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СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ:
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ
ТА ІНДИКАТОРИ ЇЇ
ОЦІНКИ15

У статті розглянуто науково-теоретичні підходи науковців до визначення дефініції
«сільські території». Зазначено, що від формулювання залежатиме оцінка сільських
територій як платформи для економічного, соціального, екологічного, тощо розвитку,
методичних підходів до діагностики її стану та вибір технологій управління для формування
ефективного механізму розвитку сільських територій. Проаналізовано нормативно-правову
базу щодо трактування поняття «сільська територія», та зроблено припущення, щодо
максимальної чисельності населення села. На основі опрацьованих джерел сформульовано
авторське визначення категорії «сільські території», як складної, динамічної, відкритої
соціо-еколого-економічної системи.
У результаті розглянутих складових комплексного аналізу стану сільських територій,
алгоритму вивчення сільських територій та основних показників, що характеризують рівень
розвитку соціальної інфраструктури, виокремлено основні блоки комплексної оцінки сільських
територій, до яких належать: оцінка економічного розвитку, оцінка соціального розвитку,
оцінка стану довкілля, оцінка демографічного стану та аналіз фінансового забезпечення.
Опрацьовано показники, індекси та критерії, за якими науковці оцінюють рівень розвитку
сільської території.
Установлено, що при формуванні індексу розвитку сільських територій має бути
наявний показник ВВП, однак, головну роль має відігравати набір показників, що пов’язані
саме з людиною та навколишнім середовищем.
Автором запропоновано показники, які мають входити до інтегрального показника
розвитку сільських територій, які групуються за чотирма складовими: економічною,
екологічною, соціальною та демографічною. Зроблено припущення, що такий підхід
забезпечить усебічний аналіз та оцінку явищ та процесів, що відбуваються у сільських
територіях; дозволить виявити аттрактори їхнього розвитку; виявить напрями, які
можуть бути кориговані та змінять мейстрими розвитку сільських територій.
Ключові слова: сільські території, інтегральний індикатор, оцінка стану розвитку
сільських територій, індекс розвитку сільських територій, аналіз стану сільських територій,
показники розвитку.

Табл.: 2. Рис.: 1. Літ.: 16.
RURAL AREAS: THE ESSENCE OF THE CATEGORY AND INDICATORS
OF ITS EVALUATION
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В статье рассмотрены научно-теоретические подходы ученых к определению
дефиниции «сельские территории». Отмечено, что от формулировки будет зависеть оценка
сельских территорий как платформы для экономического, социального, экологического и т.д.
развития, методических подходов к диагностике ее состояния и выбор технологий
управления для формирования эффективного механизма развития сельских территорий.
Проанализировано нормативно-правовую базу относительно трактовки понятия «сельская
территория», и сделано предположение, по максимальной численности населения села. На
основе обработанных источников сформулировано авторское определение категории
«сельские территории», как сложной, динамичной, открытой социо-эколого-экономической
системы.
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The article deals with the scientific-theoretical approaches of scientists to the definition of
“rural territories”. It is stated that the formulation will depend on the assessment of rural areas as a
platform for economic, social, environmental, etc. development, methodological approaches to the
diagnosis of its condition and the choice of management technologies to form an effective mechanism
for rural development. The legal base on the interpretation of the concept of "rural territory" is
analyzed and the assumption is made regarding the maximum population of the village. Based on the
elaborated sources, the author defines the author's definition of the category "rural territories" as a
complex, dynamic, open socio-ecological-economic system.
As a result of the considered components of the complex analysis of the state of rural
territories, the algorithm of study of rural territories and the main indicators characterizing the level
of development of social infrastructure, the main blocks of integrated assessment of rural territories
are identified. status and analysis of financial security. Indicators, indices and criteria by which
scientists evaluate the level of rural development are analyzed. It has been established that a GDP
index should be present in the development of a rural development index, but a set of indicators
related to the individual and the environment should play a major role.
The author proposes indicators that should be included in the integrated indicator of rural
development, which are grouped into four components: economic, environmental, social and
demographic. It is assumed that this approach will provide a comprehensive analysis and evaluation
of the phenomena and processes occurring in rural areas; will identify attractors of their
development; identify areas that can be corrected and change the rural development masters.
Keywords: rural territories, integral indicator, assessment of rural development, rural
development index, analysis of rural areas, development indicators.
Tabl.: 2. Fig.: 1. Lit.: 16.
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В результате рассмотренных составляющих комплексного анализа состояния
сельских территорий, алгоритма изучения сельских территорий и основных показателей,
характеризующих уровень развития социальной инфраструктуры выделены основные блоки
комплексной оценки сельских территорий, к которым относятся: оценка экономического
развития, оценка социального развития, оценка состояния окружающей среды, оценка
демографического состояния и анализ финансового обеспечения. Обработано показатели,
индексы и критерии по которым ученые оценивают уровень развития сельской территории.
Установлено, что при формировании индекса развития сельских территорий должен
присутствовать показатель ВВП, однако главную роль должен играть набор показателей,
связанных именно с человеком и окружающим его средой.
Автором предложены показатели, которые должны входить в интегральный
показатель развития сельских территорий, которые группируются по четырем
составляющим: экономической, экологической, социальной и демографической. Сделано
предположение, что данный подход обеспечит всесторонний анализ и оценку явлений и
процессов, происходящих в сельских территориях; позволит обнаружить аттракторы их
развития; обнаружит направления, которые могут быть корректируемые и изменят
мейстримы развития сельских территорий.
Ключевые слова: сельские территории, интегральный индикатор, оценка состояния
развития сельских территорий, индекс развития сельских территорий, анализ сельских
территорий, показатели развития.
Табл.: 2. Рис.: 1. Лит.: 16.

