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ВПЛИВ ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 

СУБРЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ НА РОЗВИТОК АГРАРНОЇ СФЕРИ 

 

Анотація. Розглянуті базові принципи та критерії формування 

адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, 

розраховані коефіцієнти, що показують стан транспортної доступності населення та 

сільськогосподарського виробництва областей. Запропоновано при розробці 

форматів та кількості укрупнених районів областей враховувати рівень 

забезпеченості транспортом, що сприятиме розвитку як трудового потенціалу 

сільських територій, так і розвитку аграрної сфери в цілому. 
 

Ключові слова: децентралізація, субрегіональний рівень, аграрна сфера, 

сільські території, інфраструктура, трудовий потенціал 

 

Проблема дослідження та її актуальність. Низка реформ, що відбуваються 

нині в Україні, спрямовані на вдосконалення організації влади на місцевому рівні, на 

розвиток інфраструктури сільської місцевості, сільських територій, формування та 

ефективне використання трудового потенціалу аграрної сфери з метою її сталого 

розвитку. Реформування базового рівня системи адміністративно-територіального 

устрою України шляхом створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) з 

наданням їм повноважень, що раніше були в компетенції районних органів влади у 
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сфері освіти, охорони здоров’я, культури, потребує формування нових 

адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня. За 

розрахунками Міністерства розвитку громад та територій замість 490 чинних 

районів мають бути створені 100-105 більш ефективних укрупнених районів. 

Актуальним питанням є основні засади критеріїв формування адміністративно-

територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня. 

Методи дослідження. Для вивчення базових підходів до розробки критеріїв 

формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального 

(районного) рівня використовувались результати експертних обговорювань, оцінка 

розвитку інфраструктури сільських територій з використанням коефіцієнтів Енгеля, 

Гольца, Успенського.  
 

Вихідні дані, які використовуються в процесі виконання дослідження; 

власні дані, які вдалося створити чи обробити в процесі роботи з вихідними 

даними на основі представленої вище методики дослідження. Урядом 

розроблені методичні рекомендації щодо критеріїв формування адміністративно-

територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, що встановлюють 

основні вимоги, характеристики, умови та критерії щодо територіальної доступності 

населення до центрів надання адміністративних, освітніх послуг та послуг з охорони 

здоров’я. Доцільність укрупнення існуючих районів полягає в наступному: 

1. В процесі реформування та створення ОТГ на всій або значній території 

районів повноваження районних адміністрацій та районних рад втратили свою 

чинність. 

2. Подвійне використання фінансових ресурсів на рівні районів – працівники 

районних адміністрацій та ОТГ виконують дублюючі функції. 

3. Відсутність координації діяльності територіальних підрозділів 

центральних органів виконавчої влади (підрозділи податкової поліції, пенсійного 

фонду, служби зайнятості та ін.).  

4. Перехід закладів вторинної ланки медицини від районного 

підпорядкування в систему Національної служби здоров’я України. 

5. Більшість послуг сільське населення отримуватиме безпосередньо в 

громадах, у тому числі в місцевих Центрах надання адміністративних послуг. 

6. Неефективність існування занадто подрібнених районів як з економічної, 

так і з управлінської точки зору; невідповідність малонаселених районів 

європейській практиці (відповідно до Директиви Європейського Парламенту і Ради 

«Про створення загальної класифікації територіальних одиниць для статистики 

(NUTS)»  чисельність населення району повинна складати не менше 150 тис. осіб). 

Формування адміністративно-територіального устрою субрегіонального 

рівня відбувається із залученням широкого кола експертів, урядовців, громад. На 
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рівні областей та районів протягом 2019 року відбувались громадські обговорення 

та засідання круглих столів для формування обґрунтованих пропозицій щодо 

створення укрупнених районів, їх кількості та формату в кожній області з 

урахуванням економічних, екологічних, географічних, демографічних та інших 

особливостей [1]. 

За основу критеріїв формування одиниць субрегіонального рівня взято: 

сформовану в Україні систему госпітальних округів, результати громадських 

обговорень, Методичні рекомендації Міністерства розвитку громад та територій, а 

також результати оцінки стану транспортної інфраструктури областей. 

З метою оцінки транспортної інфраструктури території найбільш широко 

використовуються коефіцієнти Енгеля, Гольца, Успенського [2], які були 

використані в модифікованому вигляді, враховуючи особливості аграрної сфери.  

Коефіцієнт Енгеля розраховувався за формулою: 
 

 
 

де L – загальна довжина автомобільних шляхів з твердим покриттям; S – 

площа відповідної території; H – кількість сільського населення. 

Коефіцієнт Гольца, на відміну від коефіцієнта Енгеля, враховує транспортне 

сполучення населених пунктів різної чисельності населення: 
 

 
 

де L – загальна довжина автомобільних шляхів з твердим покриттям; S – 

площа відповідної території; P – кількість сільських населених пунктів. 

