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Постановка проблеми. В сучасних умовах особливо 
гостро ставиться питання розвитку українського села. 
Питання сутності і завдань визначення поняття і полі-
тики розвитку сільських територій є важливим, стра-
тегічним аспектом функціонування держави в цілому. 
Саме тому, щоб вирішити проблему розвитку «сіль-
ських територій», необхідно, в першу чергу, чітко ви-
значитись із змістом поняття «сільська територія».

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-
слідження теоретичних, методичних та прикладних 
аспектів, пов’язаних з особливостями визначення 
понятійно-категоріального апарату сільських тери-
торій, висвітлюються у наукових працях С.М. Га-
зуди, І.В. Гончаренко, В.М. Єрмоленка, О.В. Кова-
ленка, Л.В. Лисенка, А.В. Лісового, М.Й. Маліка, 
В.В. Мамонова, С.І Мельника, О.І. Павлова, І.П. Про-
копа, В.П. Славова, М.П. Талавирі, В.М. Трегобчу-
ка, П.Д. Шаповал, В.В. Щербатюка, В.Ю. Уркевича, 
К.І. Якуба, та інших. Проте й досі залишається бага-
то актуальних питань щодо об’єктивної оцінки визна-
чення сутності та змісту поняття «сільські території».

Постановка завдання. Метою статті є дослідження 
сучасних наукових підходів до формування дефініції 
«сільська територія», її сутності, складових та функцій.

Виклад основоного матеріалу. Останім часом по-
няття «сільські території» широко використовується 
в наукові літературі, проте у визначенні їх сутності 
та змісту поки що переважає вузькоспеціалізований 
підхід, тобто кожна наукова дисципліна щодо дефіні-
ції даного поняття виокремлює власні дослідження. 
Тому складається невідповідність між практикою за-
стосування цього поняття та ступенем його науково-
прикладної вивченості.

Так, з погляду економіки, соціології, економічної 
та соціальної географії, поняття «сільська територія» 
визначається як залюднена місцевість за територією 
великих міст з її природними умовами, ресурсним по-
тенціалом, сільським населенням і уречевленою пра-
цею та різними елементами матеріальної культури. 

На сучасному етапі розвитку продуктивних сил 
та загальноекономічних відносин сільську терито-
рію розглядають як складову соціально-економічної 
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територіальної системи, розвиток якої визначається 
головним чином ступенем зрілості внутрішньосис-
темних інтеграційних зв’язків, економічної та соці-
альної сфери і органів управління. 

Науковець В.В. Мамонова в процесі своїх накових 
досліджень дійшла висновку, що територія – це бага-
тофункціональна соціально-економічна система, що 
має просторове розташування та відносну відокрем-
леність від зовнішнього середовища, складається з 
елементів, зв’язків та відносин між ними, а також 
процесів що відбуваються між ними [10, с. 9].

Поняття «територія» зовсім не тотожне поняттю 
«місцевість». Як категорія термін «сільська терито-
рія» відбиває закономірні зв’язки й відношення, які 
існують у реальній дійсності сільської місцевості. 
Тобто за змістом сільська територія є більш широ-
ким поняттям, ніж сільська місцевість.

В українській мові поняття «сільська територія» 
стосується земельного простору, на якому розміщу-
ється сільський населений пункт, проживає сільське 
населення, виробляється селянами сільськогоспо-
дарська продукція. За даним визначенням можемо 
зазначити, що основними складовими елементами 
сільських територій є земельний простір, село (сели-
ще), сільське населення (селяни), інфраструктура та 
сільськогосподарське виробництво [1].

Видатний економіст С.І. Мельник вважає, що 
сільська територія – це історично сформований еле-
мент поселенської мережі, що поєднує організацій-
ну й функціональну сукупність селищ, хуторів, од-
носімейних та інших утворень, які знаходяться під 
юрисдикцією сільських рад [11, с. 342].