Постановка проблеми. Роль сільських територій у соціальноекономічному житті країни з кожним днем підвищується. Важливість територій
для економіки країни посилюється їхнім особливим внеском у формування основ
продовольчої безпеки. Цей та інші чинники роблять розвиток сільських
територій одним з головних пріоритетів державної політики України, націленої
на зростання рівня життя сільського населення, підвищення ефективності
функціонування АПК, покращення стану довкілля та поліпшення якості
людського капіталу. Незважаючи на увагу, яка останнім часом приділяється
сільським територіям з боку науковців, поки що залишається дискусійним
питання про ідентифікацію відповідної категорії. Адже від її формулювання
залежатиме оцінка сільських територій як платформи для економічного,
соціального, екологічного тощо розвитку, методичних підходів до діагностики її
стану та вибір технологій управління для формування ефективного механізму
розвитку сільських територій.
Згідно
зі
статистичними
даними
FAO
(Продовольча
та
сільськогосподарська організація об’єднаних націй) на сільські території у світі
у 2008 – 2018 роках приходилось більше 80 % території, на яких проживало
більше 40 % населення.
Статистичні дані свідчать про ключове значення сільських територій для
розвитку світових економічної та соціальної системи. При цьому, відзначимо
поступове зниження як площі територій (-2,4 % за період з 2008р. по 2018р.), так
і кількості населення (-4,8 % за період з 2008р. по 2018р.), які належать до
сільської місцевості. Така ситуація була викликана з одного боку активним
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розвитком міст, а з іншого – значними диспаритетами у розвитку міст та
сільських територій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сутності категорії
«сільські території», особливостям їхнього функціонування, розвитку та
управління присвячена певна кількість публікацій вітчизняних і зарубіжних
вчених. До українських вчених, які сформували поняття сільських територій
належать: І. Гончаренко [3], А. Сава [13], А. Мазур, І. Гончарук [4],
І. Томашук [4], Х. Притула [11], М. Лесів [9]. Серед зарубіжних вчених, які
присвятили свої публікації сільським територіям, варто назвати К. Джонсона,
Е. Ларсона, Г. Харта, O. Kонечного.
Оцінювання стану розвитку сільських територій опрацювали у своїх
працях: В. Залізко [6], Т. Євсюков [5], І. Ковальчук [5], А. Сава [12], Х. Притула
[11], Н. Шпік [15]. На тлі всебічного розгляду проблеми сільської території
визначення її сутності та специфіки, питання, пов’язані з формулюванням
адекватного сучасним умовам розвитку індикативного інструментарію
досліджені недостатньо.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сутності
поняття «сільські території» та визначення авторського підходу до основних
індикаторів оцінки стану її розвитку.
Виклад основного матеріалу. У трансформаційний період розвитку
суспільства, коли старі структури вже не діють, а нові тільки створюються,
система представницької та виконавчої влади повинна забезпечити економічний
і соціальний порядок, здійснити політичні, соціальні та економічні реформи,
зокрема у питаннях економічного розвитку сільських територій [4]. Тому
категорія «сільська територія» змінюється відповідно до цих впливів, набуваючи
більш глибокого і визначального змісту. У таблиці 1 наведемо найпоширеніші
підходи вчених до категорії «сільські території».
У законопроєкті України № 8051 «Про засади та порядок вирішення питань
адміністративно-територіального устрою України» від 22.02.2018 р. зазначено,
що «до категорії села належить населений пункт з садибною забудовою,
невеликим за кількістю населенням, сформований в умовах переважної
зайнятості його жителів у сільському, лісовому чи рибному господарстві,
народних промислах, первинній переробці сільськогосподарської, лісової чи
рибної продукції». «До категорії селищ належить населений пункт з переважно
садибною забудовою, соціальною і комунальною інфраструктурою, який
пов’язаний з розташуванням на його території промислового підприємства,
підприємства з виробництва і переробки сільськогосподарської, лісової, рибної
продукції, залізничного вузла, гідротехнічної чи іншої споруди і має населення
понад 500 осіб» [7]. Цим законопроєктом визначено, що «до категорії міста
належить населений пункт, на території якого розміщені промислові і переробні
підприємства, підприємства комунального господарства, житловий фонд,
мережа соціально-культурних закладів і підприємств, який має розвинену
соціальну і комунальну інфраструктуру, мережу вулиць з переважно твердим
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покриттям, чисельністю населення не менше 5 тисяч осіб», з чого робимо
припущення, що максимальна чисельність населення села обмежується цією
кількістю жителів [7].
Таблиця 1
Теоретичні підходи науковців до визначення категорії «сільські
території»
І. Гончаренко
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Ф. Мантіно

