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Постановка проблеми. Глобальні полі-

тичні виклики, процеси євроінтеграції й де-
централізації в Україні стали пусковим ме-
ханізмом для економічних перетворень роз-
витку сільських територій, які під час сис-
темної трансформації опинилися в кризово-
му соціально-економічному стані (скорочен-
ня зайнятості серед сільського населення, 
деградація соціальної сфери села, стрімке 
падіння чисельності населення, особливо у 
віддалених і малих селах), при якому зни-
зився рівень добробуту та якості життя се-
лян, незважаючи на багаті природні ресурси. 

Такий розвиток передбачає відродження 
всіх сфер життєдіяльності села, і передусім 
аграрного сектору економіки, а головне – 
селянства.  

Відповідно до міжнародних тенденцій 
економічні й соціальні зміни насамперед 
повинні відповідати сталому розвитку та за-
доволенню суспільних потреб. Сталий роз-
виток сільських територій у свою чергу пе-
редбачає системну збалансовану єдність 
наступних компонент життя села: господар-
ської, соціальної та екологічної, тобто охо-
рони навколишнього середовища (табл. 1).  

1. Розвиток сільських територій відповідно до угоди з Європейським Союзом 
Економічна сфера Соціальна сфера Екологічна сфера 

• запровадження інновацій в сільсько-
му, лісовому і рибному господарствах 
та на сільських територіях; 
• фінансову підтримку виробників у 
районах із несприятливими природно-
кліматичними умовами (наприклад, у 
гірських); 
• розвиток у сільській місцевості 
несільськогосподарських видів діяльності; 
• підсилення малих ферм, їхніх коопе-
ративів та молодих фермерів; 
• відшкодування збитків, завданих 
стихійними лихами; 
• надання податкових преференцій 
фермерам, які розвивають сільські  
території 

• інвестиції в інфраструктуру 
сільських територій; 
• розвиток сільського зеле-
ного туризму; 
• інвестиції в освіту; 
• розвиток дорадчих про-
грам та консультаційних  
послуг; 
• надання сільським жите-
лям інформації про фінан-
сові можливості програм 
розвитку сільських громад; 
• реалізацію програм 
підтримки і примноження 
культурної спадщини 

• розвиток програм раціо-
нального використання 
природних ресурсів; 
• перехід до органічного 
сільського господарства; 
• заохочення фермерів до 
екологізації їхньої діяль-
ності та дотримання прин-
ципів сільськогосподарсь-
ких доброчесних практик; 
• управління модернізацією 
сільських ландшафтів; 
• збереження біорізно-
маніття 

Джерело: Сформовано авторами.

Функціонування сільських територій на за-
садах сталого розвитку є принциповою умо-
вою, прописаною в європейських інституціях 
та нормативно-правових документах України.  

Угода про асоціацію України з Європейсь-
ким Союзом передбачає розвиток сільських 
територій, зокрема таких складових: спри-
яння взаємному розумінню політик розвитку 
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сільських територій; обмін новими й успіш-
ними знаннями та практиками щодо механі-
змів підтримки політики розвитку сільських 
територій для сприяння економічному доб-
робуту сільських громад. Тому мета адміні-
стративної реформи в Україні була направ-
лена на забезпечення сталого розвитку те-
риторіальних громад і сільських територій. 
Адже лише самоврядні й незалежні місцеві 
громади найбільше зацікавлені у розвитку 
власних сільських територій, життєзабезпе-
ченні населення, що тут проживає, підви-
щенні якості життя, створенні задовільних 
умов для проживання й самореалізації, у 
раціональному використанні природних ре-
сурсів, вирішенні екологічних проблем і т.п. 
Також пріоритетним напрямом розвитку 
сільських територій виступає сільськогос-
подарська кооперація, яка допомагає змен-
шити витрати та збільшувати доходи селян, 
шляхом вироблення конкурентоспроможної 
продукції, можливостями контролювати як-
ість останньої та збувати її за вищими ціна-
ми великими партіями. 

