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Анотація 
Вступ. Дослідження сільських територій є важливою місією у розвиткові соціально-економічних систем 
держави та її територій. Трансформаційні зміни, що відбулися в процесі реформування національної 
економіки та внаслідок змін адміністративно-територіального устрою країни вимагають визначення 
місця кожної складової з її територій. Особливого значення потребує дослідження сільських територій, де 
аграрній галузі належить місце вектору розвитку. Останнє визначає рівень життя населення сільських 
територій і формує значущу частку і роль в системі соціально-економічного розвитку держави та її 
регіонів. 
Метою даної статті є дослідження теоретико-методологічних засад формування сільських територій 
та їх місця в системі соціально-економічного розвитку держави та регіонів. 
Результати. Дослідження показали, що первинною ланкою, центром сільських територій є сільський 
населений пункт. Тому ключовими критеріями визначення сільської території є адміністративно-
територіальний та самоврядний. Отже, сільською є територія, що знаходиться в межах юрисдикції 
територіальних громад сільських (селищних) населених пунктів та включає землі сільськогосподарського 
й несільськогосподарського призначення. Такий підхід має нормативне підґрунтя – Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» і Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 
Висновки. Важливість сільських територій у соціально-економічному розвитку країни не обмежується 
соціальним фактором. Адже попри високий потенціал розвитку несільськогосподарських видів діяльності 
в майбутньому, наразі сільські території є осередком аграрного виробництва, яке є стратегічним 
сектором національної економіки держави та її регіонів. Аграрна економіка виконує найважливішу функцію 
у системі забезпечення соціально-економічної стабільності розвитку сільських територій держави та її 
регіонів. 

Ключові слова: сільські території, економічний розвиток, аграрна реформа, сільське господарство, 
транспортна інфраструктура. 
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Abstract 
Introduction. The study of rural areas is an important mission in the development of socio-economic systems of the 
state and its territories. Transformational changes that have taken place in the process of reforming the national 
economy and as a result of changes in the administrative-territorial structure of the country require the 
determination of the location of each component of its territories. Of particular importance is the study of rural areas, 
where the agricultural sector has a place in the vector of development. The latter determines the standard of living of 
the population of rural areas and forms a significant share and role in the system of socio-economic development of 
the state and its regions. 
The purpose of this article is to research of theoretical and methodological bases of formation of rural territories 
and their place in the system of social and economic development of the state and regions. 
Results. Studies have shown that the primary link, the center of rural areas is a rural settlement. Therefore, in our 
opinion, the key criteria for determining the rural area are administrative-territorial and self-governing. Thus, a rural 
area is one that is within the jurisdiction of territorial communities of rural (urban) settlements and includes 
agricultural and non-agricultural lands. This approach has a normative basis – the Law of Ukraine "On Local Self-
Government in Ukraine" and the Law of Ukraine "On Voluntary Association of Territorial Communities". 
Conclusions. The importance of rural areas in the socio-economic development of the country is not limited to social 
factors. After all, despite the high potential for the development of non-agricultural activities in the future, currently 
rural areas are the center of agricultural production, which is a strategic sector of the national economy. The agrarian 
economy performs the most important function in the system of ensuring socio-economic stability of rural 
development of the state and its regions. 

Keywords: rural areas, economic development, agrarian reform, agriculture, transport infrastructure. 

JEL classification: O18; P25; R11 

Вступ 

Розвиток уявлень про сільські території  та зміст даного поняття відбувається у 
тісному зв’язку із поглибленням суспільного поділу праці, якии  є наслідком аграрної  
реформи. Так, до моменту оформлення приватної  власності на землю, коли ще були не 
до кінця зрозумілими результати радикальної  трансформації  організаціи но-правових 
форм господарювання в агарному секторі економіки, переважала виробнича концепція 
сільських територіи . В рамках даної  концепції  сільські території  – це історично 
сформована в історично визначених межах системна сукупність, що поєднує в собі 
організаціи но-територіальну (село, раи он) і територіально-функціональну 
приналежність (виробництво, переробка, реалізація) сільськогосподарської  продукції . 
Однак, по мірі просування аграрної  економіки до завершального етапу реформування – 
старту ринку земель сільськогосподарського призначення, стає усе більш зрозумілим, 
що такии  підхід обмежує розуміння справжньої  суті змісту поняття «сільські території ». 
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Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних засад сільських територіи  
та ї х місця в системі соціально-економічного розвитку держави та регіонів. Для 
досягнення визначеної  мети та відповідно до логіки наукового дослідження були 
поставлені завдання: проаналізувати засади формування критерії в дослідження 
сільських територіи  та ї х місця в системі соціально-економічного розвитку держави та 
регіонів, дослідити шляхи формування критерії в дослідження рівнів сільських 
територіи  та ї х місця в системі соціально-економічного розвитку держави та регіонів. 

