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Дî ïèòàííÿ ïðî ðîëü ³ ì³ñöå ñ³ëüñüêèх òåðèòîð³é  
â ñó÷àñí³é åêîíîì³÷í³é ïîë³òèö³ äåðæàâè

Проаналізовано нормативно-правові документи та сучасні дослідження вчених з метою конкре-
тизації поняття сільських територій, визначення їх складових та функцій. Наведено європей-
ський досвід управління розвитком сільських територій. Розкрито основні проблеми розвитку 
сільських територій та запропоновано напрями їх вирішення. Наголошено на необхідності ви-
ділення сільських територій як важливого об’єкта сучасної економічної політики. 
Ключові слова: сільські території, сільське господарство, сталий розвиток.1 

Åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ Óêðà¿íè òðèâàëî ïðîòÿãîì 2000-2008 ðð. Ïðîòå âîíî 
áàçóâàëîñÿ, íàñàìïåðåä, íà âèêîðèñòàíí³ íåçàä³ÿíèõ ñòàðèõ âèðîáíè÷èõ ïîòóæ-
íîñòåé òà ñïðèÿòëèâ³é çîâí³øí³é êîí’þíêòóð³. Ïîë³òèêà çáåðåæåííÿ ñòàðî¿ ñòðóê-
òóðè åêîíîì³êè, åêñïîðòíîñèðîâèííî¿ îð³ºíòàö³¿, âèñîêî¿ åíåðãîçàòðàòíîñò³ ³ 
åíåðãîçàëåæíîñò³, â³äñóòí³ñòü äàâíîî÷³êóâàíèõ ñòðóêòóðíèõ, åêîíîì³÷íèõ òà ³í. 
ðåôîðì íå ñòâîðèëè íåîáõ³äíî¿ ïëàòôîðìè äëÿ ôîðìóâàííÿ îñíîâíèõ áàçèñ³â 
ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè. Ñàìå â òàêîìó ñòàí³ íàö³îíàëüíà åêîíîì³êà çàçíàëà âïëèâó 
ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, ùî âèëèëîñÿ ó 15% ïàä³ííÿ ВВÏ ó 2009 ð. Íàéá³ëüøèõ 
âòðàò çàçíàâ áàíê³âñüêèé ñåêòîð, ùî ñïðîâîêóâàëî òèì÷àñîâå ïðèïèíåííÿ êðå-
äèòóâàííÿ ³ çàìîðîæåííÿ äåïîçèò³â. Òàêà ñèòóàö³ÿ ðàçîì ³ç çì³íîþ âàëþòíî¿ 
ïîë³òèêè êðà¿íè, ìàñîâèìè çâ³ëüíåííÿìè òà çàãàëüíèì çíèæåííÿì äîõîä³â 
íàñåëåííÿ ñóòòºâî ïîã³ðøèëà ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå ì³ñüêîãî ³ îñîáëèâî ñ³ëüñüêîãî 
íàñåëåííÿ. Чàñòêà íàñåëåííÿ ³ç ñåðåäíüîäóøîâèìè çàãàëüíèìè äîõîäàìè ó ì³ñÿöü 
íèæ÷å ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó ó 2009 ð. ñêëàëà 16%. Ñåðåä ìåøêàíö³â ì³ñò öÿ 
ãðóïà ñòàíîâèëà 13% íàñåëåííÿ, ñåðåä сільського населення – 22% [2]. Äëÿ 55% 
ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ âåäåííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íà ïðèñàäèáíèõ ä³ëÿíêàõ 
ñòàëî îñíîâíèì äæåðåëîì äîõîäó. Чàñòêà äîõîä³â â³ä îñîáèñòîãî ï³äñîáíîãî 
ãîñ ïî äàðñòâà òà â³ä ñàìîçàãîò³âåëü ñêëàëà 22% ñóêóïíèõ ðåñóðñ³â ñ³ëüñüêèõ 
äîìîãîñïîäàðñòâ [3]. Скорочення у січні–вересні 2009 ð. ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì 
ïåð³îäîì 2008 ð. ðåàëüíèõ íàÿâíèõ äîõîä³â íàñåëåííÿ âïëèíóëî íà çì³íè ó 
ñòðóêòóð³ ñóêóïíèõ âèòðàò. Çá³ëüøèëàñÿ ÷àñòêà âèòðàò äîìîãîñïîäàðñòâ, ÿêó âîíè 
ñïðÿìîâóâàëè íà õàð÷óâàííÿ: ïðè öüîìó ñ³ëüñüê³ äîìîãîñïîäàðñòâà ñïðÿìîâóâàëè 
íà öþ ñòàòòþ âèòðàò á³ëüøó ÷àñòèíó ñóêóïíèõ âèòðàò, í³æ ì³ñüê³ (â³äïîâ³äíî, 57% 
ïðîòè 50%) [2]. Ó êðà¿íàõ ªâðîïè ïèòîìà âàãà âèòðàò íà õàð÷óâàííÿ ó çàãàëüíèõ 
витратах домогосподарств коливається в межах 20–25% [4].