М. Лесів

А. Сава

сільська територія – це складна і багатофункціональна природна, соціально-економічна
і виробничо-господарська структура, що характеризується сукупністю властивих їй
особливостей, а саме: площею земельних угідь; особливостями ландшафту;
чисельністю проживаючих людей і типом їх зайнятості; чисельністю, видовим
різноманіттям рослинного і тваринного світу; обсягами і структурою виробництва;
розвитком соціальної і виробничої інфраструктури та іншими рисами
сільські території або сільський регіон (район) охоплює людей, територію та інші
ресурси суспільного ландшафту і маленьких населених пунктів за межами
безпосередньої сфери економічної активності великих міських центрів. А критерієм
віднесення поселення до міста чи села є густина населення понад 150 людей на 1 км
сільські території – це сформована на основі найдавнішої форми просторової організації
людських поселень соціально-культурна система еколого-географічних та економікосуспільних утворень у природно-культурному середовищі їхнього розташування, яка
знаходиться за межами міст і міських агломерацій. Визначальною ознакою, що
відрізняє село від міста, відзначає автор, є наближеність до природи, яку в процесі
еволюції людина частково адаптувала до власних потреб, однак не перетворила її в
місто
сільська
територія
–
це
складна,
динамічна,
комплексна
природноресурсна, адміністративно-територіальна, соціально-демографічна, економіко-галузева
система із наявною на ній сукупності ресурсів, населення, виробничих структур

Джерело: сформовано автором за джерелами [3, 10, 9, 13].