За визначенням О.І. Павлова сільські території – 
це не лише просторовий базис виробництва, а й при-
родне середовище та місце життєдіяльності людей. 
Саме тому від людини, її культурно-освітнього рівня, 
професійної підготовки, вмотивованості, бажання та 
вміння працювати і господарювати залежить ефек-
тивність використання території [12, с. 116].

І.В. Гончаренко визначає сільські території як 
цілісну систему зі своїми структурою, функціями, 
зв’язками із зовнішнім середовищем, історією, куль-
турою, умовами життя населення, яка характеризу-
ється великою кількістю взаємопов’язаних підсистем 
різних типів з локальними цілями, багатоконтурніс-
тю управління [2, с. 204].

І.П. Прокоп зазначає, що термін «сільські те-
риторії» використовують для позначення сільської 
місцевості конкретних частин країни, а саме при-
родно-економічних, адміністративно-територіальних 
утворень. Важливим аспектом існування сільських 
територій є те, що вони є ресурсною базою для сіль-
ського господарства, існують у тісному зв’язку, але 
кожний своїм шляхом [13, с. 50].

За твердженням науковця К.І. Якуба сільські 
населені пункти – це адміністративно-територіаль-
ні одиниці незалежно від їх розміру (хутір, село, 
сільська рада, район тощо) з наявним населенням, 
природно-економічним і соціальним потенціалом та 
відповідними органами управління соціально-еко-
номічним розвитком цих населених пунктів, а те-
риторіально-просторове розміщення їх сукупного 
ресурсного потенціалу можна вважати сільськими 
територіями [20, с. 61].

А.В. Лісовий визначає сільські території як одну 
з найважливіших частин народногосподарського 
комплексу країни, що включає обжиту місцевість 
поза територією міст з її умовами та ресурсами, сіль-
ським населенням і різноманітними основними фон-
дами на цих територіях [8, с. 25].

М.П. Талавиря визначає сільську територію як 
складну і багатофункціональну природну, соціаль-
но-економічну та виробничо-господарську структу-
ру, що характеризується сукупністю притаманних їй 
особливостей: площею земельних угідь, на яких вона 
розміщена, чисельністю проживаючих і зайнятих 
у виробництві чи обслуговуванні людей, обсягами і 
структурою виробництва та розвитком соціальної й 
виробничої інфраструктури сільської місцевості [15, 
с. 35].

Професор М.Й. Малік трактує сільські території 
як історично сформовані в визначених межах сукуп-
ність, що поєднує в собі організаційно-територіальну 
і територіальну-функціональну приналежність (ви-
робництво, переробка, реалізація) сільськогосподар-
ської продукції [4, с. 52].

Л.В. Лисенко зазначає, що сільська територія – 
це територіальна одиниця самоуправління, що діє в 
рамках закону, заснована на власному досвіді, спе-
цифіці господарювання, яка об’єднує навколо себе 
громаду з метою управління життям, вирішення 
спільними зусиллями проблем і сприяння розвитку 
даної території [9, с. 74].

Якщо розглядати наведені у вітчизняній літера-
турі визначення поняття «сільська територія», слід 
погодитися з думкою академіка УААН П.Т. Саблу-
ка, що «сільську територію необхідно розглядати 
як складну багатофункціональну природну, соціаль-
но-економічну й виробничо-господарську систему з 
властивими їй кількісними, структурними, природ-
ними та іншими характеристиками» [3, с. 21].

На думку В.П. Славова і О.В. Коваленка, «сіль-
ська територія є економічно-екологічною категорією, 
регіонально-територіальним утворенням зі специфіч-
ними природно-кліматичними, соціально-економіч-
ними умовами, де економічно і екологічно збалан-
совані та енергетично взаємопов’язані різні ресурси 
(природні, трудові, матеріальні, енергетичні, інфор-
маційні, фінансові тощо) з метою створення сукуп-
ного суспільного продукту конкретної території та 
повноцінного життєвого середовища для сучасного і 
майбутніх поколінь» [14, с. 69].