Íåçâàæàþ÷è íà îäíó ç íåáàãàòüîõ ãàëóçåé åêîíîì³êè, ÿêà ïðîäåìîíñòðóâàëà 
0,2% çðîñòàííÿ ó 2009 ð., ñèòóàö³ÿ â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ º íåçàäîâ³ëüíîþ. 
Ñåðåäíüîð³÷íà çàðîá³òíà ïëàòà òóò º íàéíèæ÷îþ ñåðåä ãàëóçåé åêîíîì³êè. 
Íåçàâåðøåí³ñòü çåìåëüíî¿ ðåôîðìè, â³äñóòí³ñòü êàäàñòðó çåìë³, íåçàäîâ³ëüíèé 
ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâ, â³äñóòí³ñòü ïîâíîö³ííî¿ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè òîùî 
çóìîâëþº ñêîðî÷åííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ³ ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó ïðîäîâîëü÷ó 
áåçïåêó êðà¿íè: ðåçóëüòàòîì º öüîãîð³÷íèé äåô³öèò öóêðó, íàðîùóâàííÿ îáñÿã³â 
³ìïîðòó ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ç Б³ëîðóñ³, êàðòîïë³ ç ªãèïòó òîùî. Цå ïðè òîìó, 
ùî Óêðà¿íà âîëîä³º óí³êàëüíèìè ÷îðíîçåìàìè ³ º íàéá³ëüø ðîçîðàíîþ êðà¿íîþ 
â ªâðîï³: íà ëþäèíó ïðèïàäàº 0,89 ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü ³ 0,69 îðíèõ 
çåìåëü (ó êðà¿íàõ ªâðîïè ö³ ïîêàçíèêè ñòàíîâëÿòü, â³äïîâ³äíî, 0,37 ³ 0,21) [5]. 
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Вèð³øåííÿ ïðîáëåì á³äíîñò³ òà áåçðîá³òòÿ ñ³ëüñüêèõ ìåøêàíö³â, ðîçâèòêó 
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, çáåðåæåííÿ 
³ â³äíîâëåííÿ ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì ìîæëèâå ëèøå çà êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó ³ 
ëåæèòü ó ïëîùèí³ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é, ùî âèìàãàº âèä³ëåííÿ ¿õ ÿê 
âàæëèâîãî îá’ºêòà ñó÷àñíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè. 

Íà ñüîãîäí³ íå ³ñíóº ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é, ¿õ 
ì³ñöÿ ³ ðîë³ â åêîíîì³÷í³é ïîë³òèö³, õî÷à âîíî çóñòð³÷àºòüñÿ ó íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèõ äîêóìåíòàõ, ïðèñâÿ÷åíèì ðåãóëþâàííþ ïðîáëåì ðîçâèòêó ñåëà, 
ðåã³îí³â, ôóíêö³îíóâàííÿ àãðàðíîãî ñåêòîðà òîùî. Îãëÿä çàêîíîäàâ÷îãî ïîëÿ 
ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí íà ñåë³ çàñâ³ä÷èâ ïàðàëåëüíå âèêîðèñòàííÿ òåðì³í³â 
ñåëà, ñ³ëüñüêîãî ðîçâèòêó, ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³, ñ³ëüñüêèõ ðàéîí³â òà ñ³ëüñüêèõ 
òåðèòîð³é äî ðåãóëþâàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ â³äíîñèí, ùî ïîòðåáóº êîíêðåòèçàö³¿ ³ 
÷³òêîñò³ ó âèçíà÷åííÿõ. Ñåðåä â³äîìèõ íàóêîâö³â-àãðàð³¿â ïèòàííÿìè ðîçâèòêó 
ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é çàéìàþòüñÿ Ï.Ò. Ñàáëóê, Ю.Å. Гóáåí³, І.В. Ïðîêîïà, 
Ë.Î. Øåïîòüêî, В.В. Юð÷èøèí, А.Ì. Òðåòÿê, К.І. ßêóáà òà ³í. 

ªäèíèì äîêóìåíòîì, äå äàíî âèçíà÷åííÿ ñ³ëüñüêî¿ òåðèòîð³¿, º ïðîåêò 
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³àëüíîї ³íфðàñòðóêòóðè ñ³ëüñüêîї 
ì³ñöåâîñò³» (від 07.04.2005 р.). В ньому зазначено, що сільська територія – це 
òåðèòîð³ÿ, íà ÿê³é ÷àñòêà ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ ó éîãî çàãàëüí³é ÷èñåëüíîñò³ 
перевищує  15–50%.  При  цьому  сільська  територія  поділяється  на:  чітко 
виражену  сільську місцевість –  частка  сільського населення у його  загальній 
чисельності перевищує 50%; сільську місцевість – частка сільського населення 
складає 15–50% чисельності усіх жителів.

Цüîãî ðîêó óðÿä çàòâåðäèâ «Êîíöåïö³þ çàãàëüíîäåðжàâíîї ïðîãðàìè 
ñòàëîãî ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèх òåðèòîð³é äî 2020 ð.» (â³ä 3 ëþòîãî 2010 ð., 
№121-ð). Ïîïðè äåêëàðàòèâíèé õàðàêòåð, ïîçèòèâíèì º òå, ùî âîíà çàñâ³ä÷èëà 
ï³äâèùåíó óâàãó äåðæàâè äî ïðîáëåì ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é. В í³é íåìàº 
÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é òà ñïåöèô³êè ñòàëîãî ðîçâèòêó. Çà 
çì³ñòîì ïîñòàâëåíèõ ó í³é ïðîáëåì ìîæíà âèçíà÷èòè, ÿê³ ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè º 
ñêëàäîâèìè öüîãî ïîíÿòòÿ. Цå ³ ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî òà ¿¿ ïåðåðîáêà, ñîö³àëüíà 
ñôåðà (äåìîãðàô³ÿ, áåçðîá³òòÿ, ìîòèâàö³ÿ äî ïðàö³, òðóäîâà ì³ãðàö³ÿ, á³äí³ñòü, 
ñîö³àëüíà ³íôðàñòðóêòóðà), åêîëîã³ÿ.

Ó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ïð³îðèòåòí³ñòü ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ñåëà 
òà àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó â íàðîäíîìó ãîñïîäàðñòâ³» (â³ä 17 æîâòíÿ 
1990 ð. №400-XII) ³ñíóº ÷³òêî âèðàæåíà ïðèâ’ÿçêà ïðîáëåì ðîçâèòêó ñåëà äî 
àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó. 