Ю. Когатько визначає обернену закономірність між рівнем бідності та
розміром населеного пункту: основна проблема полягає в бідності не тільки
виключно сільського населення, а в гіршому матеріальному становищі
домогосподарств малих населених пунктів, проте селу більше властива
немонетарна складова бідності [8]. Чернятіна В. підтримує його думку,
стверджуючи, що проживання родини в сільській місцевості підвищує ризик
немонетарної бідності у 2,5 разу [14]. У «EU Agricultural Economic briefs. Poverty
in rural areas of the EU» зазначено, що ризик бідності є найвищим в
малонаселених пунктах. Близько третини усіх людей, схильних до цього ризику,
живе в малонаселених сільських районах [16].
Проаналізувавши наявні визначення поняття «сільські території», вважаємо
за доцільне дати авторське визначення цієї категорії: сільська територія –
складна, динамічна, відкрита соціо-еколого-економічна система, що
характеризується низькою, порівняно з містом, щільністю населення на одиницю
площі, яке проживає в екологічно-сприятливих умовах мінімально насичених
викидами промислового виробництва та задіяне переважно в одноосібному
фермерському господарстві.
Х. Притула візначає, що у практиці Євростату моніторинг розвитку
сільських територій концентрується на даних про якість ведення сільського
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господарства. У міжнародній практиці термін «sustainable agriculture» означає
тривале, стабільне ведення сільськогосподарської діяльності без надмірного
виснаження природних ресурсів й без завдання серйозної шкоди навколишньому
середовищу. Такий підхід уже досить активно використовується для оцінки
розвитку невеликих фермерських господарств, для яких сільське господарство є
основною діяльністю та способом життя [11].
Т. Євсюков та І. Ковальчук [5] стверджують, що комплексний аналіз
сучасного стану сільських територій ґрунтується на складниках, які автор
пропонує розглядати в розрізі блоків проблем:
1) соціальних (дослідження соціальних негараздів (проблем) села;
2) економічних (аналіз наявної матеріально-технічної і фінансової бази
розвитку села, пошуки засобів їхньої оптимізації та розв'язування наявних
проблем, дослідження виробничої, управлінської та побутової інфраструктури
села, аналіз ефективності ведення сільського господарства);
3) природо-ресурсних (оцінювання геодемографічного і працересурсного
потенціалу сільської місцевості, виявлення проблемних питань, пошуки шляхів
їх розв'язання, аналіз структури землекористувань, її динаміки, загроз і ризиків,
повязаних з реформуванням земельних відносин, аналіз та оцінювання
природно-ресурсного потенціалу розвитку села. аналіз якості ґрунтів, їхньої
потенційної врожайності, агроекологічного стану, деградаційних процесів,
багаторічних змін цих параметрів, аналіз лісогосподарських проблем,
визначення їхньої гостроти і послідовності вирішення, дослідження об'єктів
водного фонду і водного господарства, аналіз водогосподарських проблем);
4) організаційно-правових (аналіз проблем, пов’язаних з недосконалістю
організаційно-правових засад розвитку села і сільського господарства);
5) екологічних (аналіз та оцінювання гостроти екологічних, медикогеографічних, природоохоронних, рекреаційних проблем сільської місцевості,
аналіз та оцінювання екологічної ефективності землекористування згідно з
міжнародним стандартом ISO 14031).
А. Сава пропонує загальний алгоритм оцінки сільських територій, який
характеризується декількома взаємопов’язаними процедурами:
1) обґрунтування критеріїв дослідження, визначення основних чинників і
показників розвитку сільських територій, оцінку їх значущості;
2) оцінка розвитку сільських територій за основними підсистеми
(економічної, соціальної, екологічної);
3) обчислення інтегрального показника розвитку сільських територій та
порівняння його із нормативними значеннями;
4) оцінка загальної асиметричності соціально-економічного розвитку
сільських територій в межах регіонів та країни загалом;
5) визначення критеріальних меж рівнів розвитку сільських територій;
6) типізація сільських територій за рівнем їх розвитку;
7) розроблення принципів і загальних підходів до формування системи
заходів стимулювання розвитку сільських територій;
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8) прогнозування показників розвитку сільських територій на
національному рівні;
9) розроблення цільових програм соціально-економічного розвитку
сільських територій в окремих регіонах країни [13].
Оскільки соціальна складова є пріоритетною для розвитку будь-якої
території пропонується розглядати показники, що характеризують рівень
розвитку соціальної інфраструктури сільських територій, на думку Н. Шпіка та
О. Микули [15]:
- вартісні (оцінка основних фондів та експлуатаційних витрат, обсяг послуг
і роздрібного товарообігу);
- натуральні (рівень забезпечення житлом сільського населення,
торговельна й інша площа будинків, обладнання житлових площ комунікаціями,
стан доріг тощо);
- трудові (кількість зайнятого населення, загальний демографічний стан,
рівень професійної підготовки, демографічне навантаження на працездатне
населення, вікова структура сільського населення);
- якісні (технічний стан об’єктів соціально-культурного побуту, інженерне
устаткування сільського житлового фонду) [15].
На основі вищенаведеного автором пропонується здійснювати
комплексну оцінку розвитку сільських територій за блоками (рис. 1).
Оцінка економічного розвитку. Показники: коефіцієнт територіальної
різноманітності природно-ресурсного потенціалу, частка виробленої
валової продукції, яка припадає на одного мешканця району,
інвестиції в основний капітал на одну особу, частка малих
підприємств у виробництві продукції району, коефіцієнт Енгеля.

Блоки
комплексної
оцінки
сільських
територій

Оцінка соціального розвитку. Показники:
частка зайнятих у
сільському господарстві,
рівень зареєстрованого безробіття,
середньомісячна заробітна плата, товарообіг на одну особу, обсяг
реалізованих послуг на одну особу.
Оцінка стану довкілля. Показники: викиди шкідливих речовин та
парникових газів в атмосферне повітря, утворення небезпечних
відходів за класами небезпеки.
Оцінка демографічного стану. Показники: природний приріст
населення (в тому числі порівняно з природним приростом усього
населення), динаміка чисельності населення, сальдо міграцій
сільського населення, його щільність, людність сільських поселень.
Аналіз фінансового забезпечення. Показники: частка власних доходів
у бюджеті та доходи районних бюджетів у розрахунку на одного
мешканця району.

