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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Децентралізація є ефективним інструмен%

том формування дієвої структури органів
місцевого самоврядування, з елементами гнуч%
кості та відкритості, що сприяє посиленню ролі
громад у прийнятті представницьких рішень.
Завдяки спроможності місцевих громад керу%
вати власними справами та поглибленню
співпраці між центральними та місцевими орга%
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У статті розглянуто наукові підходи до трактування категорії "сільська територія", зокрема: просторовоBтериторіB
альний, структурний, функціональноBгосподарський та адміністративноBправовий. Охарактеризовано ключові позиції,
поширені серед науковців, переваги та недоліки запропонованих ними трактувань. Розглянуто характеристику терміну
"сільські території" та інших пов'язаних смислових дефініцій ("сільська місцевість", "сільський район") у вітчизняних
нормативноBправових актах та їх проектах. Запропоновано авторське визначення поняття "сільськогосподарські териB
торії" як складової сільських територій, яка постачає останню значним обсягом ресурсів. Описано роль бюджетної деB
централізації у розвитку сільськогосподарських територій України. Продемонстровано результати впровадження бюдB
жетної децентралізації у вітчизняній практиці, зокрема їх позитивний вплив на фінансову спроможність місцевих бюдB
жетів (зростання дохідної частини місцевих бюджетів, перерозподіл податкових та інших платежів тощо).

The article deals with scientific approaches to interpretation of "rural territory" category, in particular: spatialBterritorial;
structural; functional and economic; administrative and legal. The key positions of scientists, advantages and disadvantages
of their interpretation are characterized. There was revealed that many scientists are representatives of several approaches at
once. The characteristic of the term "rural territories" and other related semantic definitions ("rural district", "rural area") in
domestic regulatory acts and their projects are considered. There was noted that there is no single approach to the definition
both among scientists and among the legal framework. However, it is determined that these terms cannot be identified.

Structural and logical diagram of relationship between rural and agricultural territories is s ubmitted. The author defines
the concept of "agricultural territories" as a component of rural territories, which supplies the last one with a significant
amount of resources (raw materials, products, investment flows, jobs, infrastructure). Agricultural territory is characterized
as a socioBeconomic system formed on the territory outside of city, characterized by predominance of agricultural activity
over other types of economic activity.

The role of budget decentralization in agricultural territories development of Ukraine is described. In particular, budgetary
decentralization is a form of intergovernmental fiscal relations and a basis for ensuring the process of budgetary regulation.
The need of implementation the decentralization principles in Ukraine was shaped by the following tasks: extremely low rural
population's living standard, financial and administrative weakness of small settlements. The results of fiscal decentralization
implementation in the domestic practice, in particular, their positive impact on financial capacity of local budgets (increasing
of local budgets revenue, redistribution of tax and other payments, etc.) are demonstrated. Current legislative changes to the
budgetary policy of Ukraine, which show positive effects for rural areas, are presented.

Ключові слова: сільськогосподарська територія, сільське господарство, децентралізація,
бюджет, бюджетна політика, бюджетна децентралізація.
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нами влади, система місцевого самоврядуван%
ня дозволяє більш оперативно реагувати на
потреби і пріоритети жителів окремої грома%
ди, підтверджуючи здатність уряду врегульо%
вувати значний перелік економічних та соціаль%
них питань (зокрема подолання бідності насе%
лення, формування нових робочих місць, за%
хист навколишнього середовища). Це особли%
во актуально для сільськогосподарських тери%
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торій, для яких властиві проблеми міграції на%
селення через безробіття, обмежений доступ
до соціальної та культурної інфраструктури.
Саме тому важливого значення набуває до%
слідження впливу процесів децентралізації на
фінансування потреб сільськогосподарських
територій: виникнення стимулу ефективніше
наповнювати власні бюджети місцевими грома%
дами, переходити на умови самозабезпечення
та ефективно планувати свої видатки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сутність категорії "сільські території", зок%
рема соціально%економічного аспекту, є пред%
метом дослідження багатьох вітчизняних нау%
ковців, зокрема В.Ю. Уркевич, Р.І. Коробенко,
Х.М. Семенишин, Н.Л. Хомюк, які наголошу%
ють на вагомій ролі сільськогосподарського
виробництва у соціально%економічному роз%
витку сільських територій. Проте з метою роз%
робки пропозицій щодо покращення умов жит%
тєдіяльності та економічної активності у
сільських населених пунктах необхідним є по%
дальше вивчення питання бюджетної децентра%
лізації як компонентної складової реформу%
вання вітчизняної економіки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення впливу бюджетної