Ó «Äåðжàâí³é ö³ëüîâ³é ïðîãðàì³ ðîçâèòêó óêðàїíñüêîãî ñåëà íà ïåð³îä äî 
2015 ð.» (â³ä 15 âåðåñíÿ 2007 ð., №1158) äî ïèòàíü ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é 
â³äíîñÿòü ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é, ³íæåíåðíó ³íôðàñòðóêòóðó, 
åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ, âîäíèõ, ë³ñîâèõ òà ³íøèõ ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñ³â, ï³äïðèºìñòâà àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó, çåìëåóñòð³é ñ³ëüñüêèõ 
òåðèòîð³é, åêîëîã³÷íó áåçïåêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é, ïèòàííÿ äåïðåñèâíîñò³.

Ó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó ðåã³îí³â» (â³ä 8 âåðåñíÿ 
2005 ð., №2850-IV) äàíî âèçíà÷åííÿ ñ³ëüñüêîãî ðàéîíó ÿê ðàéîíó, â ÿêîìó ÷àñòêà 
çàéíÿòèõ ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ ïåðåâèùóº ÷àñòêó çàéíÿòèõ ó ïðîìèñëîâîñò³. 
Вèçíà÷åíî îçíàêè äåïðåñèâíîñò³ ðåã³îíó, ïðîìèñëîâîãî ðàéîíó, ñ³ëüñüêîãî 
ðàéîíó òà ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ. Äåïðåñèâíèì ìîæå áóòè âèçíàíî ñ³ëüñüêèé 
ðàéîí, â ÿêîìó ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â ù³ëüí³ñòü ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ, 
êîåô³ö³ºíò ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ, ð³âåíü ñåðåäíüîì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè òà îáñÿã ðåàë³çîâàíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã) íà 
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îäíó îñîáó º çíà÷íî íèæ÷èìè, à ÷àñòêà çàéíÿòèõ ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ º 
çíà÷íî âèùîþ çà â³äïîâ³äí³ ñåðåäí³ ïîêàçíèêè ðîçâèòêó òåðèòîð³é ö³º¿ ãðóïè.

Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâí³ çàñàäè äåðжàâíîї àãðàðíîї ïîë³òèêè íà ïåð³îä 
äî 2015 ð.» (â³ä 18 æîâòíÿ 2005 ð., №2982-IV) äåêëàðóº êîìïëåêñíèé ðîçâèòîê 
ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é òà ðîçâ’ÿçàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì íà ñåë³ ÿê îäíó ç³ 
ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé äåðæàâíî¿ àãðàðíî¿ ïîë³òèêè. Îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè òàêîãî 
ðîçâèòêó º: ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; ðåãóëþâàííÿ äåìîãðàô³÷íèõ 
ïðîöåñ³â, ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó äåïðåñèâíèõ òåðèòîð³é; âèð³âíþâàííÿ óìîâ 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêîãî ³ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ; çá³ëüøåííÿ çàéíÿòîñò³ òîùî.

Çàãàëîì, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â, ïðèñâÿ÷åíèõ 
äîñë³äæóâàí³é ïðîáëåìàòèö³, âèêîðèñòîâóº òåðèòîð³àëüíèé òà ãàëóçåâèé ï³äõ³ä 
äî äîñë³äæåííÿ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é. В íèõ, íàñàìïåðåä, çàçíà÷àºòüñÿ 
àáî òåðèòîð³àëüíà ïðèâ’ÿçêà çà ðÿäîì ïîêàçíèê³â, àáî ãàëóçåâà, çã³äíî ç ÿêîþ 
ïðîáëåìè ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçâèòêîì 
àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó. 

Íàáàãàòî ãëèáøå ³ øèðøå öþ ïðîáëåìàòèêó äîñë³äèëè ïðîâ³äí³ â³ò÷èçíÿí³ 
â÷åí³, íàñàìïåðåä àãðàð³¿. Çîêðåìà, Ï.Ò. Ñàáëóê íàãîëîøóº íà íåîáõ³äíîñò³ 
ðîçãëÿäàòè ñ³ëüñüêó òåðèòîð³þ ÿê ñêëàäíó áàãàòîôóíêö³îíàëüíó ïðèðîäíó, 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó é âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêó ñèñòåìó ç âëàñòèâèìè ¿é 
ê³ëüê³ñíèìè, ñòðóêòóðíèìè, ïðèðîäíèìè òà ³íøèìè õàðàêòåðèñòèêàìè. 
Ïðè÷îìó ñåëî º îäíèì ³ç âàæëèâèõ åëåìåíò³â ñèñòåìîóòâîðåííÿ ñ³ëüñüêèõ 
òåðèòîð³é ³ éîãî ðîçâèòîê íåìîæëèâèé áåç ñòàíîâëåííÿ âèñîêîòåõíîëîã³÷íîãî 
é ïðèáóòêîâîãî àãðàðíîãî ñåêòîðà, ôîðìóâàííÿ íîâî¿ îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè 
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà éîãî ðèíêîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè [6].

І.В. Ïðîêîïà çàçíà÷àº, ùî ê³íöåâîþ ìåòîþ ðîçâèòêó ãàëóç³ ñ³ëüñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà º çàáåçïå÷åííÿ ïðîäîâîëü÷î¿ áåçïåêè é ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ 
âèðîáíèöòâà. Гîëîâíîþ ìåòîþ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ º ïîêðàùåííÿ óìîâ 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäåé, ÿê³ òóò ïðîæèâàþòü. Щî ñòîñóºòüñÿ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ 
òåðèòîð³é, òî éîãî îñíîâíèìè çàâäàííÿìè º ³ñòîòíå çá³ëüøåííÿ äîõîä³â ñ³ëüñüêîãî 
íàñåëåííÿ, ïîë³ïøåííÿ ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ñåëà, ï³äâèùåííÿ óâàãè äî 
ðîçâèòêó íàéâðàçëèâ³øèõ (ïðîáëåìíèõ) ïîñåëåíü ³ òåðèòîð³é, âäîñêîíàëåííÿ 
ñèñòåìè äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ñåëà. В äàíîìó ï³äõîä³ 
ñ³ëüñüê³ òåðèòîð³¿ íåñóòü, íàñàìïåðåä, ñîö³àëüíå íàâàíòàæåííÿ [7]. 