Методика досліджень 

Методологічною та теоретичною основами дослідження є економічна теорія, 
наукові роботи вітчизняних вчених із проблем удосконалення теоретико-
методологічних засад сільських територіи  та ї х місця в системі соціально-економічного 
розвитку держави та регіонів. У процесі дослідження використовувалися такі методи: 
монографічнии , наукової  абстракції , спостереження, рядів динаміки, середніх величин, 
індукції  та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Видатнии  украї нськии  вчении  Подолинськии  С.А. в другіи  половині ХІХ ст. 
започаткував фізичну економіку, визначивши баланс накопиченої  ендогенної  енергії , 
надходження екзогенної  енергії  та механізми ї ї  накопичення через явища природи і 
працю людини, за століття наперед визначив еквівалент фізичної  та розумової  праці [1]. 
З приводу землеробської  праці він зазначає: «... За вдосконаленого господарства земля 
дає наи більші врожаї  саме там, де землеробство існує вже давно… Ось чому ми вважаємо, 
що маємо право сказати, що правильне землеробство є наи ліпшии  представник корисної  
праці, тобто роботи, що збільшує збереження сонячної  енергії  на земніи  поверхні» [2].  

Притула Х.М. з цього приводу справедливо зазначає, що донині залишаються 
дискусіи ними питання ідентифікації  сільської  території  (що передусім пояснюється 
незавершеністю адміністративно-територіальної  реформи) та ї ї  диференціації , а 
існуюча невизначеність у трактуванні та розумінні ключових питань є перешкодою у 
формуванні адекватних механізмів регулювання процесів сільського розвитку тощо [3]. 

На думку Ксьонжик І.В., під терміном «сільські території » необхідно розуміти 
певну територіальну одиницю, яка розташовується за межею міст і має соціальне, 
екологічне, гуманітарне інфраструктурне забезпечення; багатофункціональні 
господарські и  несільськогосподарські види діяльності проводяться юридичними та 
фізичними особами; існує певнии  уклад життя селян, сформовании  сторіччями [4]. 
Схожии  підхід знаходимо у Хомюк Н.Л.: «Для визначення категорії  «сільські території » 
необхідно застосовувати міждисциплінарнии  підхід, що дасть змогу поглибити наукові 
дослідження з проблематики використання сільських територіи , та використати в 
нормативних документах для розроблення чіткої  та науково обґрунтованої  стратегії  
щодо диверсифікованого розвитку цих територіи » [5]. 

Коробенко Р.І. справедливо зазначає, що сучасні підходи до тлумачення поняття 
«сільські території » можна класифікувати за чотирма ознаками: 1) просторово-
територіальними; 2) структурними; 3) адміністративно-правовими; 4) функціонально-
господарськими [6]. 

Дієсперов В.С. вважає, що сільські території  з позиціи  управління ї х розвитком – 
це сільські раи они з виділенням кожної  місцевої  громади. На думку вченого, масштаби 
сільських територіи  не слід обмежувати визначеними відповідно до адміністративно-
територіального устрою сільськими населеними пунктами. Адже управління та 
фінансування економічної  діяльності нині в основному зосереджено в раи онних 
організаціях, тому до сільських територіи  повинні включатися и  селища та міста 
раи онного підпорядкування [7]. Аргументом вченого на користь такого висновку є те, 
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що у селищах міського типу та невеликих містах зберігаються сільгосппідприємства, а 
аграрна заи нятість, включаючи неформальну, одна з головних. 

Булавка О.Г. під сільськими територіями пропонує розуміти історично 
сформовану в законодавчо визначених межах системну сукупність, що поєднує в собі 
адміністративно-територіальну (села, селища, сільські и  селищні ради) та 
територіально-функціональну (переважно сільськогосподарське виробництво, 
переробка продукції  и  сировини, ї х зберігання, реалізація тощо) приналежності щодо 
створення відповідних умов праці та проживання населення и  забезпечення 
продовольчої  безпеки краї ни [8]. 