Рис. 1. Основні блоки комплексної оцінки сільських територій
Джерело: сформовано автором за [1,2]

В. Залізко вважає, що у формуванні індексу розвитку сільських територій
має бути присутній показник ВВП (за аналогією з ІЛР), проте головну роль має
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Складова
Економічна

Екологічна
Соціальна

Демографічна

Показники
Коефіцієнт територіальної різноманітності природно-ресурсного потенціалу, частка
виробленої валової продукції, яка припадає на одного мешканця району, інвестиції в
основний капітал на одну особу, частка малих підприємств у виробництві продукції району,
коефіцієнт Енгеля.
Викиди шкідливих речовин та парникових газів в атмосферне повітря, утворення
небезпечних відходів за класами небезпеки.
Кількість зайнятого населення, частка зайнятих у сільському господарстві, рівень
зареєстрованого безробіття, середньомісячна заробітна плата, товарообіг на одну особу,
обсяг реалізованих послуг на одну особу, оцінка основних фондів та експлуатаційних витрат,
обсяг послуг і роздрібного товарообігу, рівень забезпечення житлом сільського населення,
торговельна й інша площа будинків, обладнання житлових площ комунікаціями, стан доріг,
технічний стан об’єктів соціально-культурного побуту, інженерне устаткування сільського
житлового фонду, ризик бідності населення.
Природний приріст населення (в тому числі порівняно з природним приростом усього
населення), динаміка чисельності населення, сальдо міграцій сільського населення, щільність населення, людність сільських поселень, загальний демографічний стан, рівень
професійної підготовки, демографічне навантаження на працездатне населення, вікова
структура сільського населення,

Джерело: сформовано автором

Інтегральний показник розвитку сільських територій має включати в себе
економічну, екологічну, соціальну та демографічну складові.
Висновки. Отже, автором визначено сутність категорії «сільська
територія». Це – складна, динамічна, відкрита соціо-еколого-економічна
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відігравати набір показників, що пов’язані саме з людиною та навколишнім
середовищем – природою. Нова система показників має стимулювати економіку
сільських територій до остаточного еволюційного переходу від прагматичного
„доходоцентризму“ (до недавнього часу основним був екстенсивний шлях
розвитку: більше розорати, посіяти, зібрати, продати і т.д.) до демократичного
„селяноцентризму“, що був розвинений із загально-світової гуманістичної теорії
„людиноцентризму“, згідно з якою людина є головним об’єктом будь-якого
розвитку [6]. Він пропонує набір соціально-економічних показників, що
впливатимуть на індекс розвитку сільських територій, виходячи з аналізу
можливості їх статистичної обробки та задоволення наступної ієрархії
принципів:
- селяноцентризм (основним є розвиток місцевих жителів – селян);
- природоцентризм (головним є збереження та відтворення довкілля –
природи, яка, в основному, зосереджена в межах сільських територій);
- доходоцентризм (основним є збільшення доходів та матеріальних благ).
Ми пропонуємо включити до принципів розвитку сільських територій та
індикаторів їхнього розвитку в групу, яка зосереджена на соціальних показниках.
На нашу думку, інтегральний показник розвитку сільських територій має
включати складові, які наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Складові та показники інтегрального показника розвитку сільських
територій
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система, що характеризується низькою, порівняно з містом, щільністю населення
на одиницю площі, яке проживає в екологічно-сприятливих умовах мінімально
насичених викидами промислового виробництва та задіяне переважно в
одноосібному фермерському господарстві. У процесі дослідження встановлено,
що складна система, якою є сільська територія, передбачає адекватні структурі
методологічні підходи, які базуються на комплексній оцінці сукупності
показників.
Такий підхід, по-перше, забезпечить усебічний аналіз та оцінку явищ та
процесів, що відбуваються у сільських територіях та є для них характерними; подруге, дозволить виявити аттрактори їхнього розвитку, на яких варто
сконцентрувати увагу при формуванні системи управління сільськими
територіями; по-третє, виявити напрями, які можуть бути кориговані та змінять
мейстрими розвитку сільських територій; по-четверте, забезпечить вибір
індикаторів оцінки сільських територій, які володіють адаптивнокоригувальними властивостями та здатні забезпечити реальну оцінку сільської
території у тривалому часовому проміжку. Зазначені положення потребують
подальших наукових досліджень та будуть більш широко розкриті у наступних
публікаціях.
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