Гàëóçåâèé ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ ñ³ëüñüêî¿ òåðèòîð³¿ ïðîïîíóºòüñÿ â ðîáîò³ [8], 
â ÿê³é ñ³ëüñüêà òåðèòîð³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñôîðìîâàíà â ³ñòîðè÷íî âèçíà÷åíèõ 
ìåæàõ ñèñòåìíà ñóêóïí³ñòü, ùî ïîºäíóº â ñîá³ îðãàí³çàö³éíî-òåðèòîð³àëüíó (ñåëî, 
ðàéîí) ³ òåðèòîð³àëüíî-ôóíêö³îíàëüíó ïðèíàëåæí³ñòü (âèðîáíèöòâî, ïåðåðîáêà 
òà ðåàë³çàö³ÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿).

Íà ò³ñí³é ïðèâ’ÿçö³ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é äî ¿õ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ 
ñïåö³àë³çàö³¿ íàãîëîøóº В.В. Юð÷èøèí. Íà éîãî äóìêó, ñ³ëüñüê³ òåðèòîð³¿ º 
îäí³ºþ ç âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ñêëàäîâèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà. 
К³íöåâèé ðåçóëüòàò ôóíêö³îíóâàííÿ àãðîïðîäîâîëü÷îãî ñåêòîðà åêîíîì³êè 
áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿê ñïðàöþº ó öüîìó â³äíîøåíí³ êîæíà ñ³ëüñüêà 
òåðèòîð³ÿ. Íà êîæí³é ñ³ëüñüê³é òåðèòîð³¿ îá’ºäíóþòüñÿ êîíêðåòí³ ïðèðîäí³, 
ñîö³àëüí³, åêîíîì³÷í³, âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüê³, åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ åëåìåíòè 
(ñêëàäîâ³), âçàºìîä³ÿ ÿêèõ çàëåæíî â³ä ¿õ â³äïðàöüîâàíîñò³ é ð³âíÿ ïðàêòè÷íîãî 
ïðîÿâó ôîðìóº îñîáëèâîñò³, õàðàêòåð ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó ðåçóëüòàòèâí³ñòü 
¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ. Çà êðèòåð³ºì ¿õ âåëè÷èíè âîíè ìîæóòü áóòè ì³êðî (ñåëî), 
мезо (район) – і макро (рег³îí, îáëàñòü) ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè óòâîðåííÿìè, 
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Рис.1. Підходи до визначення поняття сільських територій 
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Проект Закону України «Про 
планування територіальної 
інфраструктури сільської 

місцевості» (від 07.04.2005 р.) 

Це територія, на якій частка сільського 
населення у його загальній чисельності 
перевищує 15-50% 

Включає підприємства агропромислового 
комплексу, землеустрій сільських тери-
торій, екологічну безпеку 

«Державна цільова програма 
розвитку українського села на 

період до 2015 р.» (від 15 вересня 
2007 р., №1158) 

Закон України «Про основні 
засади державної аграрної полі-
тики на період до 2015 р.» (від 
18 жовтня 2005 р., №2982-IV) 

Включає питання соціальної інфраструк-
тури села, демографічних процесів сільсь-
кого розвитку, розвитку депресивних 
територій 

Як системна сукупність, що поєднує в собі 
організаційно-територіальну (село, район) і 
територіальну-функціональну приналеж-
ність (виробництво, переробка, реалізація 
сільськогосподарської продукції) 

(територіально-галузевий підхід) 

М.Й. Малік [8] 
 

В.В. Юрчишин [9] 
 

Є однією з великої кількості складових 
сільськогосподарського виробництва 

(галузевий підхід) 

Організація з економічного 
розвитку і співробітництва (ОЕСD) 

[14] 

Це адміністративні одиниці місцевого рівня 
з густотою населення до 150 осіб на 
квадратний кілометр 

Крім сіл як типу поселення, соціально-
виробничих, культурно-побутових, а іноді 
й адміністративних осередків, вони 
включають: населення; сільсько-
господарські та інші угіддя поза межами 
сільських поселень з розташованими на них 
виробничими об’єктами; органи 
самоврядування та громадські організації 

(функціональний підхід) 

О.І. Павлов [13] 

К.І. Якуба [12] 

Включає сільське населення, регулює пи-
тання ефективності використання трудового 
потенціалу, упередження масового безро-
біття та інших чинників, пов’язаних з 
людиною 

Як регіонально-територіальне утворення зі 
специфічними природно-кліматичними, 
соціально-економічними умовами  

(територіальний підхід) 

В.П. Славова, О.В. Коваленко [7]  

І.В. Прокопа [7] 
Несе, насамперед, соціальне навантаження 

А.М. Третяк, В.М. Другак [10]  

Як складна багатофункціональна система. 
Важливим елементом є село і її аграрна 
спеціалізація 

П.Т. Саблук [6] 
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êîæíå ç ÿêèõ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ âëàñòèâèõ éîìó ñòðóêòóðíèõ, 
ôóíêö³îíàëüíèõ òà ³íøèõ õàðàêòåðèñòèê [9]. 