Як справедливо вказує Мармуль Л.О., «сільські території  є, передусім, 
середовищем сталого розвитку, якии  не обмежується агровиробництвом і 
життєдіяльністю сільського населення. Тому він як об’єктивнии  процес, що відбувається 
в межах відповідної  соціально-просторової  системи суспільства, не вимірюється 
виключно показниками аграрного сектору економіки» [9]. Адже поряд із 
сільськогосподарськими розпочинають існування і розвиток несільськогосподарські 
види діяльності на територіях, які традиціи но називалися сільська місцевість. Наи більш 
поширеними із них стають: транскордонне співробітництво, оздоровчии , морськии  та 
«зелении » туризм, виробництво промислової  продукції  (будівельні матеріали, 
лісопродукція), ставкове рибництво тощо. 

Розвиток сільських територіи  має розглядатися у тісніи  прив’язці до ї ї  ресурсного 
потенціалу [10-13], якии  може мати відміннии  від сільськогосподарського характер. На 
це ж вказує Сава А.В., зауважуючи, що питання розвитку сільських територіи  має 
розглядатися в межах регіональної  політики держави [14]. А Дієсперов В.С. зазначає: 
«Ефективність місцевого самоврядування визначатиметься раціональним 
використанням усіх ресурсів – природних, людських, матеріальних, фінансових. Для 
сільської  громади визначальнии  ресурс – сама територія. Сільські заи мають переважну 
частину всієї  території  краї ни, і цим визначається потенціал украї нського села» [15]. 

Підтвердженням таким висновкам є дослідження Газуди Л.М., якии  наголошує на 
великому потенціалі транскордонного співробітництва Закарпатської  області для 
розвитку сільських територіи  регіону. Зокрема вчении  вважає: «Активізація 
транскордонного співробітництва у контексті інтеграції  и  конвергенції  в переддень 
євроінтеграції  Украї ни в економічні структури Європеи ського Союзу потребує 
відповідних змін методичних підходів до оцінки і розвитку міжрегіональних соціально-
економічних взаємодіи  суб’єктів господарської  діяльності на сільських територіях 
Украї ни та суміжних прикордонних краї н. Зокрема, в умовах глобалізації  економічних 
процесів постає завдання нарощування регіональних суспільних благ, що набувають 
ознак транскордонних зовнішніх ефектів» [16]. До ключових сфер, що мають 
забезпечити нарощування регіональних суспільних благ, Газуда Л.М. відносить 
транспортну інфраструктуру, житлове будівництво та комунальну інфраструктуру, 
інформаціи ну інфраструктуру, туризм тощо. 

Куліш І.М. стверджує, що екологічнии  та сільськии  туризм мають усі шанси стати 
одним із наи прибутковіших джерел економічної  діяльності, він сприятиме створенню 
робочих місць у сільськіи  місцевості та позитивно вплине на суміжні сфери (готельне 
господарство, громадське харчування, інфраструктуру), підвищить загальну 
конкурентоспроможність сільських територіи , зокрема тих, де рівень виробництва 
сільськогосподарської  продукції  порівняно низькии  [17].  

На перспективність розвитку сільського зеленого туризму як альтернативи 
заи нятості у сфері сільськогосподарського виробництва вказують також Яковенко А.О. і 
Гакал Т.О. [18] 

Бакун Ю.О., Ксенофонтов М.М. і Баи дала В.В. вважають за можливе використання 
понять «сільські території » і «сільська місцевість» як синонімічних, і визнають 
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доцільним диференціи оване відношення до характеристики поняття «сільські 
території » («сільська місцевість») при підготовці профільних і непрофільних 
нормативно-правових актів [19]. На відносну обмеженість такого підходу вказує як 
Лагодієнко В.В. з Боднар О.А. [20], так і Павлов О.І. [21], якии  зазначає, що оскільки місце 
– це конкретна точка території , використання терміна «сільська місцевість» як синоніма 
слова «сільська територія» є виправданим по відношенню до конкретної  території  
(базовии  рівень сільських територіи ). Тому термін «сільська місцевість» доцільно 
використовувати відносно кожного окремого поселенського симплекса – хутора, села, 
селища, але не сільських територіи  як ї х сукупності [21].  