децентралізації на розвиток сільськогосподарсь%
ких територій України, окресливши сутність тер%
міну "сільськогосподарська територія".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дефініція "сільськогосподарська терито%

рія" лише входить у широкий науковий обіг,
тому досі не вироблено чіткого загальноприй%
нятого підходу до трактування її сутності. До%
сить часто серед науковців використовується
термін "сільська територія". Варто погодитися
з результатами дослідження Р.І. Коробенко, в
якому автор класифікує існуючі підходи за чо%
тирма групами: просторово%територіальний;
структурний; функціонально%господарський;
адміністративно%правовий [1, с. 92].

Представники просторово%територіально%
го підходу акцентують увагу саме на даному
атрибуті при визначенні сільських територій.
Зокрема, В. Уркевич зазначає, що це території,
котрі перебувають поза межами міст, до яких
належать сільські населені пункти, зони сіль%
ськогосподарського виробництва та сільських
забудов [2, с. 25]. С. Мельник ключовим атри%
бутом сільських територій називає прина%
лежність населених пунктів до юрисдикції

сільських або селищних рад [3, с. 342]. Однак
цей підхід не враховує такі елементи: міжрегі%
ональні господарські зв'язки, принципи та
особливості заселення територій.

Представники структурної складової розгля%
дають сільські території як складне та багатоас%
пектне явище. Так, Х.М. Семенишин визначає їх,
як обжиту місцевість за межами міст з власними
природними ресурсами, засобами виробництва,
соціально%культурно%побутовими умовами жит%
тя населення, яке реалізує соціальну, економіч%
ну та екологічну функції [4, с. 30].

М.П. Талавиря характеризує сільську тери%
торію як природну, соціально%економічну та
виробничо%господарську структуру, для якої
властиві такі складові: площа земельних угідь,
чисельністю постійного населення та зайнятих
у виробництві, обсяги та структура виробниц%
тва, розвиток соціальної та виробничої інфра%
структури сільської місцевості [5, с. 118].

Відповідно до третього підходу (функціо%
нально%господарського), сільська територія
розглядається як економічний об'єкт, у межах
якого виокремлюються специфічні сутнісні оз%
наки. В.В. Бойко трактує термін, як багатофун%
кціональну соціально%економічну структуру, у
складі якої виділяються природно%екологіч%
ний, адміністративно%управлінський, госпо%
дарсько%виробничий та соціокультурний сек%
тори, які діють на умовах автономних взаємо%
зв'язків для задоволення потреб сільського на%
селення, уникнення диспропорцій регіонально%
го розвитку та забезпечення продовольчої без%
пеки держави за рахунок створення сировин%
но%ресурсної бази [6, с. 65].

М.Й. Малік та М.А. Хвесик дають визна%
чення, в основі якого взято елементи як з пер%
шого, так і з третього підходів: сільська те%
риторія — це історично сформована у визна%
чених межах системна сукупність, яка вклю%
чає в себе організаційно%територіальну (рай%
он, село, селище) та територіально%функціо%
нальну складові (виробництво, переробка, ре%
алізація) сільськогосподарської продукції [7,
с. 5—7].

