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ПРАВОВI ЗАСАДИ ДИRJЕРСИФIЧЩI
СIЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРIЙ В УКРДНI

IHHa Кgльчiй,
аmфаltrа<а rлфефп хлельноzо lM qqорноaо права

НаЦональ оzо !вl@рсulпeпу
аЮрudччно аtйелiя yKpaiЕu Ы. Яроdам М!фоzо,

у спаmпi ано,Niзуrопъся правовi засйч аuверсuфiкацii сiJ,ъсьхцt перuпорi , вtЕ,начаепься

поltаttuпя <\uаерсuф{кацМ сМЬпu перuпорiйr, обlрgплповуелъся необхilнiqпъ йоzо заrcрilцею!а

на захоно0 аочо лу piBtli.

Ключовi слова сйьськi територii, диверсифiкацiя, див€рсифiкацiя сiльських територiй,

оонакц диверсЕфiкацii сйьських територiй.

а сучасItому етапi велика увага при-
дiляеться пошуку шляхiв пiдзищеЕ-
пя правовими засобами ефекrпвяостi

алрарною виробництsа та розвrтfку соцiаль-
Hoi сфери села. Оскйьки проблеми, що icнy-
ють у сйьськiй мiсцевостi, пе лише стали
прблемами окремих сйьських територiй, а
й набули характеру загальнодержаэно'i кри-
зи, це потребуе впрiшеЕпя як па докIривлtь-
ному, так i на законодаачому рЬнях.

Невиважепа полiтика держави, поверхове
Dпрвадження рформ, педосконала закопо,
давча база зlтловили песприrгливу с!гryафю,
шо склаJtася у сиьськiй мiсцевостi, - занепад
аграрною вирбництва, безрбiття, низький

Pi;eBb доходЬ i яfiття сИьських житепiв. Все
це ставшIь цЦ за.грозу tle лише шцд держави
па свiтовiй apeвi, а й прдово.льчу безпеку па-

доволIства. Необхiдriсть пош)rку ar' bTepBa-

тив розвитку сИьських терrтторiй пов'язана з
потрбою у зберелсеннi Taкoi категорii як се-

ло, яке споковвiку залиш?lлося оерегинею са_

зи сИюькою господарства, збИьшеннi дохо-
дiа сйIськшх xI{Te,liB i рзвI{гку iЕфраструк-

чри на селi.

ll
llll
ll

Однi€Iо з концепцiй розвитку сйьських
тершIорiй, яка вже стала загальнодержавною
внаспйок ii закрiп,,lення па закопода!чому
piвIri, € ДержавЕа цИюва прграма сталого

равитку сiльських територiй на перiод до

'о 
l. куль"iи, ZOIZ

пршIивt-r, шляхц та спосби ix розв'язапня,
3окрема, пропонусгься декйька BapiaнTiB Bti-

рiшенrrя таккх проблем.

.

ма соцiальноi iнфрасгрусг}тц, демар].вав-
ням соцiальних, економiчних i екологiчних
заходiв, за вЦс]пцостi реальflих MexfiliзMiв ix
здiЙснення. 3а умови реалiзацii такого BaPiлr-
та не забезпечуегься розв'язавЕя осЕовних
прблем розвитку сiльських теригорiй, пе-

редусiм у частипi зайпятосгi сйьськоIо на-
iеленrrя та руйнiвнrх прцесЬ соцiмьЕоi iH-

фраструкryри у сИъськiй мiсцевостi.
Дра?ui Bapi@Hп передбачас визначепня

зайпятоqгi сiльського паселевпя, змеfiшеп-
ця тудовоi мiграцii, пiдвищеЕЕя коЕцaреIl-

cbкoi прод/кцii, охорпи довкiJ",Iя, вiлгвореп-
яя природЕих pec]ФciB.

Оптимальним, як зазнача€ться в КоЕцеп-

сИьських територiй, який, на лушrry А. Ста-

якiсноi сiJьськогЕподдрськоi прдпщii та си-

рвивr, рослиЕtIою i тваринною похоркеtшя-(по 
рсбЬь ц ковкурекгоспрможцими), ра-

цiопальним використшЕ{м земеJIь як зilсо-
бу алрарпою вирбницгва. По-др}те, оскИысr
arpapHe виробrrицгво зале]кяе вИ прир,ще
кдiмати.лr!D( чшflrшкЬ, ю сt?лiсгь такою вц-

