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Постановка проблеми. Нині більшість сільських 
територій характеризується низьким соціально-економіч-
ним розвитком, адже основним видом зайнятості сіль-
ського населення є агросфера, якій притаманні сезонний 
характер виробництва, високий рівень безробіття, неспри-
ятлива демографічна ситуація, високий рівень міграції 
сільського населення, низька забезпеченість медичними 
та освітніми закладами. На відміну від інших країн, де 
політика розвитку сільських територій активно розвива-
ється й удосконалюється, в Україні вона знаходиться на 
етапі становлення. Отже, проблеми вивчення особливос-
тей розвитку сільських територій в Україні є дуже акту-
альними, адже на них проживає близько третини насе-
лення нашої держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у вирішення проблем розвитку сільських терито-
рій зробили вітчизняні науковці: В.В. Бойко, І.Р. Залуць-
кий, А.В. Лісовий, М.Й. Малік, О.І. Павлов, Х.М. При-
тула, В.П. Славов, М.П. Талавиря, М.А. Хвесик та багато 
інших. Разом із тим виникла проблема у відсутності єди-
ного, міждисциплінарного визначення категорії «сільська 
територія», яке можна буде використати в нормативних 
документах або в подальших дослідженнях для розро-
блення стратегії щодо диверсифікованого розвитку сіль-
ських територій.

Мета статті полягає в огляді нормативно-правових 
документів та аналізі наукових підходів до формування 
поняття «сільські території» 

Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім 
часом категорія «сільські території» широко використову-
ється у науковій літературі. Проте не існує чіткого форму-
лювання даної дефініції, адже вона виступає предметом 
дослідження багатьох наук: географічних, економічних, 
соціальних, екологічних та ін.

Розглянемо трактування категорії «сільські терито-
рії», які наведені в нормативно-правових документах та 
їх проектах. У проекті закону України «Про планування 
територіальної інфраструктури сільської місцевості» [1] 
визначено, що сільська територія – це територія, на якій 
частка сільського населення у його загальній чисельності 

перевищує 15–50%. Сільська територія поділяється на: 
чітко виражену сільську місцевість – частка сільського 
населення у його загальній чисельності перевищує 50%; 
сільську місцевість – частка сільського населення стано-
вить 15–50% чисельності всіх жителів.

Згідно з проектом закону України «Про упорядку-
вання сільської поселенської мережі, поглиблення прин-
ципів місцевого самоврядування у сільській місцевості 
та сприяння деурбанізації народонаселення» [2], сіль-
ська місцевість – територія, на якій розташовані сільські 
поселення (села, селища), сільськогосподарські та інші 
угіддя, ліси, водоймища, об’єкти транспортної та іншої 
інфраструктури, що обслуговуються мешканцями сіль-
ських населених пунктів; а сільське поселення (сільський 
населений пункт) – облаштоване об’єктами соціального, 
виробничого призначення та відповідною інфраструк-
турою місце постійного проживання людей, зайнятих 
переважно у сільському господарстві, переробленні сіль-
ськогосподарської продукції або інших галузях (лісовому, 
водному господарстві, транспорті тощо). 

Спроба узаконити визначення категорії «сільські 
території» у проекті закону України «Про сільське гос-
подарство» [3] як історично сформованої у законодавчо 
визначених межах системної сукупності сільських насе-
лених пунктів і прилеглих до них земельних, лісових, 
водних та рекреаційних ресурсів, що поєднують у собі 
адміністративно-територіальну (села, сільські ради) та 
територіально-функціональну (виробництво продукції, 
її переробка, зберігання та реалізація) приналежність 
щодо створення належних умов праці і життєдіяльності 
сільського населення; та категорії «сільське поселення» 
як села (хутора, слобідки), окремого в межах терито-
ріально-адміністративної одиниці середовища постій-
ного проживання населення, яке здійснює переважно 
сільськогосподарську діяльність, також зазнала невдачі. 
Проекти зазначених вище законів не були впроваджені 
в життя. 

Проте Закон України «Про сільськогосподарську 
дорадчу діяльність» від 17.06.2004 [4] визначив сільську 
місцевість як території, що знаходяться за межами міст і 
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є переважно зонами сільськогосподарського виробництва 
та сільської забудови.