В.М. Трегобчук зазначає, що термін «сільські те-
риторії» використовують для позначення сільської 
місцевості конкретних частин країни, а саме при-
родно-економічних, адміністративно-територіаль-
них утворень та ін. Важливим аспектом існування 
сільських територій є те, що вони є ресурсною базою 
для сільського господарства, розвиваються у тісному 
зв’язку, але кожний – своїм шляхом [16, с. 70].

На думку В.Ю. Уркевича, сільською територі-
єю можна вважати територію, що знаходиться поза 
межами міст та до якої входять як сільські населені 
пункти, так і переважно зони сільськогосподарсько-
го виробництва та сільської забудови [19, с. 25].

В.М. Єрмоленко визначає поняття «сільська те-
риторія» як просторово-географічне середовище про-
живання і виробничої діяльності населення, яке у 
переважній більшості займається сільськогосподар-
ським виробництвом і організоване переважно у 
межах окремого сільського населеного пункту з те-
риторіальним органом управління на рівні сільської 
ради, а також – середовище розміщення виробничих 
і рекреаційних ресурсів, необхідним для забезпечен-
ня життєдіяльності [7, с. 25].

П.Д. Шаповал визначає сільську територію як 
історично сформовану поселенську структуру, що 
об’єднує у своїх межах сукупність сіл, селищ, хуто-
рів, які перебувають під юрисдикцією сільських (се-
лищних) рад [17, с. 73].
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виступають як просторова цілісність, в якій розмі-
щені та функціонують компоненти природного, ви-
робничого та соціального середовищ. 

Отже, на нашу думку, сільські території – це 
просторова земельна цілісність з певними ресурса-
ми (земельними, водними, лісовими, повітряними) 
та з сільською поселенською мережею, жителі якої 
постійно проживають у межах сільських поселень 
і здійснюють як сільськогосподарське, так і несіль-
ськогосподарське виробництво та займаються необ-
хідною для існування села господарською та управ-
лінською діяльністю.

На сільські території покладено виконання низки 
функцій. До основних з них слід віднести економіч-
ну, соціальну, демографічну, виробничу, організа-
ційно-управлінську, природно-відтворювальну, ре-
креаційно-оздоровчу та культурну функції (рис. 1).

Так, економічна функція сільських територій зу-
мовлена тим, що на них створюються матеріальні 
блага, які призначені задовольняти найважливіші 
потреби споживачів. Нині даний процес відбуваєть-
ся в умовах жорсткої конкуренції, вільного вибору 
партнерів для ефективного ведення господарства, ці-
ноутворення під впливом попиту та пропозиції дер-
жавного регулювання. Адже сільськогосподарська 
продукція формує основу продовольчої безпеки як 
державного, так і регіонального, місцевого та особис-
того рівнів, а також закладає фундамент економічної 
незалежності країни [18, с. 75].

З метою ефективного виконання економічної 
функції сільських територій вітчизняне законодав-
ство передбачає надання аграрним товаровиробни-

ФУНКЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Економічна – спрямована на забезпечення нормативного формування та 
розвитку всіх векторів економіки сільських територій;

Рекреаційно-туристична – максимальне задоволення потреб як 
вітчизняних так і іноземних туристів у відпочинку, оздоровленні, 
лікуванні, духовному та фізичному розвитку;

Виробнича – пов’язана із формуванням експортного потенціалу 
аграрного сектору;

Культурна – спрямована на забезпечення сільських мешканців 
духовними та матеріальними цінностями.