рбнишгва е спрможнiстю пртЕсгояпл нега-

тивному ix вп.пиву (якщо Ее уItикýт}I, то по-
слбкги або поперпгпt спади у виробниrrгвi
в oкpeмi ЕесприягJпlвi ром) [1, с. 55].
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Для втйепня КоЕцепцii цеобхiдно рзр-
бити зжоди ii впрвадrкенllя та забезпечЪн-
пя. На нашу ,ryмку, ще мас 61ти економiчва
диверспфiкацИ, яку, як правt{ло, використо-
в]поть пiдпри€мсгва для подолаям ризикiв
власЕоi дiяльЕосгi в кризовЕх ситуацiях (хо-
ча в леяких зарубiжних Kpaiнax ця КоЕцеп-
цiя EocI.fTb сталий харакгер i фекгивlrо за-
стосовуеться flе лише в економiчЕiй дiяJrь-
носti, а_ й _у сйьському господартвi - <Аgгi-
счltчгаl diчегsifiсаtiоп, (сiльськогосподар-
ська дивеIrcифiкацiя)) [2]. Оскiльки в вашiй
Kparнi нивi спосIерiгаqгься спад вирбвиц-
тва в сИьському господарствi. доцiльно було
6 зазначену Концепцiю застосJrвати в аграр-
ному секгорi економiки. Це зумовлеЕо тим,
що icнye потреба s якiсriо Itових заходах, якi
небхЦпо спрямовувати пе лише на подо-
лашrя кризи у сЙьсъкому господарсгЕi, а й на
подальший розвиток остilнflього.

На сучасЕому етапi слiд визвати пеефк-
TEBHicTb заходЬ державп, що спрямовуються
на подоJIаЕЕя кризп сiльського господартва"
адже воЕц посять Еесистемний, ФрагмеЕтар-
ний ха[вrгер. Прблеми, якj iснують в сйь-
сьКЙ мiсцевостi, flе вирiшуються, а лише по-
глиблюються, село як терцторiа,lьЕе Jпворен-
вя перебувае на межi вимирапня.

На заководавчому piвEi можна простежи-
ти певнi спроби закрiплення диверсифiкацii
як ковцепцii розвитку сiльською г(rcподар-
ства, зокрема, у постаЕовi Kaбilreтy MiEicIpiB
Украiни .Про затвердitення Дерr(лпоi цiJьо-
Boi програмt{ розвитку украIнською села Еа
перiод до 2015 року> вИ !9.09.2007 р., але ка_
тегорй <диверсифilQцii, згадrсгься в tliй лп-
ше епiзодично: диверсифiкацii Kaна,'liB реалi-
зацji прryкцii; спрIrяння диверсифiкацii rlИ-
прп€мrrицькоi дИльпостi в сiльськiй мiсце-
BocTl сщ)цяння IюгрфiчЕй диверсифiкацii
зоЕяi_щньою ршIку реа,liзацii прryкцii afpaР
Еоrc секц)ра.

Нормативяо-пра_вова база Украrни не Mic-
тить помття .диверсифiкацiя}, що зумоелю€
проблеми з П р€алiзацiсю, а такФк одвобiчне
сприйrrяття. Саме тому слй вести мову про
якiсЕо tloвy категорiю розвитку в сйьському
лосдодарствi - .]иверсифiкацiю сi.llьських

прикПцi ХХ сг. - у 1984-t997 рр. Н€обхiдно
&lзlачпгп, що коrщепryрбцi з:.".т.l дцершфi-
кацii заклл I. АЕсофФ ще у середиЕi 60-х ро-
кЬ ХХ сг. ВЦповiдно до цi€I Teopii, осЕовЕа-
мп мотивами, що визначають оргавiзацiйЕо-
сгрусýрнусгртегiю пiдпрпемсrва, с [3, с. 138]:

.формувапш риЕковоIо пот€нцiаry (пр-
цsiтання за рахунок недиверсифiкованих

l40 ,F

фiрм, що базусться Irе па пiдвищеЕIri фек-
тивностi, а на можливосгi охоплеЕЕя TIff сек-
Topiв риЕlql, якi цедосцrпвi дlя цед.верси-
фiкованих компапiй. Створння або нагро-
мадженflя рицковою потенцiаJIу поJrегшу€
коЕк}тевцiю мiж компацiями;

. нагромадкецЕя ресурсноrc погешцiалу.
ДиверспфiкацИ - це реакrИ на Еадлишкову
!от}жrriсгь виробничоi системи, бi.rьшенrrя
rласшгабною,дпirпцеыrклйок пог.lцдиmяабо

