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Відповідно до індексу інноваційного розвитку, 

представленого агентством Bloomberg у 2018 році, Україна на 46 

місці серед 50 досліджуваних країн. При цьому наша країна 

виявилася найгіршою за продуктивністю праці (50 місце) і 

потрапила до трійки аутсайдерів за технологічними 

можливостями (48 місце). Водночас вона зберігає високе 21 місце 

за ефективністю вищої освіти та 27 місце за патентною 

активністю, тобто має потенціал до розвитку.  

Що стосується Рівненщини, то відповідно до 

рейтингу, оприлюдненого Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва і житлово-комунального господарства з урахуванням 

таких соціально-економічних показників регіонів як: економічна 

ефективність, інвестиційно-інноваційний розвиток, фінансова 

самодостатність, розвиток малого й середнього підприємництва 

та інші, Рівненщина посіла високі місця у 6-ти з 12-ти напрямів, 

зокрема: 

- відновлювальна енергетика та енергоефективність (1 

місце); 

- соціальний захист і безпека (1 місце); 

- доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я (3 

місце); 

- розвиток інфраструктури (5 місце); 

- фінансова самодостатність (7 місце); 

- раціональне природокористування та якість довкілля (8 

місце). 
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За словами голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка 

значною мірою розвитку області посприяла і реформа 

децентралізації, яка дала можливість сформувати спроможні 

громади і побудувати сотні інфраструктурних об’єктів і проектів. 

Вивчення ролі інноваційної складової в системі розвитку 

регіонів знайшли одне з чільних місць в сучасних працях 

вітчизняних та зарубіжних економістів. Регіональні особливості 

інноваційного процесу розглядаються у працях Ю. Бажала, 

А.Гальчинського, Н. Гончарової, Б. Данилишина, М. Долішнього, 

Е. Зіня, С. Ілляшенко, О. Кузьміна, О.Лапко, А. Лисецького, 

О.Пригожина, В. Семиноженко, М. Туган – Барановського, 

Р.Фатхутдінова, Л. Федулової, В. Чижової та ін.. Однак, на нашу 

думку,  мало уваги приділяється такому інноваційному процесу 

як децентралізація і тим особливостям та проблемам, з якими 

стикаються регіони у ході його практичної реалізації. 

Програмою «U-LEAD з Європою», яка фінансується 

країнами Євросоюзу, зокрема Німеччиною, Данією, Швецією, 

Польщею та Естонією, у Рівному створено Центр розвитку 

місцевого самоврядування, у якому зібрані кваліфіковані 

експерти з різних напрямків, які проходять ретельний відбір 

Програмою (тести, співбесіди), і основне завдання яких – 

допомагати органам місцевого самоврядування. За реалізацію 

обраної стратегії на оперативному та функціональному рівнях, 

формування, розподіл та використання ресурсів несуть 

відповідальність керівники різних рівнів управління 

безпосередньо у кожній ОТГ, які не пройшли такого відбору і, у 

більшості випадків не володіють потрібними компетенція ми [1]. 

Тому, на даний момент, ситуація в Рівненській області з 

реалізації адміністративно-територіальної реформи не є 

однозначною. Є чимало районів що в повному складі сільських та 

селищних рад погодилися утворити одну потужну громаду, а є 

сільські ради, які не прагнуть об’єднуватися, стверджуючи що 

вони й так самодостатні.  
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На допомогу місцевим управлінцям у 2018 році Рівненський 

Центр розвитку місцевого самоврядування запровадив Конкурс 

студентських проектів «Розвиток територіальних громад», який 

мав на меті активізувати навички проектного менеджменту та 

студентської підприємницької діяльності задля розвитку 

об'єднаних територіальних громад. Юнаки та дівчата під час 

написання проектів були зорієнтовані враховувати у своїх 

задумках повноту вирішення проблем сільських громад, їх 

фінансову спроможність, новизну рішень в масштабах об’єднаної 

території, області чи України в цілому. У залежності від цього 

визначалися ідеї, які були відзначені преміями від однієї до трьох 

тисяч гривень. «Кращі проекти мають можливість взяти участь і в 

конкурсі, який проводить Державний фонд регіонального 

розвитку – він відкриває можливості для кожної особистості, яка 

мислить неординарно…», – зазначив координатор Регіонального 

центру євроінтеграційних проектів Руслан Костюкевич. «На 

робочому рівні ми вже обговорювали з представниками 

Єврокомісії, що при таких масштабних реформах та величезній 

потребі навчати управлінців на локальному рівні, Україні 

потрібен центр такої дистанційної освіти» [2], – заявила Міністр 

освіти і науки України Лілія Гриневич. 

Отже, розвиток Рівненщини вимагає значних зусиль 

керівників ОТГ, посадових осіб місцевого самоврядування, 

громадян ОТГ, яким треба добре навчитись використовувати 

ресурси для інноваційного розвитку громад. Концептуальні 

підходи та принципи до організації системи дистанційного 

професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування 

та депутатів місцевих рад потребують практичного втілення з 

використанням сьогоднішнього досвіду і стратегічної 

спрямованості. 
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В умовах різкого падіння сільськогосподарського 

виробництва виникає необхідність пошуку нових шляхів 

виживання агровиробників. Одним з них є впровадження процесу 

диверсифікації. Під диверсифікацією, насамперед, розуміється 

освоєння нових, не властивих даній галузі напрямів діяльності. 

Туризм є одним з таких напрямків. Сільський туризм є одним з 

напрямків розвитку внутрішнього та в'їзного туризму, це 

відносно новий і перспективний напрям. Розвиток туризму на 

сільських територіях є соціально значущим видом 

підприємницької діяльності, який сприяє сталому розвитку 

сільських територій: розвитку інфраструктури, поліпшенню 

якості життя, збільшення доходів місцевого населення, 

створенню робочих місць. 