Äåÿê³ â÷åí³ äî ïèòàíü ðîçâèòêó ñ³ëüñüêî¿ òåðèòîð³¿ â³äíîñÿòü ðîçâèòîê 
села у буквальному розумінні, інші – розвиток сільської місцевості. При цьому 
íà ÷³ëüíå ì³ñöå ñòàâëÿòüñÿ ñîö³àëüí³ àñïåêòè. А.Ì. Òðåòÿê òà В.Ì. Äðóãàê 
äî ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é â³äíîñÿòü ïèòàííÿ äóõîâíîãî òà ñîö³àëüíîãî 
ðîçâèòêó, ðîçâèòêó ïîñåëåíñüêî¿ ìåðåæ³, ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè, ðîçâèòîê ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó, ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðè öüîìó ïèòàííÿ âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêîãî ðîçâèòêó 
âèíîñÿòüñÿ çà ìåæ³ ïîíÿòòÿ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é [10]. 

К.І. ßêóáà äàº âèçíà÷åííÿ ñ³ëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ðîçãëÿäàþ÷è ¿õ 
ÿê àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüí³ îäèíèö³ íåçàëåæíî â³ä ¿õ ðîçì³ðó (õóò³ð, 
ñåëî, ñ³ëüñüêà ðàäà, ðàéîí òîùî) ç íàÿâíèì íàñåëåííÿì, ïðèðîäíîåêîíîì³÷íèì 
³ ñîö³àëüíèì ïîòåíö³àëîì òà â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì öèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, à òåðèòîð³àëüíî-ïðîñòîðîâå 
ðîçì³ùåííÿ ¿õ ñóêóïíîãî ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó ìîæíà ââàæàòè òåðèòîð³ÿìè. 
Òîáòî «ñ³ëüñüê³ òåðèòîð³¿», íà â³äì³íó â³ä ïîíÿòü «ì³ñöåâ³ñòü» ³ «òåðèòîð³ÿ», 
êð³ì ïðîñòîðîâî-òåðèòîð³àëüíî¿ ñêëàäîâî¿ ³ ïîíÿòòÿ «ñåëî», ìàþòü ñîö³àëüíî-
економічний зміст – природно-ресурсний і людський (демографічний) потенціал. 
Ï³ä ÷àñ äîñë³äæåíü ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é àâòîð äîòðèìóºòüñÿ òàêèõ ïð³îðèòåò³â 
ÿê ñ³ëüñüêå íàñåëåííÿ, åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó, 
óïåðåäæåííÿ ìàñîâîãî áåçðîá³òòÿ òà ³íøèõ ÷èííèê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ëþäèíîþ [11].

Íàéá³ëüøå óâàãè ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ ïèòàííþ êîíêðåòèçàö³¿ ïîíÿòòÿ 
ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é ïðèñâÿòèâ Î.І. Ïàâëîâ. В³í çàçíà÷àº, ùî êð³ì ñ³ë ÿê òèïó 
ïîñåëåííÿ, ñîö³àëüíî-âèðîáíè÷èõ, êóëüòóðíî-ïîáóòîâèõ, à ³íîä³ é àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
îñåðåäê³â, ñ³ëüñüê³ òåðèòîð³¿ âêëþ÷àþòü: íàñåëåííÿ; ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ òà ³íø³ 
óã³ääÿ ïîçà ìåæàìè ñ³ëüñüêèõ ïîñåëåíü ç ðîçòàøîâàíèìè íà íèõ âèðîáíè÷èìè 
îá’ºêòàìè; îðãàíè ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿. Ïîíÿòòÿ æ «ñ³ëüñüêà 
ì³ñöåâ³ñòü» äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ùîäî êîæíîãî îêðåìîãî ïîñåëåíñüêîãî 
симплекса – хутора, села, селища, але не сільських територій як їх сукупності [12]. 

Óçàãàëüíåííÿ ï³äõîä³â äî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é 
ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 1.

Îñíîâí³ ôóíêö³¿ ñòàëîãî 
ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é 
ïðåäñòàâëåí³ íà ðèñ. 2.

Вèõîäÿ÷è ç âèùåâèêëàäåíèõ 
òðàêòóâàíü ïîíÿòü ñåëà, ñ³ëüñüêî¿ 
ì³ñöåâîñò³, ñ³ëüñüêîãî ðàéîíó, ñ³ëü-
ñüêèõ òåðèòîð³é òîùî òà íà îñíîâ³ 
âëàñíèõ ì³ðêóâàíü àâòîð ïðîïîíóº 

òàêå ñï³ââ³äíîøåííÿ äàíèõ ïîíÿòü (ðèñ. 3).
 ßê ïîêàçàëè äîñë³äæåííÿ åâîëþö³¿ äàíîãî ïîíÿòòÿ íà òåðåíàõ ñó÷àñíî¿, 

íàñàìïåðåä, àãðàðíî¿ íàóêè, îñíîâíèìè ï³äõîäàìè äî éîãî âèçíà÷åííÿ º 
òåðèòîð³àëüíî-ïðîñòîðîâèé, ãàëóçåâèé òà ôóíêö³îíàëüíèé. Îäíàê íà íàøó äóìêó 
âàæëèâèì º íå òàê òåðèòîð³àëüíî-ïðîñòîðîâå âèçíà÷åííÿ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é 
÷è ¿õ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ïðèâ’ÿçêà ÿê ¿õ ôóíêö³îíàëüíå çíà÷åííÿ. ßêùî 
ê³íöåâîþ ìåòîþ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà º çàáåçïå÷åííÿ ïðîäîâîëü÷î¿ 
безпеки країни, а розвитку села – покращення умов життєдіяльності людей, які 
ïðîæèâàþòü íà éîãî òåðèòîð³¿, òî ìåòîþ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é º çðîñòàííÿ 
ÿêîñò³ æèòòÿ ëþäåé çà ðàõóíîê ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ 
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Рис. 2. Функції сільських територій 
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àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó òà ðîçâèòêó íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ âèä³â ä³ÿëüíîñ ò³ 
çà óìîâ çáåðåæåííÿ òà â³äíîâëåííÿ ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì. Ñàìå íà ð³âí³ ñ³ëüñüêèõ 
òåðèòîð³é ìîæíà âèð³øèòè êîìïëåêñ âèùåçàçíà÷åíèõ ïðîáëåì ³ç çáåðåæåííÿì 
áàëàíñó åêîíîì³êà-åêîëîã³ÿ-ñîö³óì. Îäíî÷àñíî çáàëàíñîâàí³ñòü òàêî¿ ñèñòåìè º 
ïåðåäóìîâîþ ñòàëîãî ðîçâèòêó, ÿêà ïðîïàãóºòüñÿ ñâ³òîâèì òîâàðèñòâîì.