иlтя; це ошове придбаящ pecypciB itдцж
компалй; додатковпй фект (сЕЕергiя), що
виЕiлыtяеться за TalкoIo о6'еднапня, не так лег-
ко здбугп коЕкурептам, ця снЕергИ церетво,
рюсгься на специфiчний ресурс компацii, що
див€рсифiкусrъся та бiльшуе свiЙ масtгтаб
ний чинвик за 1вх5пrок злиття;

.збiльшення орmlrЬацiйЕого потеЕцiалу
(реаJriзацИ iEтe[teciD ефекгиsЕою меllедrк-
менry в диверсифiкованiй компапii). У слов-
нику iншомовних слiя диверсифiкацИ вшна-
чаеться як: iввестJrЕахttя KomTiB у рiзнi види
цiнних паперiв з меrою мiнiмiзацii ризик},;
розшцреrrпя HoMeHKJraTypп (асортимевry)
ToBapiB i посJrуг. що виробляються (надають-
ся) пЦпри€мffвом, з метою зменшеЕЕя рп-
зику моr(ливих вц)ат капiталу та зЕпжецtul
дОхОдiв; ускпадненяя струкryри [4].

О. Ковцrн зазначае, що дивекифiкацЬ по,
лягас в .]ФiзttoMаIIiTlIeHHi бЬнесу пiдпри€м-
ства шляхом входжевня пИпри€мства у EoBi
сектори prrвky та розlцпрепЕя га-цaэевого
дiапазону йою дйльЕосгi. У зарубiжЕiй еко-
Еомiчнiй науцi дЕверсифiкацiя озвача€ про-
ЕикЕеItЕя пЦприемqrв у HoBi дJц Irиx сфери
дiяльrrостi, не пов'язrlнi з основпим впроб-
Еицтвом [5, с. 388]. 3ас,ýrгOву€ tla уваry те, що
диверсифiмцИ ве е аftтракгпцм поняттям,
адже моr(е використовуватися на рiзних те-
рцторiях.

TepMiE <територИ, походить вiд лат, фI-
га - земля, Kpaiнa, ргiоц, обмежеЕа частиЕа
земЕоi цоверхЕi в прttроднпх, державЕпх, ад-
мiпiстративпIц або умовнюr мФках; визЕа-
часться протяrФiстю, площеrо, географiчним
роотдд)rваIIнJlм, прирдЕими умовirми, госцФ,
дарською осво€I сгю [6, с.552].

На законодавчому PiBr помття <тери-
торИ, зацliплене в ЗакоIri Украiни <Про р-
ryлюванЕя мiстобудiвноi дiяльностi, вiд
l7.o2.20l1 р.; це частиrrа земЁоi поверк з
повiц)япим просторм i рGташоваtIими пИ
цец над)амц у визuаченцх мех(ах (кордонах),
що мае певЕе геогрфiчце поло]кевЕя, при-
роднi та cтBopeнi в реJультатi дiяльЕостi лю-
дей умови i tЕсурси.

На доктринальпому piвt поняття <тери-
торЙ, не MicTt{Ib одtlGtцачнопо визпачення.
Так, за одцим iз пiдходiв Еауковцiв, терито-
рiальва оргаt зацiя суспйъства охоплю€ те-
риторiмьний подiл прiщi; систему розселеЕ-



ruI; територiirльце прирдокорttстувдrня; Еа-

)aку та науково-технiчну дильнiсть: адмiнiст-

ратиЕно-територiiлльttий подiл; економiчне,
соцiальке, еколого-економiчЕе раЙовуванlrя;
терrгорiальнi аспекти економiчпr,rх виносшi
|7 , c.278l.

Деякi автори рФгпядають поЕлття <тери-
торiя, у шиIюкому роз},l,{iнt i вмючають до
нюю ЕасеJенtlя, вiдповйIrий йому ареал ,q,rг.
т€дiяльЕостi (серловище поселеrrь, вироб-
ничих, комунаJIьЕих, ркрачiйних терито-

рiй [8, с. 84].
Що стосу€ться категорii .cйbcbкi тери-

Topiir, то, незва,жаючи на те. шо ocTaHHiM ча-
сом за:|начеЕе поllяття шцроко використо-
ву€ться в спецiальцiй лiтературi, Еа думку
О. Павлова, у вl{эначеннi ix суIвостiтазмiсry
ще перевака€ Е}зькоспецiалiзованцй пiдМ,
тобто кохна паукова дисциплiва цодо дефi-
Hiцii поЕятrя <сiльськi територii} виокрем-
лю€ власве доQliдпичьке поле [9, с. 18].