Соціальна – спрямована на забезпечення соціального розвитку села;

Демографічна – спрямована на відтворення як сільського населення, так 
і сільських населених пунктів різних видів;

Організаційно-управлінська – пов’язана зі створенням організаційного 
механізму. Мета – сформувати керуючі та керовані системи, а також 
зв’язки та відносини з ними, тобто створення органів управління 
зовнішньоекономічною діяльності, підбір та розстановка кадрів тощо;

Природно-відтворювальна – характеризується природними   
відтворювальними   процесами складових сільських територій;

Рис. 1.1. Функції сільських територій

кам права вільного вибору форм власності і напрямів 
трудової та господарської діяльності, повної власнос-
ті на результати своєї праці; спрямування інвести-
цій на першочергове створення матеріально-техніч-
ної бази з виробництва засобів механізації, хімізації, 
переробної промисловості, будівельної індустрії для 
агропромислового комплексу з метою поліпшення 
його соціально-економічного становища; товарообмі-
ну між промисловістю та сільським господарством на 
основі паритетного ціноутворення на їх продукцію; 
регулювання відносин агро-товаровиробників і дер-
жави за допомогою системи фінансування, кредиту-
вання, оподаткування, страхування та інше.

Соціальна функція сільських територій пов’язана 
з життям та стосунками людей, які на ній прожи-
вають. В преамбулі до Закону України «Про пріо-
ритетність соціального розвитку села та агропро-
мислового комплексу в народному господарстві» [6] 
вказується на пріоритетність соціального розвитку 
села. Об’єктивний характер такого підходу випли-
ває із значущості продукції сільського господарства 
у життєдіяльності людини і суспільства, з потреби 
відродження селянства як господаря землі, носія мо-
ралі та культури.

Законодавством закладається стратегічний вектор 
нарощування обсягів капіталовкладень і матеріаль-
но-технічних ресурсів для розвитку сільських тери-
торій в частині зміцнення соціальної інфраструкту-
ри. Для цього передбачається будівництво в сільській 
місцевості об’єктів освіти, охорони здоров’я, культу-
ри і спорту, водопроводів, каналізаційних систем та 
споруд, мережі газопостачання і електропостачання, 
шляхів, об’єктів служби побуту, благоустрій терито-

рій, а у трудонедостатніх селах спору-
дження житла, здійснювати за рахунок 
державного і місцевого бюджетів. Якщо 
спорудження зазначених об’єктів здій-
снюється за власні кошти суб’єктів гос-
подарювання, то понесені ними витрати 
відшкодовуються з Державного бюдже-
ту України. 

Демографічна функція сільських 
територій полягає в тому, що в сіль-
ській місцевості відбувається відтво-
рення як сільського населення, так і 
сільських населених пунктів різних 
видів [18, с. 77]. Згідно законодавства 
України держава забезпечує проведен-
ня демографічної політики щодо зміни 
міграційних процесів на користь села, 
створюючи соціально-економічні умови 
для природного приросту сільського на-
селення, перш за все, через підвищен-
ня народжуваності,всебічного розвитку 
сім’ї шляхом запровадження системи 
пільг; створення рівних можливостей 
для всіх громадян, які проживають і 
постійно працюють у сільській місце-
вості, в задоволенні соціальних, куль-
турно-освітніх і побутових потреб.

Виробництво продукції рослинни-
цтва і тваринництва постає однією з 
основних задач сільських територій. Їх 
виробнича функція здійснюється завдя-
ки поєднанню в сільській місцевості не-
обхідних для розширеного відтворення 
матеріальних благ людських, земель-
них, природних, технічних, техноло-
гічних, фінансових та організаційно-
управлінських ресурсів [18, с. 79].
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Насамперед, виробнича функція сільських терито-
рій спрямована на ефективний розвиток зовнішньо-
економічної діяльності, покращення сприятливого 
інвестиційного клімату, організацію та безпосередню 
участь у різноманітних ярмарках, виставках, аукці-
онах та торгах.