Вåëèêó óâàãó ðîçâèòêîâ³ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é (ÐÑÒ) ïðèä³ëÿº ªÑ. Ó êðà¿íàõ 
Çàõ³äíî¿ ªâðîïè òà ó ÑØА ÷àñòêà ñ³ëüñüêèõ æèòåë³â ñêëàäàº 20-25% çàãàëüíî¿ 
чисельності  населення,  а  частка  зайнятих у  сільському  господарстві  –  3-7% за-
ãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïðàöþþ÷èõ. Ïîë³òèêà ÐÑÒ ó ªÑ çä³éñíþºòüñÿ â ðàìêàõ ñòðóêòóðíî¿ 
ïî ë³òèêè òà Ñï³ëüíî¿ Аãðàðíî¿ Ïîë³òèêè (ÑАÏ). Ï³äõîäè ó ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ 
òåðèòîð³é, ùî áàçóâàëèñÿ íà òåðèòîð³àëüíîìó ïðèíöèï³, ïîñòóïîâî çì³íþâàëèñÿ 
íà ï³äõîäè, ÿê³ ìàþòü â îñíîâ³ òåðèòîð³àëüíó êîîðäèíàö³þ òà êîíâåðãåíö³þ. Ïð³î-
ритетами політики розвитку сільських територій ЄС на 2007–2013 рр. стали кон-
êóðåíòîñïðîìîæí³ñòü, ñåðåäîâèùå òà óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèìè ðåñóðñàìè, áà ãàòî-
ôóíêö³îíàëüíå ñåëî òà ÿê³ñòü æèòòÿ (åâîëþö³ÿ ÑАÏ òà åëåìåíòè ðåôîðì, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà ðîçâèòîê ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é, ïðåäñòàâëåí³ â òàáë. 1) [14].

Íà ñüîãîäí³ áþäæåò ÑАÏ ñêëàäàº 50 ìëðä. ºâðî, àáî 0,43% çàãàëüíîãî ВВÏ 
êðà¿í ªÑ. Íà ïî÷àòêó 1990-õ ðîê³â ÷àñòêà ÑАÏ ó ВВÏ ñêëàäàëà 0,54%. В 2013 ð. 
÷àñòêà àãðàðíîãî áþäæåòó â ВВÏ çíèçèòüñÿ äî 0,33%. Вàæëèâ³ñòü ðîçâèòêó 
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ³ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é äëÿ ªÑ çàñâ³ä÷óº ³ òå, ùî çã³äíî ç³ 
ñôîðìîâàíèì áþäæåòîì ªÑ ó 2013 ð. áþäæåò ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà ñ³ëüñüêî¿ 
ì³ñöåâîñò³ çàéìàòèìå 37% (57,8 ìëðä. ºâðî) çàãàëüíîãî áþäæåòó ªÑ. Ñï³ëüíèé 
áþäæåò ªÑ ô³íàíñóº ëèøå äóæå îáìåæåí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³: ñòðóêòóðí³ ôîíäè, 
ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðîçâèòîê ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³, áåçïåêó, ïðàâà ãðîìàäÿí ³ 
ïðàâîñóääÿ, ªÑ ÿê ãëîáàëüíèé ïàðòíåð òà ïèòàííÿ àäì³í³ñòðóâàííÿ [15]. Òàêèé 
ð³âåíü ô³íàíñóâàííÿ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é ó ñï³ëüíîìó áþäæåò³ ªÑ 
ñâ³ä÷èòü ïðî ï³äâèùåíó óâàãó ºâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè äî âèð³øåííÿ öèõ ïèòàíü 
³ ¿õ âàãîìó ðîëü ó çä³éñíåíí³ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Ïèòàííÿ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç ïèòàííÿì 
çàáåçïå÷åííÿ ïðîäîâîëü÷î¿ áåçïåêè, ùî çàçíàëî äåÿêèõ êîðåêòèâ ï³ñëÿ âñòóïó 
Óêðà¿íè äî ÑÎÒ. Íà ïî÷àòîê 2000 ð. ñåðåäíüîçâàæåíèé çàõèñíèé ³ìïîðòíèé 
òàðèô â Óêðà¿í³ äîð³âíþâàâ 30%, ï³ñëÿ âñòóïó äî ÑÎÒ öåé òàðèô äëÿ 
àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó (АÏК) íå ïåðåâèùóâàâ 9%, à çà âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ 
áóëà âñòàíîâëåíà ³ 0% ñòàâêà. В ñèëó ñâîãî âåëè÷åçíîãî ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî 
ïîòåíö³àëó Óêðà¿íà ïåðìàíåíòíî â ñòàí³ çàáåçïå÷èòè âèñîêèé ð³âåíü ïðîäîâîëü÷î¿ 
áåçïåêè ³ ïîçèö³îíóâàòè ñåáå ÿê åêñïîðòîîð³ºíòîâàíà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà 
êðà¿íà. В óìîâàõ çðîñòàþ÷îãî ïîïèòó íà ïðîäîâîëüñòâî ó ñâ³ò³ ñàìå АÏК ñòàº 
âàæëèâ³øèì, àí³æ çàïàñè íàôòè ³ ãàçó, îñê³ëüêè ðåñóðñè ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 
º â³äíîâëþâàíèìè. Òèì ïà÷å óñòàëèëàñÿ òåíäåíö³ÿ äî çðîñòàííÿ ö³í íà ïðîäóêö³þ 
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Рис. 3. Співвідношення понять села, сільської місцевості, 
сільської території та сільського району 
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ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Íàéíàãëÿäí³øèì ñòàëî çðîñòàííÿ ö³íè ó 2009 ð. íà 
öóêîð, ÿêèé ââ³éøîâ ó òð³éêó ë³äåð³â çà ðîñòîì ö³í ñåðåä 36 ñèðîâèííèõ òîâàð³â, 
äîñÿãíóâøè ñâîãî ìàêñèìóìó ç 1990 ð. [16].