В аспектi розгляду прблеми, що розгля-
даегься, небМпо пого.алгплся з дрлкою В. €р-
моленка який сгосовно рiзних пiдодЬ до по-
няття <сйьськi Teplrтopii} зазцачае, що таке
стilяовrflце € досить прийнлгним, ккiьки ме
тOдологiчно важливцм € эавданtUI Еttвести за_

гальне, широке роорtiнЕя qaгностi поняття
<сiльськi терrтгорiir, змiст якою отим]rвати-
ме под:чlьше конкрегяе flаповнеЕня залежЕо
вЦ слецифiки сфери йою застос}ванrrя, Зо-
крем4 TaKi осбливФгj виокр€млюватим}ть
рiзнi гаJryзi пауки, де з:rстOсов},ватиметься це
поняття. HaBiTb у ме)(ах одпi€i сфери суспйь-
ною 6}ття, налриклаJl праэовоi, залежно вИ
осбливостей певноi гал]вi прiоритетпимtt
сгають рiзнi атриб}тивнi вла(тивосгi цюю по-
няття. Для адмiнiсгртивного прва первiсUе
зttачення Malc адмiнiстративно-територiаль-
ний поДл певвого сiльського регiоЕу; для зе-
мельного правiл - раФоЕальна оргаrdзацiя те-

риторii адмiнiстративво-територiапьЕих )гг-
воревь i суб'€ктiв господарюваяпя, а такох
форми власностi на землlо всерединi цiеi те-
prrтopii; для крцмiнального права - вза€мIrе

рзташуЕаIrЕя та спiввiдпоцення ]пворю-
ючих ЕИповЦну сйьську територiю природ-
них i штучвих факторiв, тобто серловище й

у!lоЕи можливою здiйснення злочинiв тоцо,
Для аграрно-празових дослЦх(ень наведенi
пpioptlтeTlr iEmID( гадвевих юрпдцчвих та
iiших Halrc у своему комплексi тех{, без)rмов-
но, мають вiдповiдце значецЕя, а.)le друюго
плаrту, а на пер€дliй плаr виходить одер]ку-
ванпй соФаJьно-економiчний фекг вИ влро-
ваUкеввя певноi правовоI моде_дi органiздIii
сiльськоi терцторii [ 10].

На думку В, Уркевича, сйьською тери-
торi€ю можва ввакати терrпорiю, що зfiахо-
диться поза межами MicT i до якоi входять як
сйьськi HaceJeнi п]дrЕги, так i переваlшо зо-

tIH сiJIьськокrcподарького виробrrичтва та
сйьськi забудови [11, с.25]. Таке вшзвачення
засJIуrcву€ на }таry, проте в аспектi дослi-
дження питань <диверсифiмцii сйьських
територiй, вваJ(аемо за небхiдrе використо,
вувати шЕрокий пiдхЦ до поцятгя територiй
i рзумiти пИ rсИьськими територИмиD не
лише просторовий аспекr, а й виробкичий
потеЕцiал, iнфрасгрушуру та ЕаселецЕя, цо
пржива€ в сiльськiй Micцeвocтi. оскiльки цi
категорii € взаемозумовлюючими та взаемо-
пов'язаIiпми i повинЕi розглядатися в комп-
лексi. На вашу ryмку, саме такий комплекс-
ний пйпд до поняття ссйьськi териюрii,
спри-ятпме вирiшенвю прблем, що iсв5поть

у сiльськiй мiсцевостi.
Викладене дозволJI€ стверджувати, що

диверсифiкацij ci"ъcblo.Ix терtfгорiй власгивi
певнi специфiчпi озlавм- По-аерше, лльерсu,
фiкалiю веобхi.що рзглядати як дiяльнiсть
сф'спiв аграрною права, оскйьки вона € цЁ
леспря},iовапою дlяльfllстю, а не прцесом,
який не залежить вЦ людського фактора (ад-
же дt{вер€ифiкацiя втiлюs!ься эавдяки коЕк-
ретним дiям су6'екгiв за певнж }т.{ов iз ме-
тою подоланflя ризикiв, вихо.ry iз крпзовоi
ситуацii, розширенЕя обсягiв вирбпицтва
тощо).

По-Oруzе, длверслфiкацiя сйюьких тери-
торiй спрямоваЕа ва Jrрiзlrоманiтне$Ея аграр-
ною виробпицтва, що полягас у виборi того
виду дiяльIrостi, яким сiльськогосподарсько-
му товарвирбниry за конкретЕих сприJlт-
лпвих умов доцiльtlо эайматися. Таким чЕ-
Еом, сйьськогосподарське пЦпри€мство мо-
хе розширюватп гмуэi сИьськогоспомрсь-
Koi дiяпьвостi - займатися як освовЕими та
додатковими галузями сiльською господар-
ства, так i допомiжяими, що не пов'язалi з сi,ъ,
ськогосподарською дiяльц iстю.