У Законі України «Про стимулювання розвитку регіо-
нів» від 08.09.2005 [5] дано визначення сільського району 
як району, в якому частка зайнятих у сільському господар-
стві перевищує частку зайнятих у промисловості. 

Згідно із Законом України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності» від 17.02.2011 [6] територія – це час-
тина земної поверхні з повітряним простором та розташо-
ваними під нею надрами у визначених межах (кордонах), 
що має певне географічне положення, природні та ство-
рені в результаті діяльності людей умови і ресурси. 

У Концепції розвитку сільських територій окреслю-
ються лише головні пріоритети розвитку сільських тери-
торій та механізм підготовки аграрного та сільського сек-
торів держави до функціонування в умовах зони вільної 
торгівлі з ЄС, але визначення поняття «сільська терито-
рія» відсутнє [7].

Проаналізувавши нормативно-правові документи та їх 
проекти, можна стверджувати, що в законодавстві катего-
рії «сільські території» та «сільська місцевість» ототож-
нюються. Переважно більшість цих документів, які при-
свячені дослідженню даної проблематики, використовує 
або територіальний, або галузевий підхід до визначення 
сутності сільських територій.

У Великому тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови вказується, що сільський – це той, який 
міститься поза межами міста, передмістя, не міський 
[8, с. 1323]; територія – це земельний простір, зайнятий 
населеним пунктом, підприємством, установою тощо 
[8, с. 1443], а село – населений пункт неміського типу, 
жителі якого займаються переважно обробітком землі 
[8, с. 1305].

Слід відзначити, що у словнику-довіднику з соці-
ально-економічної географії за редакцією А. Горкіна наве-
дено таке визначення села: 

1) у вузькому значенні – тип великих сільських посе-
лень, зазвичай мають церкву, крамницю і відіграють роль 
місцевого центру для навколишніх сіл;

2) у широкому значенні (і як термін «село») – не тільки 
всі сільські поселення, а й сільське господарство та комп-
лекс аграрних соціально-економічних відносин, які від-
різняються від міських [9, с. 225].

Сільська місцевість – це вся заселена територія країн 
і районів, що розташовується поза межами міських посе-
лень, з її природними і зміненими людиною (антропоген-
ними) ландшафтами, населенням і населеними пунктами 
(які належать до категорії сільських) [9, с. 225].

Сільське населення – жителі всієї сукупності сіль-
ських поселень будь-якої території, постійне населення 
сільської місцевості, категорія населення, яка виділяється 
в окрему групу під час перепису або поточного обліку 
поряд із міським населенням [9, с. 226].

Найбільше уваги у своїх дослідженнях питанню 
формулювання дефініції «сільські території» присвятив 
О.І. Павлов. Він зазначає, що, крім сіл як типу поселення, 
соціально-виробничих, культурно-побутових, а іноді й 
адміністративних осередків, сільські території вклю-
чають: населення; сільськогосподарські та інші угіддя 
поза межами сільських поселень із розташованими на 
них виробничими об’єктами; органи самоврядування та 
громадські організації [10]. Він уважає, що термін «сіль-
ська місцевість» доцільно використовувати відносно 
кожного окремого поселенського симплекса – хутору, 
села, селища, – але не сільських територій як їх сукуп-
ності. Сільські території на відміну від міських мають 
руральний характер, оскільки господарська діяльність 

в їх межах відбувається у безпосередньому зв’язку з при-
родним середовищем [10].

А.В. Лісовий визначає сільські території як обжиту 
місцевість поза територією міст з її умовами та ресурсами, 
сільським населенням і різноманітними основними засо-
бами на цих територіях. Із функціонального погляду він 
розглядає сільські території як взаємопов’язану єдність 
трьох сфер: соціальної, виробничої та екологічної [11, с. 5].

М.П. Талавиря зазначає, що сільська територія у 
сучасному розумінні являє собою складну і багатофунк-
ціональну природну, соціально-економічну та виробничо-
господарську структуру і характеризується сукупністю 
притаманних їй особливостей: площею земельних угідь, 
на яких вона розміщена, чисельністю проживаючих і 
зайнятих у виробництві чи обслуговуванні людей, обся-
гами і структурою виробництва та розвитком соціальної й 
виробничої інфраструктури сільської місцевості [12, с. 4].