Ñó÷àñíèé ñòàí äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é ³, 
â³äïîâ³äíî, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà (íà ñüîãîäí³ îñíîâíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, â 
ÿê³é çàéíÿòà ïåðåâàæíà ÷àñòêà ñ³ëüñüêèõ ìåøêàíö³â) º íåçàäîâ³ëüíèì. Ó ñâ³ò³ 
àêòèâíå äåðæàâíå âòðó÷àííÿ ³ ðåãóëþâàííÿ º âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ çàáåçïå÷åííÿ 
ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é. Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà êðèçó ñâ³òîâó ³ êðèçó, 
ïîâ’ÿçàíó ç âíóòð³øí³ìè îñîáëèâîñòÿìè âåäåííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, 
êîëè âñ³ êðà¿íè ñâ³òó ïîñèëþþòü äåðæï³äòðèìêó àãðàðíîãî ñåêòîðà, íà 
öåé ð³ê àãðàðíèé ñåêòîð ïîçáàâëåíèé òâàðèííèöüêî¿ äîòàö³¿, çäåøåâëåííÿ 
êðåäèò³â (çàäåêëàðîâàíèé óðÿäîì âèïóñê äåðæîáë³ãàö³é ç äîõ³äí³ñòþ äî 30% 

 Таблиця 1  

Місце сільських територій у САП * 

Ро-
ки 

Назва 
реформи Основні акценти Елементи реформи, що стосуються розвитку 

сільських територій 

19
92

 

Реформа 
МакШеррі 

– зниження цінової 
підтримки; 

–  заохочення орга-
нічного вироб-
ництва; 

– допомога у під-
тримці сільських 
територій; 

– підвищення еко-
логічних стан-
дартів. 

Фінансова підтримка надавалась за умови: 
– суттєвого зменшення використання міне-

ральних добрив та хімікатів або запровадження 
чи продовження органічного виробництва; 

– переходу на більш екстенсивні методи 
виробництва в рослинництві та тваринництві; 

– необробітку землі протягом тривалого часу 
через екологічні причини; 

– або надання землі для суспільного доступу та 
відпочинку. 

19
99

 

План дій 
2000 

– екологічні питан-
ня; 

– багатофункціо-
нальна роль єв-
ропейського фер-
мерства. 

– зменшення цінової підтримки зернових 
культур, яловичини та молочних продуктів; 

– стабілізація сільськогосподарського бюджету 
на 2000-2006 рр. на рівні 42,3 млрд. євро; 

– збереження квоти на молоко до 2008 р.; 
– збільшення фінансування заходів з розвитку 

сільських територій та несільськогосподарської 
діяльності до 4,3 млрд. євро на рік; 

– прийняття інтегрованої політики розвитку сіль-
ських територій, яка базувалась на принципі 
доповнюваності (політика де централізації). 

20
03

 

Реформа 
Фішлера 

– захист навколи-
шнього середо-
вища; 

– безпека харчових 
продуктів; 

– умови утримання 
тварин; 

– стимулювання 
розвитку сільсь-
кої місцевості.  

– відокремлення прямих платежів від 
виробництва; 

– модуляція, що підвищила можливості під-
тримки нових цілей САП таких як розвиток 
сільської місцевості та зменшення різниці рівня 
життя між селом і містом; 

– підвищення вимог до умов господарювання; 
– затвердження аграрного бюджету на 2007-

2013 рр., видатки якого змістилися від підтрим-
ки виробництва до відокремлених прямих 
платежів та розвитку сільської місцевості; 

– підвищення фіскальної дисципліни та зниження 
цін підтримки. 

*За даними: [15]. 
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óíåìîæëèâëþº íàäàííÿ áàíêîì êðåäèòó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó âèðîáíèêó 
íèæ÷å ö³º¿ âàðòîñò³), ï³äòðèìêè óêðà¿íñüêîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ íà ïîêðèòòÿ 
ñòðàõîâèõ ïðåì³é. Ï³äòðèìêà â ªâðîï³ íà 1 ãà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü â 
äåñÿòêè ðàç³â ïåðåâèùóº íàøó. Ó 2009 ð. íà Ì³íàãðîïîë³òèêè áóëî ïåðåäáà÷åíî 
12018,2 ìëí. ãðí. (ç íèõ íà ïðîãðàìè ï³äòðèìêè ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ АÏК 
6830,1 ìëí. ãðí.), ùî 26,2% ìåíøå â ïîð³âíÿíí³ ç 2008 ðîêîì. Ïðè öüîìó 
êîøòàìè ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó áóëî íåäîô³íàíñîâàíî АÏК ïðàêòè÷íî íà 2 
ìëðä. ãðí. Íå ìîæíà áóòè ïîñò³éíî êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè ëèøå çà ðàõóíîê 
äåøåâî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè ³ íåùàäíî¿ åêñïëóàòàö³¿ çåìë³. ßêùî ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ 
ñâ³òó ïèòîìà âàãà âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³, â³äíåñåíèõ íà ñîá³âàðò³ñòü âèðîáíèöòâà 
сільськогосподарської продукції досягає 45-50%, то в Україні у 2009 р. – 21,6% 
(çàãàëîì ïî âñ³õ ãàëóçÿõ 51%). 

