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дження сільського господарства й села можливе лише
за умови підпорядкованості соціально'економічних
змін інтересам селян і населення конкретних
сільських територій, а методологія трансформацій
повинна будуватися на засадах відтворення людсько'
го капіталу та надійного кадрового забезпечення.
Першоосновою ефективного функціонування
сільських територій вченими визнається реальна зац'
ікавленість в цьому та відповідальність держави,
органів місцевого самоврядування і, власне, кожної
сільської громади. До даного ряду зацікавлених та
відповідальних варто добавити й селян, які є безпо'
середніми й найбільш активними учасниками, а не спо'
стерігачами, всіх соціально'економічних процесів на
сільських територіях.

Визнаючи пріоритетне значення сільського госпо'
дарства як основного виробника та постачальника
сільськогосподарської продукції, що формує базу
продовольчої безпеки кожної нації, в світі й нашій
країні все більше формується розуміння необхідності
системного підходу до розвитку сільських територій,
враховуючи синергію сукупності економічної, соц'
іальної, демографічної, виробничої, організаційно'
управлінської, природно'відтворювальної, рекреац'
ійно'оздоровчої, культурної та духовної функцій. Ви'
користання наукових пропозицій у прикладному
плані дасть можливість забезпечити: соціальне
відродження села, подолання бідності переважної
частини селян та інших сільських мешканців, створен'
ня послідовної та довготривалої схеми гарантування
майбутнього для сільських територій; досягнення ста'
більного та ефективного функціонування, зорієнто'
ваного на задоволення внутрішніх та експортних по'
треб країни в продукції сільського господарства і про'
дуктах її переробки.

Вчені, економісти, аграрники зазначають, що су'
купність необхідних для розвитку сільських територій
функцій формують її як систему, а співвідносність
різних функцій у кожному конкретному випадку виз'
начають функціонально'структурну своєрідність
кожного сільського територіального утворення. На
цій підставі сільська територія розглядається як
складна багатофункціональна природна, соціально'
економічна й виробничо'господарська система з вла'
стивими їй кількісними, структурними, природними та
іншими характеристиками і відповідним цьому її сут'
нісним наповненням. Основними елементами, що ут'
ворюють сільську територію, визнають соціум
сільської території, село, сільськогосподарські та інші
угіддя поза межами сільських поселень з розташова'
ними на них виробничими об'єктами, органи місцево'
го самоврядування та інші громадські організації
сільської території [10].

Проте, сучасне вітчизняне село використовує не
тільки сільськогосподарські угіддя, і не тільки для аг'
рарного виробництва. При цьому в процесі сільського
розвитку задіяні також водні, лісові та повітряні ресур'
си, а в сільському поселенні його жителі займаються як
забезпеченням сільськогосподарського виробництва,
так і господарською діяльністю, що не має до цього ви'
робництва відношення, використовуючи наявний місце'
вий ресурсний потенціал.

Системний характер організації сільської території
дозволяє виділити по вертикалі сільську територію
сільського поселення, сільську територію сільської
ради, сільську територію району, сільську територію
області, сільську територію країни. По горизонталі
конкретними сільськими місцевостями формується
сільська територія сільського поселення, що виступає
в якості структуроутворювальної складової сільської
території. Сільська територія сільської ради включає
сільські території відповідних сільських поселень,
сільська територія району — сільські території відпо'
відних сільських рад, сільська територію області —

сільські території відповідних сільських районів, а
сільська територія країни — сільські території відпов'
ідних областей.

ВИСНОВКИ
Отже, сільську територію слід визначати як просто'

рову земельну цілісність з відповідними ресурсами (зе'
мельними, водними, лісними, повітряними) та з сіль'
ською поселенською мережею, жителі якої постійно
проживають у межах сільських поселень і здійснюють
сільськогосподарське виробництво та займаються необ'
хідною для існування села господарською та управлі'
нською діяльністю [1]. При цьому соціально'економіч'
на, демографічна, рекреаційно'оздоровча, виробнича,
організаційно'управлінська, природно'відтворювальна,
культурна та духовна функції сільської території ма'
ють свої специфічні системні прояви щодо кожної кон'
кретної сільської місцевості.
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