Пріоритетний характер посилення виробничої 
функції сільських територій законодавством України 
[6] передбачає: створення необхідної ресурсної бази 
для всебічного задоволення виробничих потреб аграр-
ного сектору; підготовку і підвищення кваліфікації 
спеціалістів та кадрів масових професій для всіх гос-
подарств і напрямів виробничої діяльності сільського 
господарства; формування програм будівельно-мон-
тажних робіт і забезпечення їх матеріально-технічни-
ми ресурсами та обладнанням на всіх рівнях управ-
ління здійснюються в порядку, при якому потреби 
агропромислового комплексу та інших галузей, задо-
вольняються першочергово і в повному обсязі.

Організаційно-управлінська функція сільських 
територій гарантується Законом України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» [5], де первинним 
суб’єктом місцевого самоврядування, основним носі-
єм його функцій і повноважень визнається територі-
альна громада села (селища). 

Зазначеним Законом передбачається здатність 
територіальної громади самостійно або під відпові-
дальність органів та посадових осіб місцевого само-
врядування вирішувати питання місцевого значення. 
Систему місцевого самоврядування сільських тери-
торій формують: територіальна громада; сільська 
(селищна) рада; сільський (селищний) голова; вико-
навчі органи сільської (селищної) ради; районні та 
обласні ради, що представляють спільні інтереси.

Місцеве самоврядування сільських територій 
здійснюється на принципах: народовладдя; закон-
ності; гласності; колегіальності; поєднаннямісцевих 
і державних інтересів; виборності; правової, органі-
заційної таматеріально-фінансової самостійності в 
межах законних повноважень; відповідальності пе-
ред територіальними громадами їх органів та посадо-
вих осіб; державної підтримки та гарантії місцевого 
самоврядування [5].

Згідно законодавства [6], на органи місцевого та 
регіонального самоврядування і місцеву державну 
адміністрацію покладаються функції розпорядника 
цільових державних централізованих капіталовкла-
день у соціальну сферу села. Вони несуть однакову 
відповідальність з іншими учасниками інвестиційно-
го процесу за цільове та ефективне їх використання.

Природно-відтворювальна функція сільських те-
риторій зумовлена природними відтворювальними 
процесами їх складових. Вона ґрунтується на тому, 
що постачає для виробництва та споживання необхід-
ні природні ресурси, які знаходяться у відкритому до-
ступі, спільному користуванні місцевої територіальної 
громади та приватному володінні її громадян. При-
родне навколишнє середовище сільських територій – 
земля, вода, повітря – використовуються в аграрному 
виробництві, де економічні та природні відтворюваль-
ні процеси тісно пов’язані між собою. При цьому еко-
номічні результати господарювання значною мірою 
визначаються умовами функціонування рослинного 
та тваринного світу. Крім виробничої функції, при-
родне середовище сільських територій використову-
ється для демографічного відтворення населення, від-
починку та оздоровлення [18, с. 82].

Рекреаційно-оздоровча функція сільських тери-
торій належить до базових. Її підґрунтям виступає, 
з одного боку, вироблена продукція, що вирішує як 

продовольчу, так і оздоровчу функцію, а з іншого – 
рекреаційна діяльність сільської громади, яка може 
використовувати в цих цілях антропогенні та істо-
ричні ресурси, природні ландшафти, рослинний і тва-
ринний світ, водні ресурси, пасовища, сінокоси, лісо-
ві масиви, сільські населенні пункти. До певної міри 
рекреаційно-оздоровчу функцію виконує власне сіль-
ська праця, що пов’язана з фізичними навантаження-
ми біля землі, тісними контактами з природним се-
редовищем, рослинами та свійськими тваринами.