На роль сільського населеного пункту як головного чинника формування 
сільської  території  вказує і Чопенко В.М. Зокрема вчении  зазначає: «Первинною ланкою 
розвитку соціально-демографічної  сфери сільських територіи  є сільськии  населении  
пункт... Соціальне становище, самоусвідомлення та світосприи няття жителів як кожного 
окремого сільського населеного пункту, так і сільських територіи  у цілому є важливим 
показником розвитку не лише самого селянства, а и  усього суспільства, запорукою 
процвітання держави» [22]. Такии  самии  підхід знаходимо у Мельник К.П.: «Сталии  
розвиток сільських територіи  має здіи снюватися на підставі визначення села як 
відкритої  системи, що об’єднує економічну (виробництво, фінансування, 
інфраструктура), екологічну (навколишнє середовище, екологічна и  техногенна 
безпека) системи, а також суспільство (соціальнии  захист сільського населення, 
доступність освіти та медицини, поліпшення житлових умов)» [23]. 

Ми погоджуємося з твердженнями науковців, які вважають, що первинною 
ланкою, центром сільських територіи  є сільськии  населении  пункт. Тому, на нашу думку, 
ключовими критеріями визначення сільської  території  є адміністративно-
територіальнии  та самовряднии . Отже, сільською є територія, що знаходиться в межах 
юрисдикції  територіальних громад сільських (селищних) населених пунктів та включає 
землі сільськогосподарського и  несільськогосподарського призначення. Такии  підхід 
має нормативне підґрунтя – Закон Украї ни «Про місцеве самоврядування в Украї ні» [24] 
і Закон Украї ни «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [25].  

У Статті 1 Закону Украї ни «Про місцеве самоврядування в Украї ні» визначено, що 
територіальна громада – жителі, об'єднані постіи ним проживанням у межах села, 
селища, міста, що є самостіи ними адміністративно-територіальними одиницями, або 
добровільне об'єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдинии  
адміністративнии  центр; територія територіальної  громади – нерозривна територія, в 
межах якої  територіальна громада здіи снює свої  повноваження щодо вирішення питань 
місцевого значення відповідно до Конституції  і законів Украї ни як безпосередньо, так і 
через органи місцевого самоврядування. 

У Статті 1 Закону Украї ни «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
регулюються відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання 
територіальних громад сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання до 
об’єднаних територіальних громад. А Статтею 3 визначено, що: п.1. Суб’єктами 
добровільного об’єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, 
селищ, міст; п. 2. Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої  
визначено місто, є міською територіальною громадою, центром якої  визначено селище, 
- селищною, центром якої  визначено село, - сільською. 

Сільські території  є виключно важливими для соціально-економічного розвитку 
краї ни. Це обумовлено ї х ресурсним потенціалом. Як зазначають Ходаківська О.В і 
Кононенко О.М., «збалансовании  розвиток сільської  території  – це процес поліпшення 
рівня та якості життя сільського населення, що, у свою чергу, сприяє урізноманітненню 
видів аграрної  і позааграрної  діяльності, продуктивніи  заи нятості, диверсифікації  
доходів сільських домогосподарств та наповненню бюджетів місцевих громад, 
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соціальніи  захищеності мешканців, сучасному інфраструктурному розвитку 
поселенської  мережі, збереженню і підвищенню родючості ґрунтів, захисту ландшафтів 
та біологічного різноманіття» [26]. Натомість інші автори зазначають, що фінансова 
достатність органів місцевого самоврядування та ї хня ефективна діяльність щодо 
соціального розвитку сільських територіи  є важливою передумовою подолання 
соціальної  кризи на селі и  економічного піднесення держави та ї ї  регіонів [27]. 

Так, станом на початок 2021 р. в Украї ні проживало 12628,8 тис. осіб сільського 
населення, або 30,4% від загальної  чисельності [28]. Це вище від середнього значення 
аналогічного показника для ЄС (рис. 1).  

 
Рис. 1. Частка сільського населення в загальній структурі населення України та 

деяких європейських країн, %* 
*побудовано автором за даними [29] 

Зважаючи на такии  факт, розвиток сільських територіи  Украї ни – це, насамперед, 
розвиток більш ніж третини населення краї ни. Отже, забезпечення стіи кого розвитку 
сільських територіи  має належати до пріоритетних напрямів державної  політики.  

Важливість сільських територіи  у соціально-економічному розвитку краї ни не 
обмежується соціальним фактором. Адже попри високии  потенціал розвитку 
несільськогосподарських видів діяльності в маи бутньому, наразі сільські території  є 
осередком аграрного виробництва, яке є стратегічним сектором національної  
економіки. Аграрна економіка виконує три важливих функції  у системі забезпечення 
соціально-економічної  стабільності.  

