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Р е ц е н з і ї

Розвиток сільських територій в 
умо вах інституційних і структурних 
пе  ретворень в Україні постає централь-
ним питанням регіональної політики 
держави, спрямованої на підвищення 
якості життя сільського населення 
та вирішення ключових проблем роз-
витку сільських територій.	

Сучасна політика розвитку сіль-
ських територій покликана за без-
печувати формування сприятливо го 
ін ституційного, структурного та 
еко    номічного середовища для їх 
все  стороннього розвитку, від ла год-
жувати дієвість механізмів з зао-
хочення залучення інвестицій на ці 
території та створювати комфортні 
умови для про живання та роботи 
на них сільських мешканців. Поп-
ри поодинокі кроки у напрямі 
формування такої політики, цей 
процес характеризується непос-
лідовністю, невиконанням, про пи-
саних у документах правових, ор га-
нізаційних, наукових, фінансових 
та інших заходів, скерованих на 
за безпечення сталого розвитку те-
ри торій, і відсутністю зв’язку з 
євро інтеграційними ініціативами 
України. 

Сучасний стан сільських тери-
торій характеризується повним за-
не падом виробничої та соціальної 
інфраструктур, відтоком мешканців 
у міста та за кордон, відсутністю 

обнадійливих перспектив їх роз-
витку тощо. Набули усталеного ха-
рактеру деструктивні тенденції, 
спри чинені несприятливими умовами 
життєдіяльності, зокрема поширен-
ням бідності, безробіттям. Зневіра 
меш  канців сільських територій у 
завтрашньому дні, для яких основним 
видом економічної діяльності зали-
шається сільське господарство, по-
силюється розвитком великих аг-
рохолдингів. Періодичні зміни в 
структурі центральних та місцевих 
органів виконавчої влади не при-
зводили до структурних змін змісту 
їх діяльності, передусім конкретизації 
діяльності щодо розвитку сільських 
територій як окремого об’єкта дер-
жавного управління. 

Викладені проблеми розвитку 
сільських територій і наявність 
суттєвих прогалин у сучасних під-
ходах до формування політики їх 
розвитку актуалізують необхідність 
розробки методологічних засад і 
практичних рекомендацій щодо за-
безпечення збалансованого, бага-
тофункціонального та соці аль но-
орієнтованого розвитку сільсь ких 
територій. Дослідженню та розробці 
пропозицій щодо вирішення саме 
цих проблемних і нагальних питань і 
присвячена рецензована монографія1.

За структурою рецензована мо-
нографія складається зі вступу, 
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чотирьох розділів, висновків, до-
датків і списку використаних джерел. 
Логічно побудована структура мо-
нографії дозволила достатньо повно 
розкрити теоретико-методологічні 
аспекти розвитку сільських територій, 
особливості формування політики 
їх розвитку як складової державної 
регіональної політики, дослідити 
їх як складну багатофункціональну 
систему та запропонувати методи 
ефективної реалізації потенціалу 
сільських територій. 

У першому розділі автором роз-
крито сутність і концептуальні ос-
нови організації сільських те ри-
торій, вивчено нормативно-пра вове 
забезпечення їх розвитку, запро-
понований стислий огляд різних 
під ходів до їх ідентифікації та кла-
сифікації у провідних країнах світу, 
наведена оцінка стану інституційного 
забезпечення сільського розвитку 
країн-членів ЄС.

Другий розділ присвячений пи-
танням розвитку сільських територій 
у контексті реалізації державної 
регіональної політики. У процесі 
вивчення підходів до дослідження 
розвитку сільських територій авто-
ром обґрунтовано використання на-
працювань та інструментарію теорій 
макроекономічного, регіонального 
та просторового розвитку тощо. 
Здійснення оцінки ефективності 
су часної соціально-економічної 
по лі тики розвитку сільських те-
риторій через відповідність приросту 
економічного добробуту регіону 
приросту сукупних ресурсів до-
могосподарств у сільській місцевості 
дозволило виявити значні розбіж-
ності між економічним пос тупом 
країни та його впливом на соціаль-
ний розвиток територій. 

