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У монографії досліджуються сучасні теоретичні, методичні 

і прикладні аспекти сільського розвитку в умовах 

трансформаційних змін і поглиблення ринкових відносин. 

Обгрунтовано місце і роль сільського розвитку в соціально-
економічному зростанні регіону. Досліджено функціональність 

сільських територій через сукупність їх властивостей, які 

безпосередньо впливають на забезпечення збалансованого 

розвитку і збереження екологічної чистоти цих територій, 

підвищення добробуту сільських мешканців. Відмічено, що основним видом економічної 

діяльності сільських територій є багатофункціональне сільське господарство, зокрема 

виробництво сільськогосподарської продукції і забезпечення продовольчої безпеки країни 

та її регіонів. Окреслено концептуальні засади забезпечення результативного сільського 

розвитку на перспективу з виокремленням завдань регіонального менеджменту у процесі 

формування стратегічних орієнтирів розвитку аграрної сфери. 
Для спеціалістів, науковців, практиків, викладачів і студентів вищих навчальних 

закладів, коледжів аграрного і економічного профілю, працівників управлінських 

структур, державних органів влади, органів місцевого самоврядування. 

 

Газуда М. В. 
Регіональні особливості продовольчого забезпечення : 
монографія / М. В. Газуда, В. Й. Ерфан. – Ужгород : 
Видавництво ФОП Бреза А. Е., 2011. - 296 с. 

 
У монографії досліджуються регіональні особливості 

продовольчого забезпечення в умовах ринкового 

господарювання. Обґрунтовано теоретичні підходи до 

формування продовольчої безпеки як на національному, так і 

регіональному рівні, а також соціально-економічні та природні 

передумови виробництва продовольчих ресурсів регіону. 

Здійснено оцінку регіональним можливостям забезпечення 

виробництва харчових продуктів, напоїв за основними 

індикаторами продовольчої безпеки. Здійснено системний 

аналіз процесу екологізації провідних видів економічної діяльності продовольчого 

забезпечення. 
На основі узагальнення міжнародного досвіду та виходячи з державного 

регулювання цієї проблеми визначено перспективні напрями продовольчої безпеки 

регіону за провідними видами економічної діяльності. Стратегічні пріоритети з  
виробництва харчових продуктів, напоїв на перспективний період, спрямовані на те, щоб 

узгодити виробництво окремих видів продовольства і споживання до рекомендованих 

норм за рахунок нарощування ресурсного потенціалу регіону. 
Для науковців, викладачів і студентів, спеціалістів аграрної і продовольчої сфери, 

працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємців. 
 



Газуда М. В. 
Регіональний менеджмент збереження і відтворення 

природно-заповідних територій : монографія / М. В. Газуда, 

І. Б. Дяченко. – Ужгород : Видавництво ФОП Бреза А. Е., 

2014. – 246 с. 
 
У монографії розглянуто особливості збереження і 

відтворення природно-заповідних територій з урахуванням 

регіональних управлінських підходів щодо забезпечення їх 

збалансованого розвитку в умовах ринкових відносин. 

Обгрунтовано концептуальні підходи та визначено пріоритетні 

напрями менеджменту природно-заповідної сфери й екологічної 

мережі за рахунок створення нових національних природних і 

регіональних ландшафтних парків.  
Видання розраховане на широке коло спеціалістів, науковців, викладачів і студентів, 

працівників управлінських структур, які цікавляться питаннями відтворення, розвитку і 

розширення природно-заповідних територій, у тому числі аграрного 

природокористування і рекреаційно-туристичної діяльності. 

 

Іваніна В. В. 
Біологізація удобрення культур у сівозмінах : монографія / В. 
В. Іваніна. - К. : ЦП «Компринт», 2016. - 328 с. 
 

В монографії узагальнено результати досліджень 

стаціонарних польових та модельного дослідів, подано нове 

бачення щодо опгамізації системи удобрення культур у 

сівозмінах за дефіциту органічних добрив, обґрунтовано високу 

ефективність засобів біологізацїї - застосування на добриво 

побічної продукції і пожнивних сидеральних культур, що 

зменшує винос елементів живлення із грунту на 30-40%, 
забезпечує відтворення грунтової родючості, підвищує 

врожайність культур і формує сталі засади їх вирощування. 
 