Коефіцієнти Енгеля та Гольца показують рівень забезпеченості транспортом 

сільського населення території, а коефіцієнт Успенського відображає рівень 

забезпеченості транспортом сільськогосподарського виробництва: 
 

 
 

де L – загальна довжина автомобільних шляхів з твердим покриттям; S – 

площа відповідної території; H – кількість сільського населення; Q – валова 

продукція сільського господарства. 
 

В таблиці 1 наведені розрахунки зазначених коефіцієнтів у розрізі областей 

України. 
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Таблиця 1 

Характеристика стану транспортної інфраструктури областей України 

область H L S P Q КЕ КГ КУ NГО NУР

Вінницька 758 698 9,0 2649,2 1457 22589,5 0,06 1,45 0,12 3 5

Волинська 494 651 5,8 2014,4 1054 7089,2 0,06 1,26 0,14 3 4

Дніпропетровська 515 960 9,2 3192,3 1435 15667,4 0,07 1,36 0,14 5 6

Донецька 382 538 8,0 2651,7 1115 6956,1 0,08 1,47 0,19 6 9

Житомирська 498 803 8,3 2982,7 1613 11128,7 0,07 1,20 0,15 4 5

Закарпатська 790 664 3,3 1275,3 578 4301,2 0,03 1,22 0,09 3 4

Запорізька 386 644 6,8 2718,3 914 8220,2 0,07 1,36 0,15 5 5

Івано-Франківська 766 302 4,1 1392,7 765 6108,2 0,04 1,26 0,10 5 4

Київська 670 667 8,6 2812,1 1126 18427,4 0,06 1,53 0,12 5 6

Кіровоградська 347 599 6,2 2458,8 991 12503,0 0,07 1,26 0,13 3 3

Луганська 279 820 5,8 2668,3 780 4946,0 0,07 1,27 0,17 3 6

Львівська 984 344 8,2 2183,1 1850 10189,9 0,06 1,29 0,14 10 7

Миколаївська 356 977 4,8 2458,5 885 9362,7 0,05 1,03 0,11 4 4

Одеська 784 815 8,1 3331,4 1123 11943,2 0,05 1,32 0,12 5 5

Полтавська 527 258 8,9 2875,0 1805 17747,4 0,07 1,24 0,14 4 4

Рівненська 607 683 5,1 2005,1 999 7237,4 0,05 1,14 0,11 3 4

Сумська 333 567 6,7 2383,2 1455 11362,2 0,08 1,14 0,15 6 4

Тернопільська 572 185 5,0 1382,4 1023 9836,6 0,06 1,33 0,12 4 4

Харківська 507 245 9,4 3141,8 1673 14949,1 0,07 1,30 0,15 5 7

Херсонська 401 234 5,0 2846,1 658 11243,9 0,05 1,16 0,10 4 3

Хмельницька 542 708 7,1 2062,9 1414 14426,4 0,07 1,31 0,13 3 5

Черкаська 522 349 5,9 2091,6 824 16284,2 0,06 1,42 0,10 4 5

Чернівецька 513 655 2,9 809,6 398 4750,1 0,04 1,62 0,11 3 3

Чернігівська 350 139 7,2 3190,3 1465 12138,1 0,07 1,05 0,14 4 4  
розраховано за даними [3] 

де H – кількість населення, осіб; L – довжина автомобільних шляхів з твердим 

покриттям, тис. км; S – площа території, тис. га; P – кількість сільських населених 

пунктів; Q – валова продукція сільського господарства, млн. грн.; КЕ – коефіцієнт 

Енгеля; КГ – коефіцієнт Гольца; КУ – коефіцієнт Успенського; NГО – кількість 

госпітальних округів; NУР – кількість укрупнених районів 
 

Результати дослідження. Розрахунки вище зазначених коефіцієнтів, що 

показують стан розвитку транспортної інфраструктури областей, свідчать про 

різний рівень забезпеченості транспортом як населення областей, так і аграрного 

виробництва. За результатами розрахунку коефіцієнта Енгеля (як приклад) були 

згруповані області України: з низьким рівнем розвитку транспортної 

інфраструктури (КЕ ≤ 0,51), середнім рівнем (0,51< КЕ < 0,7) та високим рівнем (КЕ > 

0,7) (див. рис.1).  
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Рис. 1.  Рівень розвитку транспортної інфраструктури областей України 

 Побудовано автором за розрахунками коефіцієнта Енгеля 
 

Власна імплікація отриманих результатів дослідження. Порівнюючи 

значення розрахованих коефіцієнтів для областей України (табл.1 , рис.1)  з 

кількістю укрупнених районів, що пропонуються в результаті громадських 

обговорень [1], ми дійшли висновку, що для Волинської, Донецької, Закарпатської, 

Рівненської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей 

запропонована кількість адміністративно-територіальних одиниць субрегіона-

льного рівня корелює зі станом розвитку її транспортної інфраструктури. На наш 

погляд, при розробці форматів укрупнених районів доцільно враховувати рівень 

забезпеченості транспортом, що сприятиме розвитку як трудового потенціалу 

сільських територій, так і розвитку аграрної сфери в цілому. 
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