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СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

INTERNATIONAL PRACTICES
OF RURAL DEVELOPMENT IN CONTEXT
OF STATE ECONOMIC
SECURITY POLICY

Актуальність теми дослідження. Важливість
вивчення міжнародного досвіду розвитку сільських
районів
в
контексті
застосовуваних
принципів
державної політики економічної безпеки визначається
надмірним регіональними відмінностями в Україні.
Постановка проблеми. Доцільним є вивчення
кращих міжнародних напрацювань в галузі розвитку
сільських
територій,
з
метою
аргументації
можливостей реалізації та адаптивного використання в
національному контексті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові
праці таких вчених, як В. Бечко, А. Ключник, О.
Прокопчук, А. Селищев, Т. Сокольська, Д. Соломонко, Ю.
Улянич, В. Чемерис та інші мали справу з міжнародним
досвідом розвитку сільських територій.
Виділення недосліджених частин загальної
проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані
питання
аргументації
можливостей
реалізації
пріоритетних областей міжнародного досвіду розвитку
сільських територій в контексті реалізації державної
політики забезпечення економічної безпеки.
Постановка
завдання.
Стаття
покликана
структурувати кращі практики міжнародного досвіду
розвитку сільських територій в контексті державної
політики
забезпечення
економічної
безпеки
і
обґрунтування його адаптивного використання у
вітчизняних економічних умовах.
Виклад
основного
матеріалу.
У
статті

Urgency of the research. The importance of studying
the international experience of rural areas development in the
context of applied principles of the state economic security
policy is determined by excessive regional disparities in
Ukraine.
Target setting. It is reasonable to study thoroughly
international best practices in the field of rural areas
development in order to give reasons for the possibilities of its
implementation and adaptive use in domestic context.
Actual scientific researches and issues analysis. The
scientific works of such scholars as V. Bechko, A. Kliuchnyk,
O. Prokopchuk, A. Selyshchev, T. Sokolska, D. Solomonko,
Yu. Ulyanych, V. Chemeris and others deal with the
international experience of rural areas development.
Uninvestigated parts of general matters defining. The
scientists have not yet sufficiently developed the
argumentation of the implementation opportunities of the
priority areas of the international experience of rural areas
development in the context of implementation of the state
economic security policy.
The research objective. The article aims to structure the
best practices of international experience of rural areas
development in the context of state economic security policy
and justification of its adaptive use in domestic economic
conditions.
The statement of basic materials. The article proves the
expediency of using international experience of the promotion
of socio-economic development of rural areas in the context
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обґрунтовується
доцільність
використання
міжнародного досвіду сприяння соціально-економічному
розвитку сільських районів в контексті реалізації
державної політики економічної безпеки України.
Диференційований
характеристика
державних
категорій підтримки аграрного сектора був зроблений в
роботі по термінології СОТ. Визначаються ключові
пріоритети безпеки Спільної сільськогосподарської
політики країн-членів ЄС. Автором розглядається
подолання диспропорцій регіонального розвитку у
міжнародній практиці та розкривається закордонний
досвід страхування ризиків в сільськогосподарському
секторі.
Висновки. Адаптивне використання міжнародного
досвіду розвитку сільських районів може звести до
мінімуму потенційні ризики управління, беруться до
уваги
можливі
прорахунки
державної
політики,
підвищення
раціонального
обґрунтування
вибору
стратегії економічної безпеки, прогнозування значення
показників його функціональних компонентів, заснованих
на прецеденті передової міжнародної практики.
Ключові слова: світовий досвід; економічна безпека;
сільські території; ризик; державна політика.

of the implementation of Ukraine's state economic security
policy. A differentiated characteristic of the state support
categories of the agrarian sector was made in the paper
according to the WTO terminology. The key security priorities
of the Common Agricultural Policy of the EU member
countries are determined too. The international practices of
overcoming the imbalances of regional development are
examined by the author. The author has studied foreign risk
insurance experience in the agricultural sector. World best
practices of the minimization of information uncertainty level
of management decision-making in an environment of rural
development through the use of the agricultural advisory
services tools are examined by the author.
Conclusions. Adaptive use of the international
experience of rural areas development can minimize the
potential risks of management, take into account possible
blunders of government policy, enhance rational justification
for the choice of strategy of economic security, predict the
value of the indicators of its functional components, based on
the precedent of best international practices.
Keywords: international experience; economic security;
rural areas; risk; state policy.

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення світового досвіду розвитку сільських територій в контексті
реалізації прикладних засад державної політики забезпечення економічної безпеки обумовлюється …
Постановка проблеми. Доцільним є змістовне вивчення напрацювань передового світового досвіду в сегменті
розвитку сільських територій з..
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню світового досвіду розвитку сільських територій присвячені
наукові праці таких учених як В. Бечко, А. Ключник, О. Прокопчук, А. Селищев, Т. Сокольська, Д. Соломонко, Ю. Улянич,
В. Чемерис та інші. Науковцями досліджено теоретико-прикладні аспекти провадження європейського досвіду…
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьованими
залишаються питання аргументації можливостей імплементації пріоритетних напрямів світового досвіду розвитку
сільських територій в контексті реалізації державної політики забезпечення економічної безпеки…
Постановка завдання. Метою статті є структуризація передових практик світового досвіду розвитку сільських
територій в контексті державної політики забезпечення економічної безпеки та обґрунтування його адаптивного
використання у вітчизняних умовах господарювання…
Виклад основного матеріалу. Ресурсний потенціал економічно розвинених держав дозволяє, поряд із протидією
зовнішнім викликам, ефективно протистояти дестабілізуючим впливам внутрішніх загроз, що пов’язані із стагнацію
соціально-економічного…
Висновок. Імплементація пріоритетних досягнень світового досвіду державної політики економічної безпеки
засобами активізації розвитку сільських територій реструктуризує традиційні методологічні підходи до формалізації
системи…
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