Наразі в Україні відчутні деструктивні 
зміни, розбалансованість та диспропорцій-
ність. Відбувається погіршення стану при-
родних ресурсів й екологічної ситуації, 
прийшли в занепад інженерна та соціальна 
інфраструктури, система соціальних послуг 
(медицина, культура, дошкільна освіта) та 
сфера побуту, знижується людський потен-
ціал, поширені безробіття й бідність, що 
стимулює трудову міграцію та від’їзд молоді 
із села. Спостерігається тенденція до пере-
вищення чисельності старіючого населення 
над працездатним на селі, вимирання сіл, 
зниження тривалості життя. Середня трива-
лість життя становить: для чоловіків у сере-
дньому  
68 років, жінок – 72 роки. Водночас у Євро-
пейському Союзі цей показник досягає  
77 років (чоловіки) і 83 роки (жінки). Тобто 
тривалість життя перевищує пенсійний по-
ріг. За коефіцієнтом смертності Україна по-
сідає 18 позицію у світі разом із Росією, Бі-
лоруссю та деякими країнами Африки.  

Тому вирішення питань сільського розви-
тку залежить від чітко встановлених цілей і 
завдань та їх поетапного виконання.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Як значний слід вказати внесок у дос-
лідження проблем розвитку сільських тери-
торій відомих вітчизняних вчених, серед 
яких: М. Й. Малік [9], О. І. Павлов [13],  

І. В. Прокопа [21], М. П. Талавиря [26],  
О. Г. Шпикуляк і О. М. Саковська [3],  
В. В. Юрчишин [30] та ін. Певними напрацю-
ваннями відзначаються також праці багатьох 
молодих науковців.  

Незважаючи на вагомі здобутки вітчизня-
них і зарубіжних учених-економістів, зали-
шаються недостатньо дослідженими питан-
ня теоретико-методологічних аспектів роз-
витку сільських територій.  

Мета статті – поглибити теоретичні та об-
ґрунтувати методологічні положення щодо 
визначення поняття «сільські території». 

Виклад основних результатів дослід-
ження. Місце проживання і діяльності лю-
дей називають населеним пунктом (посе-
ленням). Розрізняють два типи населених 
пунктів – міські і сільські. На 1.01.2021 р. 
кількість сільських населених пунктів ста-
новила 28 372 од. Відповідно до Закону Ук-
раїни «Про сільськогосподарську дорадчу 
діяльність» сільська місцевість – це терито-
рії, що знаходяться за межами міст і є пере-
важно зонами сільськогосподарського виро-
бництва та сільської забудови.  

За А. Мазуром, сільські території вклю-
чають у себе: населення, сільськогосподар-
ські та інші угіддя поза межами сільських 
поселень, органи самоврядування та грома-
дянські організації [8]. Сільська територія 
являє собою організаційно-територіальну 
одиницю самоврядування, об’єкт самоупра-
вління, визначає роль і значення територіа-
льної громади, тобто це водночас елемент 
територіальної організації, системи розсе-
лення, соціальної організації суспільства. 
Розвиток аграрного сектору економіки тісно 
пов'язаний з вирішенням складних соціаль-
но-економічних проблем села.  

Нині основний принцип ведення агробізне-
су великими корпораціями полягає у наступ-
ному: концентрація великої кількості землі та 
орієнтація на експорт, що в аспекті виробниц-
тва можна вважати позитивним, адже існує 
здатність активніше запроваджувати нові тех-
нології. Проте, щодо розвитку сільських тери-
торій фактично виникають проблеми, оскіль-
ки доходи не залишаються на селі, кількість 
зайнятих людей у такому виробництві також 
зменшується, на подібних територіях не об-
лаштовується інфраструктура. Тому для  не-
допущення зникнення сіл і заохочення молоді 
лишатися на селі потрібно першочерговим 
виокремлювати розвиток сільської місцевості, 
а потім аграрного сектору, сприяти веденню 
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дрібнотоварного виробництва, тобто ферме-
рам допомагати дотаціями з меншими відсот-
ками по кредитах, спонукати до фермерства 
саме молодих людей. 

Досліджуючи сільські території, О. Пав-
лов визначає їх як складні просторові утво-
рення, до яких доцільно застосувати систе-
мний підхід, який надає можливість виявити 
їх системні параметри [13]. Він відносить 
сільські території до складу більш глобаль-
них утворень: біосфери, єдиної господарсь-
кої системи країни та системи розселення. 
Також О. Павлов констатує, що: «Вони 
складаються з природних, соціальних, ви-
робничо-господарських, політичних складо-
вих, які перебувають під управлінським 
впливом владних інститутів (територіальних 
громад, органів місцевого самоврядування, 
органів державної влади), бізнесових струк-
тур та громадських організацій. Усі структу-
рні компоненти зазначеної системи перебу-
вають у взаємозв’язку між собою, а також з 
елементами інших систем» [14].  