Газуда М.В. 
Ефективність використання відновлюваних природних 

ресурсів у сільському господарстві: теорія, методологія, 

практика : монографія / М. В. Газуда. – Ужгород : 
Видавництво ФОП Бреза А. Е., 2014. – 416 с. 

 
У монографії розглянуто особливості використання 

відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві з 

урахуванням управлінських підходів щодо забезпечення їх 

збалансованого розвитку в умовах ринкових відносин. 

Обгрунтовано теоретичні та методичні основи дослідження 

процесів використання зазначених ресурсів та механізму 

управління ними у сільському господарстві, здійснено оцінку 

ефективності їх використання та функціонування механізму управління цим 

використанням. Визначено пріоритетні напрями формування механізму управління 

використанням відновлюваних природних ресурсів у аграрній сфері у контексті 

зрівноваженого розвитку сільських територій. 

Видання розраховане на широке коло спеціалістів, науковців, викладачів і студентів, 

працівників управлінських структур, які цікавляться питаннями відтворення і 

раціонального використання природних ресурсів у сільському господарстві.  



Газуда Л. М. 
Ресурсний потенціал аграрної сфери прикордонного регіону / 

Л. М. Газуда, О. С. Семененко. — Ужгород : Видавництво 

ФОП Бреза А. Е., 2012. – 217 с. 
 

У монографії досліджуються особливості відтворення 

ресурсного потенціалу аграрної сфери прикордонного регіону в 

умовах ринкового господарювання. Обгрунтовано теоретичні 

підходи до формування аграрного ресурсного потенціалу, 

розглянуто законодавче забезпечення аграрної сфери як на 

національному, так і регіональному рівні, а також тенденції 

виробництва сільськогосподарської продукції на рівні регіону. 

Здійснено оцінку складових ресурсного потенціалу, з'ясовано 

особливості його використання в різноукладних аграрних формуваннях регіону, роль 
демографічної складової в процесі відтворення аграрного ресурсного потенціалу. 

На основі узагальнення досвіду реалізації спільної аграрної політики Євросоюзу та 

врахування експортного потенціалу аграрного сектора економіки окреслено 

концептуальні засади відтворення складових аграрного ресурсного потенціалу в контексті 

стійкого розвитку регіону. 

Для науковців, викладачів і студентів, спеціалістів аграрної і продовольчої сфери, 

працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємців. 
 

Газуда Л. М. 

Розвиток сільських територій : монографія / Л. М. Газуда, 

Н. М. Готько, М. Ю. Лалакулич. – Ужгород : Видавництво 

ФОП Сабов А. М., - 2015. - 204 с. 

У монографії розглянуто особливості забезпечення 

збалансованого розвитку сільських територій. Досліджено 

процеси і обґрунтовано результати реформування аграрного 

сектору в умовах ринкового господарювання, оскільки 

відмічені процеси тісно пов’язані із перспективами соціально-
економічного розвитку сільських територій. Окреслено 
концептуальні підходи до формування системного 

багатофункціонального розвитку територій сільської 

місцевості, в тому числі в контексті діяльності підприємств 

різних форм власності і форм господарювання. Розкрито специфіку сільських територій 

як об’єкта сільського розвитку та управління, обґрунтовано необхідність застосування до 

них територіального підходу. Обумовлено доцільність формування відповідної соціальної 

інфраструктури на селі, виявлено її вплив на системний розвиток сільських територій. 

Узагальнено зарубіжний досвід управління сільськими територіями, окреслено напрями і 

можливості трансформації його в Україні та окремих прикордонних регіонах. Значна 

увага приділена економічним, правовим і організаційним важелям розширеного 

відтворення сільських територій. 

Видання розраховано на широке коло спеціалістів науковців, практиків, викладачів і 

студентів вузів, коледжів аграрного і економічного профілю, працівників управлінських 

структур, державних органів влади, органів місцевого самоврядування. 

 
Література з фонду НБ ЧНТУ (корпус 1, 11). 
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