Перша. Аграрна економіка є основою продовольчої  безпеки краї ни. Наприклад, 
Мудрак Р.П. і Нижник І.О. зазначають: «... Таким чином зв’язок між розвитком сільських 
територіи  та продовольчою безпекою краї ни стає очевидним – достатні обсяги 
виробництва продовольчої  сільськогосподарської  сировини є фундаментальною 
основою фізичної  доступності продовольства та умовою захисту продовольчих інтересів 
вітчизняних домогосподарства» [30]. Так само однозначним є висновок Куліша І.М.: 
«Нинішня політика розвитку сільських територіи  провідних краї н світу як невід’ємна 
частина політики продовольчої  безпеки спрямовується на всебічну інтенсифікацію 
сільськогосподарського виробництва і створення сприятливих умов життя на сільських 
територіях, для чого активно використовуються досягнення науки і техніки» [31]. 
Аналогічної  думки Бои ко В.В.: «Сільські території  Украї ни володіють значним природно-
ресурсним потенціалом, ефективність реалізації  якого визначає не лише 

1
,9

7
,8

1
1

,9

1
2

,0 1
4

,5

1
6

,1 1
9

,0

1
9

,2

2
0

,3 2
2

,5

2
4

,3

2
5

,0

2
5

,9

2
8

,1

2
9

,0

3
0

,4

3
0

,8

3
1

,7

3
2

,0

3
3

,7 3
6

,3 4
0

,0

4
1

,3

4
2

,4 4
4

,9

4
5

,8

4
6

,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 4.  

88 

збалансованість просторово-регіонального розвитку, раціональність поєднання 
економічної , соціальної  та екологічної  сфер краї ни, рівень добробуту сільського 
населення, але и  параметри продовольчої  безпеки держави, забезпечення якої  є 
стратегічним пріоритетом безпекової  політики» [32]. На тіснии  зв’язок розвитку 
сільських територіи  і рівень продовольчої  безпеки вказує Довгаль О.В. [33].  

Друга. Вітчизняне сільське господарство пом’якшує дію кризових факторів, 
слугуючи своєрідним буфером у забезпеченні економічної  стабільності (рис. 2).  

 
Рис. 2. Індекси фізичного обсягу виробництва ВВП і сільськогосподарської 

продукції, у % до попереднього року* 
*побудовано автором за даними [34, 35]  

Як бачимо, після закінчення трансформаціи ної  кризи 1991-1999 рр. сільське гос-
подарство демонструє вищі темпи економічного зростання порівняно із ВВП: для сільсь-
кого господарства розраховании  середньорічнии  показник зростання становить 
103,7%, для ВВП – 102,4%. В результаті, за період 2000-2019 рр. загальнии  приріст ви-
робництва сільськогосподарської  продукції  (базиснии  індекс) – 2,27 рази, для ВВП – 1,7. 

Третє. Вітчизняне агропродовольче виробництво забезпечує наи більше та 
стабільне надходження валютної  виручки від товарного експорту. В 2020 р. відповідна 
частка агропродовольчої  продукції  склала 45,1%, збільшившись за рік на 0,9 п.п., 
встановивши історичнии  рекорд (рис. 3). 

 
Рис. 3. Частка агропродовольчої продукції в структурі валютної виручки від 

товарного експорту, %* 
* побудовано автором за даними [36] 
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Як бачимо, сільське господарство та сільські території  як головнии  ареал и ого 
просторової  локації  відіграють незамінну роль у забезпеченні національного соціально-
економічного розвитку держави та ї ї  регіонів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Дослідження показали, що первинною ланкою, центром сільських територіи  є 
сільськии  населении  пункт. Тому, на нашу думку, ключовими критеріями визначення 
сільської  території  є адміністративно-територіальнии  та самовряднии . Отже, сільською 
є територія, що знаходиться в межах юрисдикції  територіальних громад сільських 
(селищних) населених пунктів та включає землі сільськогосподарського и  
несільськогосподарського призначення. Такии  підхід має нормативне підґрунтя – Закон 
Украї ни «Про місцеве самоврядування в Украї ні» і Закон Украї ни «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад». 

Важливість сільських територіи  у соціально-економічному розвитку краї ни та ї ї  
регіонів не обмежується соціальним фактором. Адже попри високии  потенціал розвитку 
несільськогосподарських видів діяльності в маи бутньому, наразі сільські території  є 
осередком аграрного виробництва, яке є стратегічним сектором національної  
економіки. Аграрна економіка виконує три важливих функції  у системі забезпечення 
соціально-економічної  стабільності. 
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