Первісно термін «сільський» мав не посе-
ленське, а галузеве значення, пов’язане з 
видом діяльності населення. Набагато пізні-
ше за ним закріпилося значення всього того, 
що асоціюється з населеним пунктом, який 
утворився навколо ріллі. І хоча з часом гос-
подарські функції цих поселень значно роз-
ширилися, проте історично село пов’язано з 
веденням землеробства, сільського госпо-
дарства, тому агровиробництво розглядаєть-
ся як складова частина сільського сектору. 
При цьому базовою у розумінні змісту понят-
тя «територія», як зазначає М. Талавиря,  
виступає концепція просторової організації 
суспільства Р. Морилла [27]. Термін «сільсь-
ка місцевість» доцільно використовувати ві-
дносно кожного окремого поселенського пу-
нкту – хутора, села, селища, але не сільсь-
ких територій як їх сукупності.  

Сільським територіям, на відміну від мі-
ських, притаманний руральний характер, 
оскільки господарська діяльність в їхніх 
межах відбувається у безпосередньому 
зв’язку з природним середовищем. Сільські 
території пов’язані, безумовно, з сільським 
господарством, аграрним сектором еконо-
міки, аграрною сферою, селом. Проте сіль-
ські території це передусім місце розвитку, 
що не обмежується агровиробництвом та 
життєдіяльністю сільського населення, ло-
калізованою в певному географічному місці. 
Від людини, її культурно-освітнього рівня, 
професійної підготовки, навичок, вмотиво-
ваності, бажання та вміння працювати і гос-
подарювати залежить ефективність викори-
стання території, вважає Р. І. Магійович [7]. 

Сільські території включають село як тип 
поселення, вид соціально-виробничих, куль-
турно-побутових, а іноді й адміністративних 
осередків, населення; сільськогосподарські 
та інші угіддя поза межами сільських посе-
лень із розташованими на них виробничими 
об’єктами; органи самоврядування та громад-
ські організації. Для сільських територій ха-
рактерні такі специфічні просторові парамет-
ри, як площа, протяжність, компактність, 
конфігурація, географічне розташування, лю-
дність, щільність, кліматичні умови, особли-
вості ландшафту, що відіграють певну роль у 
їх функціонуванні. Сільські території можна 
типізувати як природне, виробниче середо-
вище, або середовище життєдіяльності в ши-
рокому розумінні. Це поняття значно ширше, 
ніж поняття поселенської чи адміністративно-
територіальної субтериторії. Узагальнена ха-
рактеристика сільських територіальних утво-
рень виглядає як середовище виробництва і 
життєдіяльності сільського населення, лока-
лізоване в певному географічному місці.  
Вчені сільські території та об’єкти, що до них 
входять, описують наступним чином (табл. 2).  

2. Визначення дефініції «сільська територія» 
Автор Визначення 

В. В. Юрчишин 

«Сільська територія у сучасному розумінні являє собою складну і 
багатофункціональну природну, соціально-економічну і виробни-
чо-господарську структуру і характеризується сукупністю власти-
вих кожній з них особливостей: площею земельних угідь, на яких 
вона розміщена; чисельністю проживаючих і зайнятих у вироб-
ництві чи обслуговуванні людей; обсягами і структурою виробни-
цтва; розвитком соціальної і виробничої інфраструктури; формою 
зайнятості проживаючих на ній та іншими рисами». Межі сільсь-
ких територій – селища, села, хутори, односімейні та інші жилі 
утворення. Село – соціально-побутовий, а також виробничий осе-
редок, адміністративний і соціально-культурно-побутовий центр, 
своєрідна «столиця» кожної даної сільської території [30, с. 6-7] 
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Продовження табл. 2 
А. В. Петриков Сільські території — це «… населені території поза містами …» 

[16, с. 123] 

Статистичний  
щорічник 

Сільська місцевість – території сіл [5, с. 323]. 
Інформація щодо сільської місцевості включає лише дані, які сто-
суються сіл. До сільського населеного пункту відносять тип посе-
лення, жителі якого зайняті переважно у сільському господарстві 

І. В. Прокопа 

Термін «сільські території» використовують для позначення сіль-
ської місцевості, як  частини природно-економічних, адміністра-
тивно-територіальних утворень країни, що є ресурсною базою 
для сільського господарства та розвивається з ним у тісному 
зв’язку [21, с. 50–51] 

М. Й. Малік 

Трактує «сільську територію» як «історично сформовану в істо-
рично визначених межах системну сукупність, що поєднує в собі 
організаційно-територіальну (село, район) і територіальну-
функціональну приналежність (виробництво, переробка, реалі-
зація) сільськогосподарської продукції» [9, с. 53] 

