцевого самоврядування з метою 
формування соціально-організованого і відпові-
дального прошарку сільського населення;

– створення ефективної міжгалузевої взаємодії 
всіх суб’єктів: влади, агропромислового бізнесу і 
сільського населення;

– використання тісних взаємозв’язків між селом 
і містом, формування значного резерву розвитку 
сільської економіки;

– підвищення рівня конкурентоспроможності 
сільських територій.

Зокрема, під час розроблення програм розви-
тку сільських територій необхідно:

– розробити стратегію розвитку, що врахову-
ватиме потенціал окремо взятої території (наяв-
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ність об'єктів муніципальної власності, кадрового, 
історичного, культурного, природно-кліматичного 
і мінерального потенціалу території, вікового та 
кваліфікаційного складу населення, господарюю-
чих суб'єктів і можливостей взаємодії між ними), 
що визначає можливі сценарії й основні цілі;

– враховувати структуру органів місцевого 
самоврядування для повного обліку повноважень 
і відповідальності адміністрації (сільської, район-
ної), посадових осіб, бізнесу та сільської спіль-
ноти;

– крім загальноприйнятих розділів і показни-
ків, у програмі повинні бути відображені основні 
потреби сільського населення загалом і основних 
груп населення, а також внутрішні резерви і шляхи 
їх реалізації;

– оцінка реалізації програми повинна здійсню-
ватися на основі збалансованої системи показни-
ків економічної, соціальної та екологічної стійкості 
з приведенням їх до порівнянної (стандартизації) 
і формування інтегрального показника для визна-
чення тенденції зміни стійкості території.

Формування комплексної державної політики 
розвитку сільських територій повинно бути спря-
мовано на:

– стимулювання демографічного зростання і 
створення умов для популяризації сільської міс-
цевості;

– диверсифікацію сільської економіки і роз-
ширення джерел формування доходів сільського 
населення;

– поліпшення житлових умов сільського населення;
– створення сучасної соціальної, інженерної і 

транспортної інфраструктури в сільській місцевості.
Основними інструментами у реалізації такої 

політики повинні стати комплексний моніторинг і 
впровадження програм соціально-економічного 
розвитку сільських територій (окремих населе-

них пунктів, а не районів загалом). Узагальнюючи 
наявний світовий досвід у сфері розроблення 
індикаторів сталого розвитку, можна виділити два 
основних підходи: побудову інтегрального, агрего-
ваного індикатора, на основі якого можна говорити 
про ступінь стійкості соціально-економічного роз-
витку; побудову системи індикаторів, кожен з яких 
відображає окремі аспекти сталого розвитку. Най-
частіше в межах загальної системи виділяються 
такі підсистеми показників: економічні, соціальні, 
екологічні, інституціональні.

Розвиток сільських територій може бути вимі-
ряний системою показників, які, по-перше, повинні 
відображати зміни (поліпшення, погіршення) пара-
метрів і властивостей соціально-економічної сис-
теми в результаті регулюючого впливу з боку різ-
них суб'єктів (влади, населення, бізнесу), по-друге, 
повинні бути забезпечені достовірною інформацією, 
яка реєструється органами статистики, адміністра-
ціями й адекватно сприймається населенням.

Проведене дослідження дає змогу стверджу-
вати, що в сучасній державній регіональній політиці 
не досить уваги приділяється сталому розвитку 
сільських територій, в результаті чого зберігається 
і посилюється неоднорідність окремих територій, 
стаючи чинником їхньої соціальної нестабільності 
і створюючи загрозу продовольчій безпеці кра-
їни. Вирішити проблему неможливо силами міс-
цевих органів влади у зв'язку з відсутністю у них 
достатніх фінансових ресурсів. Тому необхідною 
є активна державна політика сільського розвитку, 
спрямована як на вирішення демографічних про-
блем і розвиток соціальної інфраструктури, так і 
на динамічне зростання економіки. 

Висновки з проведеного дослідження. Прове-
дене дослідження доводить, що під час визначення 
сутності сільських територій необхідно враховувати 
територіальний, соціальний та виробничий аспекти 

Рис. 1. Практичні підходи до трактування поняття «сільська територія» 

Джерело: розроблено автором
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їхнього розвитку. Забезпечення стабільного розви-
тку сільських територій неможливе без глибокого 
знання і розуміння проблем і потенціалу кожної з 
них, а для цього необхідний постійний моніторинг 
зміни стану місцевої соціально-економічної сис-
теми, підвищення ефективності діяльності органів 
державної влади та місцевого самоврядування, біз-
несу, оцінок соціального благополуччя населення 
тощо. Сформульовані у статті рекомендації дадуть 
змогу підвищити об'єктивність планування за раху-
нок доведення рівня розроблення програм і планів  
до окремих населених пунктів. Все це буде  
сприяти формалізації проблем і забезпеченню 
ефективного використання наявних на території 
ресурсів і резервів.
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