Культурна функція сільських територій витікає 
з тієї сукупності матеріальних та духовних ціннос-
тей, що була створена вітчизняним селянством про-
тягом його існування. Тому культурна функція, з 
одного боку, опирається на соціально-економічний 
рівень аграрного виробництва, а з іншого – на здо-
бутки, що служать задоволенню духовних потреб як 
селян та сільської громади, так і всього суспільства й 
людства. Сучасний проблемний характер здійснення 
культурної функції сільських територій зумовлена 
соціально-економічним занепадом села та культур-
ною кризою [18, с. 87].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, вра-
ховуючи все вищевикладене, можна зазначити, що 
сільські території являють собою місцевість з розта-
шованими на ній сільськими населеними пунктами, 
об’єктами виробничої та соціальної інфраструктури 
й населенням. Водночас на сільські території по-
кладено виконання таких функцій, як економічна, 
соціальна, демографічна, виробнича,організаційно-
управлінська, природно-відтворювальна, рекреацій-
но-оздоровча та культурна функції, систематичне 
виконання яких в подальшому сприятиме стійкому 
соціально-економічному розвитку сільських терито-
рій, як багатофункціональної системи.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ  
М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена сучасним проблемам виробництва м’ясної галузі. Визначено, які має слабкі місця сировинна база 
м’ясопереробних підприємств в Луганської області. Запропоновано фактори щодо стимулювання розвитку сировинної бази.
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ОБЛАСТИ

Статья посвящена современным проблемам производства мясной отрасли. Определены слабые места сырьевой базы 
мясоперерабатывающих предприятий в Луганской области. Названы факторы, которые приводят к стимулированию развития 
сырьевой базы.
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plants in the Luhansk region. Proposed factors that stimulate the development of the resource base.
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Постановка проблеми. Проблеми сировинної бази 
м’ясопереробних підприємств знаходяться у кризі 
українського тваринництва, що характеризуються 
зниженням виробництва м’яса. Дефіцит м’ясної сиро-
вини покривається за рахунок імпорту, що ще більш 
заважає розвитку вітчизняному тваринному вироб-
ництву. Аби наситити ринок за рахунок вітчизняно-
го м’яса, необхідно збільшити обсяги виробництва у 
декілька разів, що неможливо здійснити без держав-
ної підтримки галузі. Одним із головним завданням 
сільськогосподарського виробництва, і зокрема, перед 
тваринницькою галуззю, є забезпечення населення в 
достатній кількості повноцінними продуктами харчу-
вання. М’ясна галузь має важливе значення в струк-
турі харчової промисловості і продовольчої безпеки 
України. Забезпечення раціону живлення українців 
якісною і доступною продукцією тваринного похо-
дження, та зокрема м’ясом, на сьогоднішній день є 
пріоритетним завданням державної політики. Тому 
проблеми виробництва м’яса вітчизняними товарови-
робниками у наш час мають актуальне значення.

Аналіз останніх досліджень. Складність і комплек-
сність проблем виробництва м’яса вітчизняними това-

ровиробниками привертають увагу науковців, фахівців 
України. Помітний внесок у розробку наукових, мето-
дологічних та методичних питань цих аспектів пробле-
ми зробили вітчизняні вчені П.Т. Саблук, В.Я. Месель-
Веселяк, В.Г. Ткаченко, Ф.О. Ярошенко, Д.Д. Чертков, 
В.І. Богачев, Н.Г. Копитець та інших вчених. Ними 
досліджувались питання обґрунтування напрямів роз-
витку галузей м’ясного тваринництва, взаємовідносин 
між суб’єктами м’ясопродуктового підкомплексу, еко-
номічної ефективності різних технологій тваринництва 
в ринкових відносин тощо. Проте проблеми виробни-
цтва тваринництва потребують подальшого досліджен-
ня та рішення, тому що це не тільки важлива держав-
но-економічна проблема, але і соціально-політичне 
завдання, вирішення якого спрямоване на надійне за-
безпечення населення продуктами харчування. 

Постановка завдання. Останній час склалася 
скрутна ситуація, яка привела до скорочення сиро-
винної бази у м’ясопереробному комплексі. В резуль-
таті сталося значне зниження об’ємів виробництва 
яловичини, свинини, та м’яса птиці. Тому необхідно 
зробити аналіз проблеми виробництва м’яса вітчиз-
няними товаровиробниками та визначати висновки.