О. І. Павлов 

Сільська територія – це територіальна одиниця самоуправління, 
що діє в рамках закону, заснована на історичному досвіді, тра-
диціях господарювання, що об’єднує територіальну громаду з 
метою вирішення проблем і сприяння розвитку території [12] 

Український радянський  
енциклопедичний словник 

Село тип поселення, жителі якого зайняті в основному в сільсь-
кому господарстві, як адміністративний і господарський центр 
сільськогосподарських підприємств. До сільських населених пу-
нктів зараховують частину районних центрів, а також станційні 
селища, шляхові дільниці, селища лісгоспів тощо [29, с. 187] 

Новий тлумачний словник  
української мови 

Село – населений пункт (звичайно, великий) не міського типу, жи-
телі якого займаються переважно обробітком землі [10, с. 175] 

Джерело: Сформовано авторами.  

Узагальнення наукових думок показує, 
що й нині продовжують існувати неоднозна-
чні категорійні трактування поняття «сільсь-
ка територія». Акцент спрямовується на 
сільськогосподарську специфіку господарю-
вання на таких територіях. 

Складність управління сільськими тери-
торіями посилюється їх природною специфі-
кою, що визначається залежністю господар-
ської діяльності від природно-кліматичних 
умов, природних ресурсів і, передусім, від 
якості землі як головного засобу виробницт-
ва; уповільненим оборотом капіталу, нероз-
виненістю аграрного ринку, незавершеністю 
технологічного циклу. На цій підставі сіль-
ські території можна віднести до соціальних 
систем, які характеризуються непередбаче-
ністю розвитку, відкритістю, неврівноваже-
ністю та нестабільністю [14]. 

Як засвідчує І. В. Сембай, розвиток агра-
рного сектору економіки виступає одним з 
основних чинників стабілізації соціально-
економічних відносин як у регіонах, так і в 
країні загалом [23].  

За М. В. Смушак: «Проблема розвитку 
сільських територій існує в більшості країн 
світу, в тому числі високорозвинених. Однак, 
на відміну від України, вона в них, по-перше, 

вирішується вже давно, а по-друге, станов-
ленню та функціонуванню сільських терито-
рії України притаманні особливі, не характе-
рні для інших країн і регіонів риси» [24] . 

У Положенні про Міністерство аграрної 
політики та продовольства України зазначе-
но, що серед основних завдань Мінагрополі-
тики − забезпечення розвитку сільських те-
риторій. Проте на практиці профільне мініс-
терство більше працює у напрямку реаліза-
ції аграрної політики.  

Державною регіональною політикою у 
свою чергу займається Міністерство розвит-
ку громад та територій України [11].  

Указом Президента України «Про Концеп-
цію державної регіональної політики» від  
25 травня 2001 р. № 241/2001 запроваджено 
інституційні аспекти розвитку регіональної 
політики, в якій її головна мета визначена 
як створення умов для динамічного, збалан-
сованого соціально-економічного розвитку 
України та її регіонів, підвищення рівня 
життя населення, забезпечення додержання 
гарантованих державою соціальних станда-
ртів для кожного її громадянина незалежно 
від місця проживання, а також поглиблення 
процесів ринкової трансформації на основі 
підвищення ефективності використання  
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потенціалу регіонів та дієвості управлінсь-
ких рішень, удосконалення роботи органів 
державної влади та органів місцевого само-
врядування [20]. 