Адміністративно%правовий підхід подібний
до просторово%територіального тим, що узгод%
жує просторову ідентифікацію сільських тери%
торій з адміністративно%територіальною озна%
кою. Відповідно, перелік наведених раніше
ознак доповнюється правовими категоріями.
Л. Лисенко визначає сільську територію як те%
риторіальну одиницю самоуправління, діючу в
межах закону, сформовану на власному істо%
ричному досвіді, традиціях та об'єднуючу дов%
кола територіальну громаду для спільного роз%
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в'язання суспільних проблем, сприяння розвит%
ку відповідної території [8, с. 14].

Доцільно розглянути трактування терміну
"сільські території", представленого у вітчиз%
няних нормативно%правових актах та їх проек%
тах. Так, у проекті закону України (ЗУ) "Про
планування територіальної інфраструктури
сільської місцевості" представлено таке визна%
чення терміну "сільська територія", як терито%
рія, на якій частка сільського населення у його
загальній чисельності перевищує 15—50% [9].

Відповідно до проекту ЗУ "Про упорядку%
вання сільської поселенської мережі, поглиб%
лення принципів місцевого самоврядування у
сільській місцевості та сприяння деурбанізації
народонаселення", сільська місцевість характе%
ризується як територія, на якій розташовані
сільські поселення (села, селища), сільськогос%
подарські та інші угіддя, ліси, водоймища,
об'єкти транспортної та іншої інфраструктури,
що обслуговуються мешканцями сільських на%
селених пунктів. У цьому законопроекті вико%
ристовується ще термін "сільське поселення" —
це облаштоване об'єктами соціального, вироб%
ничого призначення та відповідною інфраст%
руктурою місце постійного проживання людей,
зайнятих переважно у сільському господарстві,
переробленні сільськогосподарської продукції
або інших галузях (лісовому, водному госпо%
дарстві, транспорті тощо) [10].

Діюча нормативно%правова база оперує та%
кими категоріями як "сільська місцевість", "сіль%
ський район". У ЗУ "Про сільськогосподарську
дорадчу діяльність" сільську місцевість визначе%
но як території, що знаходяться за межами міст
і є переважно зонами сільськогосподарського
виробництва та сільської забудови [11].

ЗУ "Про стимулювання роз%
витку регіонів" сільський район
визначається як району, в якому
частка зайнятих у сільському гос%
подарстві перевищує частку зай%
нятих у промисловості [12].

Тобто нормативно%правові
документи України та їх проекти
ототожнюють поняття "сільські
території", "сільська місцевість"
та "сільський район". Більшість
розглянутих документів, зосе%
реджених на дослідженні відпо%
відної проблематики, трактують
сільські території з позиції або
територіального, або галузевого
підходу.

Найчастіше під категорією
"сільські території" мається на

увазі саме сільськогосподарська діяльність їх
населення. Даний підхід є виправданим, однак,
не доцільно вважати, що більшість сільського
населення здійснює діяльність у галузі
сільського господарства. Сільська територія є
не лише місцем проживання людей та просто%
ровим базисом для виробничої діяльності, але
й природним середовище, оскільки рівень роз%
витку сільських територій залежить від при%
родніх умов та ресурсів, геокліматичного роз%
ташування, етнічного складу населення, еконо%
мічного стану тощо. У цьому контексті доціль%
но виокремити сільськогосподарські території
як складову сільських територій (рис. 1).

Автором запропоновано розглядати сіль%
ськогосподарські території як складову сіль%
ських територій, здатних створювати для
останніх завдяки свої господарській активності
(переважно у галузі сільського господарства)
нові робочі місця, постачати інші галузі сиро%
виною та готовою продукцією, формувати інве%
стиційний потенціал відповідної території та
покращувати рівень інфраструктури на місце%
вому рівні (зокрема, транспортної, соціально%
культурної тощо).