В òîé æå ÷àñ ó 2009 ð. àãðàðíèì ñåêòîðîì åêîíîì³êè Óêðà¿íè îñíîâíèõ 
ïîäàòê³â òà çáîð³â áóëî ñïëà÷åíî íà ñóìó 28,3 ìëðä. ãðí. Îêðåìèì ïèòàííÿì ñòî¿òü 
ïðîáëåìà íåâ³äøêîäóâàííÿ åêñïîðòåðàì ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ùî ñòàâèòü 
ñóìè íåâ³äøêîäîâàíîãî ÏÄВ íà ð³âåíü ñïëà÷åíîãî äîäàòêîâîãî ïîäàòêó ó ðîçì³ð³ 
16,67% â³ä âàðòîñò³ åêñïîðòíèõ êîíòðàêò³â. Цå ïðè òîìó, ùî çà 2009 ð³ê åêñïîðò 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òîâàð³â çàáåçïå÷èâ ÷âåðòü íàäõîäæåíü âàëþòíî¿ âèðó÷êè 
äî Óêðà¿íè (ïèòîìà âàãà ñ³ëüãîñïòîâàð³â ó åêñïîðòíîìó êîøèêó çá³ëüøèëàñü 
ç 16% ó 2008 ð. äî 25% ó 2009 ð.). Îòæå, ó 2009 ð. çá³ëüøèâøè âèïëàòè äî 
áþäæåòó ó 1,4 ðàçó, àãðàð³¿ îòðèìàëè ó 1,7 ðàçó ìåíøå äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè.

Çàãðîçëèâèì äëÿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè º ³ ôîðìóâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 
åêñïîðòó â îñíîâíîìó òîâàðàìè ç íèçüêèì ñòóïåíåì îáðîáêè. Äàí³ êàòåãîð³¿ òîâàð³â 
º ÷óòëèâèìè äî çîâí³øí³õ ôàêòîð³â òà º íåñòàá³ëüíèìè çà ö³íîâèì ñêëàäíèêîì, 
ùî ðîáèòü êðà¿íó á³ëüø âðàçëèâîþ. Çîêðåìà, Óêðà¿íà åêñïîðòóº áëèçüêî 90% 
âèðîùåíîãî ðàïñó â êðà¿íè ªÑ. Вèñíàæóþ÷è ñâî¿ ´ðóíòè âèðîùóâàííÿì ðàïñó, ìè 
çàáåçïå÷óºìî ñèðîâèíîþ ºâðîïåéñüê³ çàâîäè ç éîãî ïåðåðîáêè ³ âèð³øóºìî ïðîáëåìè 
ºâðîïåéñüêî¿ åíåðãîíåçàëåæíîñò³. Äåðæàâà ïîâèííà çàîõî÷óâàòè åêñïîðò òîâàð³â 
ç âèñîêèì ñòóïåíåì îáðîáêè ³ ñòâîðþâàòè âèã³äí³ óìîâè äëÿ ïðîäàæó ³ ïåðåðîáêè 
ðàïñó íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó, ùî ñïðèÿòèìå ðîçøèðåííþ âíóòð³øíüîãî ðèíêó 
á³îïàëèâà, ïîêðèâàòèìå äåô³öèò ó ðîñëèííèõ æèðàõ çà ðàõóíîê ðàïñîâî¿ îë³¿, 
çàáåçïå÷óâàòèìå ñèðîâèíîþ (øðîòîì) äëÿ âèðîáíèöòâà êîìá³êîðì³â òîùî. 

ßê óæå íàãîëîøóâàëîñÿ, ïðîáëåìè ðîçâèòêó àãðàðíîãî ñåêòîðà åêîíîì³êè, 
äîáðîáóòó ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ ³ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðå ñóð-
ñ³â ìîæëèâî âèð³øèòè ëèøå çà êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó òà çà óìîâè âèä³ëåííÿ 
òà êîãî îá’ºêòà åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè, ÿê ñ³ëüñüê³ òåðèòîð³¿. Îñíîâíèìè 
àê öåíòàìè ïîë³òèêè ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é ïîâèíí³ ñòàòè ñîö³àëüí³ñòü 
¿õ ðîçâèòêó, åôåêòèâíå âåäåííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿêå á çàáåçïå÷èëî ïðî-
äîâîëü÷ó áåçïåêó êðà¿íè, äåàãðàðèçàö³ÿ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
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Притула К.М. К вопросу о роли и месте сельских территорий в современной экономической политике 
страны.

Проанализированы нормативно-правовые документы и современные исследования учёных с це-
лью конкретизации понятия сельских территорий, определения их составляющих и функций. 
Приведён европейский опыт управления развитием сельских территорий. Раскрыто основные 
проблемы развития сельских территорий и предложены направления их решения. Сделано уда-
рение на необходимости выделения сельских территорий как важного обьекта современной 
экономической политики.
Ключевые слова: сельские территории, сельское хазяйство, устойчивое развитие.

Prytula Kh.M. The Issue of Role and Place of Rural Territories in Modern State Economic Policy.
Legal documents and modern scientific research are analyzed with the purpose of specification of the 
concept of rural territories and determination of their elements and functions. European experience of 
management of rural territories’ development is outlined. The basic problems of development of rural 
territories are exposed and ways of their solution are offered. The necessity to emphasize rural territories 
as an important object of modern economic policy is stressed.
Key words: rural territories, agriculture, sustainable development.
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