Ця ж мета була сформулювала дещо по-
іншому в Державній стратегії регіонального 
розвитку на період до 2015 р., а саме як ви-
значення ключових проблем регіонального 
розвитку, пріоритетів державної регіональ-
ної політики з точки зору загальнонаціона-
льних потреб та інтересів. Далі, після заве-
ршення строку реалізації Державної страте-
гії регіонального розвитку на період до  
2015 р., затверджено Державну стратегію 
регіонального розвитку на період до  
2020 р., де стратегічною метою реалізації 
державної регіональної політики визначено, 
як і в попередньо розглянутому Указі Пре-
зидента, створення умов для динамічного, 
збалансованого розвитку регіонів України з 
метою забезпечення соціальної та економі-
чної єдності держави, підвищення рівня 
конкурентоспроможності регіонів, активіза-
ції економічної діяльності, підвищення рівня 
життя населення, додержання гарантованих 
державою соціальних та інших стандартів 
для кожного громадянина незалежно від 
місця проживання. Стратегія була спрямо-
вана на визначення завдань та інструментів 
для розв’язання соціальних проблем, під-
вищення рівня економічного потенціалу те-
риторій, продуктивності їх економіки, при-
бутковості бізнесу та доходів населення і, 
як наслідок, створення умов для загального 
підвищення соціальних стандартів, якості 
життя та розвитку бізнес-середовища [18]. 
Постановою Кабінету Міністрів України від  
5 серпня 2020 р. № 695 «Про затвердження 
Державної стратегії регіонального розвитку 
на 2021-2027 роки» прийнято Державну 
стратегію регіонального розвитку на 2021-
2027 рр. Стратегічним баченням регіональ-
ного розвитку та держави в цілому відповід-
но до згаданого нормативно-правового акта 
є створення достатніх умов для комфортно-
го проживання, самореалізації та розвитку 
громадян, підвищення якості їх життя у ко-
жному регіоні. Стратегічна мета державної 
регіональної політики до 2027 р. досягаєть-
ся на основі трьох стратегічних цілей: фор-
мування згуртованої держави в соціально-
му, гуманітарному, економічному, екологіч-
ному, безпековому та просторовому вимірах; 
підвищення рівня конкурентоспроможності 

регіонів; розбудова ефективного багаторів-
невого врядування [17]. 

В Європі завдання розвитку сільських те-
риторій зазвичай покладається безпосеред-
ньо на місцеве самоврядування на місцях, 
де першочергова роль належить забезпе-
ченню рівня добробуту сільських жителів і 
доходів місцевих бюджетів через сільсько-
господарське виробництво [23]. Селянину 
відводиться роль важливого суб’єкта суспі-
льства, тому крізь призму цього виникає не-
обхідність поліпшення соціально-
психологічного клімату на селі, подолання 
невпевненості сільського населення у кра-
щому майбутньому, а також відновлення 
його довіри до влади [12]. 

При цьому Т. О. Козир доходить висновку, 
що розвиток сільської території передбачає 
насамперед забезпечення можливостей вла-
сних громадян задовольнити свої запити та 
потреби на території своєї громади, не виїж-
джаючи за її межі, або у окремих випадках 
виїжджаючи на короткий час, тобто без змі-
ни місця постійного проживання [6]. 

Вітчизняні науковці у своїх дослідженнях 
узагальнюють сталий розвитком сільських 
територій як розвиток села, за якого відбу-
вається зростання сільської економіки, не 
зменшується чисельність населення, збіль-
шується тривалість життя, відбувається по-
вна і продуктивна зайнятість працездатного 
населення, зростає загальний рівень і по-
ліпшується якість життя на сільських тери-
торіях. І все це відбувається з мінімальним 
впливом на навколишнє середовище, тобто 
перебачено ощадливе використання та відт-
ворення природно-ресурсного потенціалу 
таких територій. 

Важливим аспектом організації розвитку 
сільських територій визнано об'єднання 
державних, регіональних і місцевих фінан-
сових, матеріальних та інших зусиль і мож-
ливостей, що узгоджуватимуть і цілеспря-
мовано регулюватимуть свої дії, а також ви-
конуватимуть взяті на себе завдання у ви-
значені терміни та у встановлених обсягах. 

Традиційно розвиток сільських територій 
в Україні пов’язується, що зазначено вище, 
із сільськогосподарською діяльністю. Тому 
в сучасних умовах трансформації сільського 
господарства вирішення проблем аграрного 
сектору може стати своєрідним рушієм по-
долання занепаду сільських територій. 

Висновки. Як встановлено, розглянуті 
визначення поняття «сільська територія» 
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узагальнено-збірні, з акцентом або на сіль-
ськогосподарський напрям діяльності цих 
територій, або розглядаються в аспекті еко-
номічного, екологічного, соціального та 
енергетичного забезпечення, в умовах ад-
міністративно-територіального утворення. В 
основному у визначенні поняття «сільські 
території» передбачають складну багатофу-
нкціональну біоекологічну, природну, тери-
торіально соціально-економічну й виробни-
чо-господарську систему з властивими їй 
кількісними, структурними, природними та 
іншими характеристиками. Тобто, зважаючи 
на думки вчених, доходимо висновку, що 
сільську територію не можна розглядати 
лише як територіальну одиницю відокрем-