На думку В.П. Славова та О.В. Коваленка, поняття 
«сільська територія» є економіко-екологічною категорією, 
регіонально-територіальним утворенням зі специфічними 
природно-кліматичними, соціально-економічними умо-
вами, де економічно й екологічно збалансовані та енер-
гетично взаємопов’язані різні ресурси (природні, трудові, 
матеріальні, енергетичні, інформаційні, фінансові тощо) 
для створення сукупного суспільного продукту конкрет-
ної території та повноцінного життєвого середовища для 
сучасного і майбутніх поколінь [13].

М.Й. Малік та М.А. Хвесик уважають, що сільська 
територія – історично сформована в історично визначе-
них межах системна сукупність, що поєднує в собі орга-
нізаційно-територіальну (село, район) і територіально-
функціональну приналежність (виробництво, переробка, 
реалізація) сільськогосподарської продукції [14].

Сільська територія, на думку І.Р. Залуцького, – це від-
окремлена включно із затвердженими межами міста або 
селища міського типу, ідентифікована за геопросторовою 
ознакою та адміністративною підпорядкованістю терито-
рія адміністративно-територіального утворення з відпо-
відними структурою, умовами, ресурсами, властивостями 
та характеристиками [15].

Опрацювання наукових підходів до визначення теоре-
тичної суті сільської території забезпечило формування 
авторської дефініції даного поняття у В.В. Бойка, під 
яким слід розуміти багатофункціональну соціально-еко-
номічну структуру, складовими елементами якої є при-
родно-екологічний, адміністративно-управлінський, гос-
подарсько-виробничий та соціокультурний сектори, що 
функціонують на засадах автономних взаємозв’язків для 
задоволення потреб та інтересів сільського населення, 
підвищення рівня його добробуту, подолання диспропор-
цій регіонального розвитку та формування сировинно-
ресурсної бази для забезпечення продовольчої безпеки 
держави [16]. 

На нашу думку, поняття «сільські території», «село», 
«сільська місцевість» – це нероздільно взаємопов’язані 
смислові категорії.

Спираючись на всі вище наведені визначення, можна 
зробити узагальнюючий висновок, що сільська терито-
рія – це просторова соціально-економічна система, яка 
сформована на території поза межами міста, характери-
зується взаємодією і взаємозалежністю таких її складових 
підсистем, як природничі, соціально-трудові, фінансово-
інвестиційні, матеріально-технічні, екологічні тощо, й 
яка розвивається під впливом різноманітних внутрішніх 
і зовнішніх чинників.

Для більш ширшого поняття сільських територій 
слід розглянути покладені на них функції. До основних 
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функцій сільських територій, на нашу думку, слід від-
нести: економічну, виробничу, соціально-демографічну, 
екологічну, культурно-етнічну, рекреаційно-туристичну, 
просторово-комунікаційну, природно-відтворювальну та 
функцію соціального контролю над територією (табл. 1). 

Найчастіше визначення сільських територій 
пов’язують саме із сільськогосподарською діяльністю 
їх населення. Такий погляд є виправданим, але нині не 
можна вважати, що сільським господарством займається 
більшість сільського населення. Сільська територія – це 
не лише місце життєдіяльності людей та просторовий 
базис виробництва, а й природне середовище, адже на 
процес розвитку сільських територій впливають при-
родні умови та природні ресурси, географічне положення, 
етнічний склад населення, стан економіки та ін. [19].

Особливої актуальності в умовах ринкової трансфор-
мації української економіки набуває питання наповнення 
місцевих бюджетів. У всіх країнах світу землі є важли-
вими об’єктами оподаткування, і за допомогою надхо-
джень від сплати земельного податку та податку на неру-
хоме майно відбувається скорочення дефіциту місцевих 
бюджетів [20, с. 183].