Обґрунтованим є твердження 
автора щодо необхідності вико-
ристання диференційованого під-
ходу до дослідження розвитку сіль-
ських територій, який дозволяє вра-

ховувати індивідуальні особливості 
їх функціонування. Зважаючи на 
неоднорідність у розвитку сіль-
ських територій необхідність ди-
ференційованого підходу до пла-
нування їх збалансованого розвитку 
не викликає сумніву. У межах дифе-
ренційованого підходу до дослідження 
сільських територій, структуровано 
критерії, за якими можна здійснювати 
типологію сільських територій.

Особливостям розвитку сільських 
територій як складних систем, дос-
лідженню організаційної структури 
сільських територій з використанням 
ад міністративно-територіального 
та організаційно-функціонального 
підходів до їх ідентифікації та 
ана лізу потенціалу сільської тери-
торії присвячений третій розділ 
монографії. 

Заслуговує на увагу використання 
автором системного підходу до дос-
лідження процесів розвитку сільської 
території, який є однією з сучасних 
методологічних засад дослідження 
і дозволяє розглядати їх складові 
елементи у взаємозв’язку між собою 
та взаємодії з елементами інших 
систем. Зважаючи на особливості 
організаційного та функціонального 
навантаження поняття «сільська 
територія», автор розглядає її як 
складну систему. 

Цікавим є дослідження автора що-
до рівня розвитку сільських територій 
у розрізі основних їх підсистем 
залежно від рівня диверсифікації 
га лузевої структури регіональної 
еко  номіки. В умовах відсутності 
цілісного масиву правових норм, які 
б виокремлювали сільські території 
та їх розвиток як унікальний об’єкт 
владного впливу на державному, 
регіональному та місцевому рівнях, 
важ ливим напрямом реалізації 
де р   жавної регіональної політики 
розвитку сіль ських територій має ста-
ти диверсифікація галузевої структури 
регіональної економіки з врахуванням 
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ресурсного потенціалу відповідних 
територій. Також політика має за-
безпечувати максимально ефективне 
використання наявного ресурсного 
потенціалу соціально-економічного 
розвитку територій для забезпечення 
розширеного відтворення і нарощення 
ресурсних можливостей.

Заслуговує на увагу і підхід автора 
до дослідження потенціалу розвитку 
території, який необхідно оцінювати 
не лише виходячи з його розуміння 
як сукупності наявних ресурсів, 
а з обліку можливих напрямів 
розвитку, які визначаються цими 
ресурсами, а також потребами 
людей. Відповідно, на противагу 
переважаючому на сьо годні ре-
сурсному підходу автор обґрунтовує 
доцільність використання цільового 
підходу до аналізу, вивчен ня, 
диференційованого оцінюван ня 
власного потенціалу сільських 
територій з врахуванням його нео-
днорідності, а також моніторингу 
його використання відповідно до 
наявних інформаційних ресурсів. 

Методи ефективної реалізації 
по тенціалу територій через по-
бу дову системних моделей їх ро-
з витку та управління ними ро-
з криті у четверто му розділі. 
Осо бливої уваги заслуговує сис-
тематизація моделей розвитку 
сільських територій, серед яких 
виділено: моделі функціонування 
окремого сільськогосподарського 

виробника, моделі функціонування 
групи товаровиробників сільсько-
господарської продукції, моделі 
окремих підсистем сільської те-
риторії (соціальної, економічної, 
екологічної тощо), моделі на 
рів ні окремих ад міністратив но-
територіальних оди ниць (зокрема 
на рівні регіону сіль ська економіка 
є інтегрованою у регіональну еко-
номіку) тощо.

За підсумками досліджених питань 
у монографії наводяться обґрунтовані 
висновки та пропозиції. Загалом 
слід зазначити, що представлена 
монографія є багатоаспектним і 
комплексним дослідженням проб-
лематики розвитку сільських те-
риторій, результати якого можуть 
застосовуватися для розроблення 
науково обґрунтованих рекомендацій 
щодо здійснення більш раціонального 
поточного і перспективного вико рис-
тання власного потенціалу сіль ських 
територій, відновлення соціальної 
відповідальності суб’єктів економічної 
діяльності щодо його відтворення та 
зміцнення; проведення моніторингу 
та прогнозування змін під впливом 
господарської діяльності.

Монографія може бути корисна для 
науковців, які займаються проблема-
ми роз витку сільських територій і 
сільського господарства, аспірантів, 
студентів, а також працівників ор-
ганів державної влади та місцевого 
самоврядування.
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