лено від галузі сільського господарства. Тут 
також мають враховуватися історія форму-
вання, сільське населення, яке проживає і 
працює на ній та виробничі (переробні) по-
тужності, інфраструктурні об’єкти тощо. На 
нашу думку, сільська територія − це терито-
рія, що знаходиться поза міськими населе-
ними пунктами, має чіткі просторово-
адміністративні межі, історичний досвід, 
традиції і культуру, включає в себе наявні 
на ній природні й людські ресурси, соціаль-
ну інфраструктуру, виробничі (переробні) 
потужності та характеризується притаман-
ною лише їй переважно аграрною виробни-
чо-господарською системою.  
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Bezhenar I. M., Mamchur V. A., Malik L. M., Hermaniuk N. V., Demchenko O. V. Theory of essence of the definition "rural areas" 

The purpose of the article is to deepen the theoretical and substantiation of methodological provisions for defining the con-
cept of "rural areas". 

Research methods. It has been used general and unique methods, including theoretical generalization and dialectical methods 
of cognition of processes and phenomena (specifying the categorical-conceptual apparatus), monographic (analysis of the evolution 
of scientific achievements to define and interpret the category of "rural areas"), abstract-logical formulation of conclusions), com-
parative analysis (identified basic approaches to the interpretation of economic concepts from the administrative, resource, sys-
temic, territorial point of view), empirical (for a comprehensive assessment of definitions). 

Research results. The relevance of theoretical research of rural areas is substantiated. The approaches of different authors to 
the interpretation of the economic category "rural areas", transformations in economic research, identification of patterns and 
socio-economic nature of the origin of approaches to their performance, and summarize the research results to determine this def-
inition. Based on the analysis, several scientific and methodological approaches are singled out, particularly territorial, spatial, 
structural, systemic and multicriteria. Based on these definitions, we formulated the author's definition. 

Scientific novelty. Theoretical provisions on the definition of "rural area" have been further developed. The author's view of 
the essence of this concept is formulated, and its components are singled out, according to which their spatial and economic defini-
tion can be given. 

Practical significance. Proposals have been made to interpret the category "rural area". The results of the study can be taken 
into account in determining the priority areas and prospects for the development of individual regions and will contribute to the 
development of new effective strategies and programs to ensure the economic potential of the rural regions to develop their infra-
structure and create appropriate conditions for rural self-realization. Tabl.: 2. Refs.: 30. 
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tial; agriculture; space. 
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Беженар И. Н., Мамчур В. А., Малик Л. Н., Германюк Н. В., Демченко Е. В. Теория сущности дефиниции «сельские 

территории»  

Цель статьи – углубить теоретические и обосновать методологические положения по определению понятия «сель-
ские территории». 

Методика исследования. Использованы общенаучные и специальные методы, в частности: теоретического обобще-
ния и диалектического познания процессов и явлений (при уточнении категориально-понятийного аппарата); монографи-
ческий (анализ эволюции научных достижений по определению и трактовке категории «сельские территории»);  
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абстрактно-логический (формулировка выводов); сравнительного анализа (определены основные подходы, касающиеся 
толкования экономического понятия с административной, ресурсной, системной, территориального точек зрения); эм-
пирический (относительно комплексной оценки определений). 

Результаты исследования. Обоснована актуальность теоретического исследования сельских территорий. Проанали-
зированы подходы разных авторов к толкованию экономической категории «сельские территории», трансформации в 
экономических исследованиях; выявлены закономерности и социально-экономическая природа происхождения подходов к их 
толкованию, обобщены результаты исследований относительно определения данной дефиниции. На базе анализа выде-
лен целый ряд научно-методических подходов, в том числе территориальный, пространственный, структурный,  
системный и многокритериальный, на основе которых сформулировано авторское определение. 

Элементы научной новизны. Приобрели дальнейшее развитие теоретические положения, касающиеся определения 
«сельская территория». Сформулирован авторский взгляд на сущность данного понятия и выделены его составляющие, 
по которым можно дать их пространственное и экономическое определение. 

Практическая значимость. Внесены предложения по трактовке категории «сельская территория». Результаты ис-
следования могут быть учтены при определении приоритетных направлений и перспектив развития отдельных регионов 
и будут способствовать разработке новых эффективных стратегий и программ, призванных обеспечить формирование 
экономического потенциала сельских территорий с целью развития их инфраструктуры и создания надлежащих условий 
самореализации сельского населения. Табл.: 2. Библиогр.: 30. 

Ключевые слова: сельское развитие; сельские территории; децентрализация; стратегия; сельская местность;  
сельское население; населенный пункт; человеческий потенциал; сельское хозяйство; пространство. 
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