Особливого значення в умовах ринкових
трансформацій вітчизняної економіки набуває
питання бюджетного забезпечення сільсько%
господарських територій. Бюджетна децентра%
лізація є формою прояву міжбюджетних відно%
син, сформованих у країні, та базою для забез%
печення процесу бюджетного регулювання.

Потреба у впровадженні принципів децен%
тралізації в Україні сформувалася під впливом
наступних явищ: надзвичайно низький рівень
життя сільського населення, фінансова та ад%
міністративна слабкість невеликих населених

Джерело: запропоновано автором.

Рис. 1. СтруктурноCлогічна схема взаємозв'язку
сільських та сільськогосподарських територій
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пунктів. Причиною цього є, передусім, неефек%
тивне бюджетне регулювання в країні протя%
гом останніх десятиліть. Децентралізація, ос%
новою якої є механізм добровільного об'єднан%
ня громад, має стимулювати розвиток сіль%
ських територій.

Найвизначнішим результатом бюджетної
децентралізації є збільшення частки місцевих
податкових надходжень у доходах місцевих
бюджетів (з 2,5 % у 2014 р. до 30 % у 2018 р.)
завдяки перерозподілу податкових платежів до
місцевих бюджетів. У 2018 р. обсяг місцевих
бюджетів, складаючи 52 % консолідованого
бюджету України, вперше перевищив роз%
мір державного бюджету (для порівняння, у
2014 р. значення аналогічного показника скла%
ло 42 %). Водночас через місцеві бюджети
здійснюється перерозподіл понад 15 % ВВП
України [13].

Бюджетним законодавством на 2019 р. з ме%
тою підтримки місцевих бюджетів передбаче%
но наступні зміни, які вже демонструють пози%
тивні наслідки для сільських територій:

— скасовано пільги з плати за землю для
підприємств залізничного транспорту (додат%
кові надходження до місцевих бюджетів);

— змінено базу та підвищено ставки турис%
тичного збору (розрахунок у відсотках від
мінімальної заробітної плати);

— подовжено фінансування з державного
бюджету, замість місцевих ресурсів, оплати
послуг із патронату над дитиною (до 2027 року);

— не допущено вилучення залишків коштів
місцевих бюджетів, які обліковуються як
відшкодування втрат сільськогосподарського й
лісогосподарського господарства, не викори%
станих протягом двох років тощо [14, с. 20—21].

Доцільно відзначити зростання обсягу на%
даних місцевим громадам централізованих
фінансових ресурсів (з 0,5 млрд грн у 2014 р. до
19,37 млрд грн у 2018 р). Розмір державної під%
тримки на розвиток територіальних громад
та покращення їх інфраструктури збільшився
у 39 разів за період 2014—2019 рр. Обсяг Дер%
жавного фонду регіонального розвитку зріс
удвічі за період 2015—2018 рр. [14, с. 22].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження наукових підходів

та законодавчих положень вказує на нероз%
дільний взаємозв'язок смислових категорій
"сільська територія", "сільськогосподарська
територія", "сільська місцевість", однак ото%
тожнювати їх не доцільно. Використання ком%
плексного, міждисциплінарного підходу до
трактування терміну "сільськогосподарська

територія" дозволяє розширити та деталізува%
ти наукові дослідження щодо ефективного ви%
користання сільських територій, може бути
впроваджено в нормативно%правову базу для
формування чіткої та науково обгрунтованої
стратегії диверсифікованого розвитку відпо%
відних територій. Зокрема однією зі складових
системи ефективного використання сільських
територій та наявних ресурсів є бюджетна де%
централізація. Завдяки цьому органи місцево%
го самоврядування досягають фіскальної неза%
лежності: самостійне прийняття рішень щодо
бази оподаткування, розміру ставок місцевих
податків та зборів, стимулювання важливих на
місцевому рівні галузей економіки. Проте пе%
релік цих змін не є вичерпним, стимулюючи до
пошуку додаткових та альтернативних джерел
наповнення місцевих бюджетів, що і є перспек%
тивою подальших досліджень.
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