По-препq особливiстю дt{версифiкацii
сйьських територiй е те, цо вопа спрямова-
на на урiзноманiтнення пйтримки соцiаль-
яоi сфери ce.,la, оскйьки здiйснення в сйь-
ськiй мiсцевостi як сйьськогосподарськоi Л-
яльностi, так i не сiльськогосподарськоi, роз-
ширенtlя папрямiв дiяльЕостi сiльськогоспо-
дарських товаровиробпикiв, а також за мФк-
лшвостi вiдкриття фiлiй, цехiв ЕесйьськоIос-
подарськЕх пiдпри€мсIв Еа сiльських терп-
торiях, сприя€ збiльшенню аайнятостi насе-
лення та, вЙповiдно, впливас на пИвищепнrI
добЕюбуry мешканцiв, що, у свою черry, спри-
яе розвитку соцiалыrоi Пфраструкгури села -
фiнансування закладiв медициви, ocвiTи,
культури тощо.

ДиверсифiкацЯ сйьських терt{горiй сцри-
я€ спецiалiзацii аграрною вирбнпчтва, тб-
то за коЕцЕтвих умов сiльськотOсподарсьIоtй
товаровирбник мохе змiЕити спецiалiзацiю,
яка дrя останньою с вайбiльш прибутковою.
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По-чепверпе, вакливою озЕiжою дивер-
сифiкацii сйьських територiй е такФк те, що
вона вrrливае на фекrивпiсть вrтробцичогос-
подарськоi дiяльrrобi сйьськогосподарсь-
ких пЦпри€мqIв, яrа, у сЕою черry, цовtiтt{в-
яо вплив{lтиме на вирiшенIrя соцiальIrr.D{ пр6-
лем сiльського населенвя. Все це доsволяс
полiпшити ситJвцiю в сйьськiЙ мiсцевосгiта
заfrзпечити сталий розвиток сИьськttх те-
риторiй.

Наз€деЕi оонакп дозволяють сформулю-
вilти поllяття диверсифiкацii сйьських терц-
торiй, пц яким слц розумiти дiяльнiсгь субък-
тЬ аграрною прва яка спрямоваllа Еа ]ФЬно,
маrrтненЕя ац)арпою виробниrцва та 1юзви-
ток соцi&дьflоi офри села, здiйснюстrcя з ме-
тою ефкгиввоi виробничо-господарськоi дi-
яJшrосгi та вирiпешrя соцiа,ънlх( прблем сЬ-
ського llaceJIeHIUl.

На пашу д]длку, доцiльно було б рзрби-
ти закоп <Про дuверифiкацiю сИьських те-
риторiй}, в якому пеобхiдно закрiuити, як
одиц iз BapiaпTiв зап[юпоноваЕого вшзпачеп-
пя, о:lпаки, форми та спосби дпверсшфiка-
цii. На сучасЕому етапi зац)iпленЕя поliятгя
<дивЕrcифiкацiя сИьськшх територiй, як на
доктринiлJIьному, так i на законодавчому piв-
пях ма€ падзвичайно ваr(ливе звачення з ог-
ляду i пракIцки, i TeoPii.

Пракrичнабумовлепiсть прлrйяягтя цьо-
ю закопу вI-tпл1-1ва€ iз c}.гHocтi та спрямова-
пocтi цього поЕяття: закрjплення шляхь i
способiв диверсифiкацii сiльсъких територiй
для ефекгивною господарювалня та вирiшен-
rrя соцiальЕих пIюблем сiльського цаселец-
flя, що, у свою черry, сцриятиме змепшепЕю
безробiтгл ка селi, збiJьшенню доходЬ сИьсь-
кою населенЕя, розвиIку iпфрасгрукгури та
вЕрiшенЕю iвшпх прблем у сiльськiй мiсце-
BocTi.

Впсшовм

Теоретичне б4lунтування закрiплення
диверсифiкацii сйьських терЕторiй на зако-
Еодавчому piвrri доэволить вирiшити прбле-
му визпачепня П мiсця в системi права. ВЕа-

слЦок iмплементацii можша буде ствер,Фrry-
вати пр tlмдliсгь iЕстrгуry саме а.грарною
права, де якlсно нова група Еорм права цФ,
в'язаяих MilK собою лредмегнФ,функцiонмь-
н и м и зв'язками, р€ryл ю€ конкретни й вид сус-
пiльних вЦносин, якi набувають через це вЦ-
носцоi стiйкостi та самостiйностi фувкцiоЕу-
вавм.
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