Значне загострення економічної кризи можна поба-
чити у сфері сільського господарства – основній виробни-
чій сфері сільських територій. Крупні агрохолдинги пере-
важно займаються вирощуванням зернових і технічних 
культур із використанням передових технологій, що прак-
тично монополізувало землеробство. Найбільша площа 
сільськогосподарських угідь (3 515,1 тис. га) зосереджена 
у підприємствах, що мали у власності та користуванні 
більше 10 тис. га. Розподіл сільськогосподарських підпри-
ємств за розміром сільськогосподарських угідь у 2016 р. 
зображено на рис. 1.

За статистичними даними, у 2016 р. сільськогос-
подарської продукції в Україні було вирощено на суму 
254 640,5 млн. грн. Сільськогосподарські підприємства 
в Україні виробили 57% (продукції рослинництва 44,5% і 

тваринництва – 12,5%) від загального обсягу. У господар-
ствах населення обсяг виробництва становить 43% від 
загального обсягу: продукції рослинництва – 28,1% (пере-
важно картопля, культури овочеві та плодові) і продукції 
тваринництва (вовна, молоко) – 14,9% [21, c. 290].
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Рис. 1. Розподіл сільськогосподарських підприємств  
за розміром сільськогосподарських угідь у 2016 р.

Джерело: побудовано автором на основі [21, с. 295]

У результаті підприємства практично монополізували 
переробку сільськогосподарської сировини та реалізацію 
товарної продукції. Монополізація земельних угідь при-
зводить до занепаду малого та середнього бізнесу на селі, 
фермерства [22].

Висновки. Здійснивши аналіз наукових та законодав-
чих підходів, можна стверджувати, що категорії «сільські 
території», «село», «сільська місцевість» – це нероздільно 
взаємопов’язані смислові категорії, але їх не можна ото-
тожнювати. Застосування цілісного, міждисциплінарного 
підходу до визначення категорії «сільська територія» дає 
змогу поглибити наукові дослідження з проблематики 
використання сільських територій, може бути викорис-
тано в нормативних документах для розроблення чіткої та 
науково обґрунтованої стратегії щодо диверсифікованого 
розвитку цих територій.

Таблиця 1
Функції сільських територій

економічна забезпечення нормативного формування та розвитку всіх векторів економіки сільських тери-
торій

виробнича задоволення потреб суспільства в продовольстві та сировині, продукції для різних галузей та 
видів господарської діяльності

соціально-демографічна відтворення сільського населення, забезпечення сільського господарства та інших галузей 
економіки трудовими ресурсами, значним людським капіталом

екологічна підтримання екологічної рівноваги в аграрних регіонах та на всій території країни, утримання 
заповідників, заказників, національних парків та ін.

культурно-етнічна
зберігання самобутньої національної культури, народних традицій, звичаїв, досвіду ведення 
сільського господарства, охорона пам’яток природи, історії та культури, розташованих на 
сільських територіях

рекреаційно-туристична максимальне задоволення потреб як вітчизняних, так й іноземних туристів у відпочинку, оздо-
ровленні, лікуванні, духовному та фізичному розвитку

просторово-комунікаційна надання просторового базису для розміщення виробництв та обслуговування інженерних 
комунікацій (доріг, ліній електропередач, зв’язку, водопроводів тощо)

природно-відтворювальна характеризується природними відтворювальними процесами складників сільських територій
функція соціального  

контролю над територією
сприяння сільського населення державним органам у забезпеченні громадського порядку та 
безпеки в поселеннях і територіях

Джерело: узагальнено автором на основі [17; 18]
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Аннотация. В статье обоснована актуальность теоретических исследований сельских территорий для разработ-
ки стратегии по диверсифицированному развитию сельских территорий. Проведен обзор нормативно-правовых актов 
Украины. Осуществлен анализ теоретических подходов для определения сущности и содержания понятия «сельские 
территории». Определены основные функции сельских территорий. Разработано собственное определение категории 
«сельские территории».

Ключевые слова: сельская территория, сельская местность, село, сельское население, функции сельских территорий.
Summary. The article substantiates the relevance of theoretical researches of rural areas in order to develop a strategy for 

the diversified development of rural areas. The review of normative legal acts of Ukraine is conducted. The analysis of theoreti-
cal approaches with the purpose of determining the essence and content of the concept of «rural areas» is carried out. The basic 
functions of rural areas are determined. An own definition of the category «rural areas» is developed.

Key words: rural areas, countryside, village, rural population, functions of rural areas.


