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відсутність дієвих механізмів 

 стратегічного управління 

монофункціональність  

сільських територій 

відсутність інноваційних  

форм господарювання 

низький 

рівень  

якості 

життя на 

селі 

Актуальність теми 



Мета дослідження 

обгрунтування теоретико-
методичних засад та розробка для 
органів влади і органів місцевого 

самоврядування практичних 
рекомендацій з формування і 
функціонування механізмів 

соціально-економічного розвитку 
сільських територій 



Об’єкт 

Предмет 
- процеси соціально-

економічного 

розвитку сільських 

територій; 
 

- фактори, які мають 

вплив на 

ефективність даних 

процесів 

теоретичні, 

методичні та 

організаційно-

практичні засади 

удосконалення 

механізму 

розвитку села 



Завдання 

дослідити теоретичні аспекти регулювання  

розвитку сільських територій 

здійснити аналіз іноземного досвіду розвитку  

сільських територій 

проаналізувати тенденції та закономірності  

розвитку села в Україні і Херсонській області 

виявити основні проблеми розвитку 

сільських територій Херсонщини 

розробити систему стратегічного управління  

та дієву модель забезпечення соціально- 

економічного розвитку сільських територій 



Зайнятість 

Освіта Охорона 

здоров’я 

Агропромисловий 

комплекс 
Демографічні 

тенденції 

Аналіз  

основних показників розвитку села 



Проблемні питання 

низький рівень розвитку виробничої,  

ринкової та соціальної інфраструктури 

неспроможність самостійно розв’язувати 

місцеві актуальні проблеми 

низький ступінь диверсифікації економіки 

сільських територій Херсонської області 



Удосконалення механізмів  

розвитку сільських територій 

Першочергові  

заходи 

Формування 

дієвої системи 

стратегічного 

управління 

розвитком 

сільських 

територій 

Впровадження 

партнерської 

моделі 

розвитку 

сільських 

територій 

області  



Формування системи  

стратегічного управління 

1 

утворення 

Центру 

стратегічного 

розвитку 

сільських 

територій 

2 

запровадження 

системи 

фінансово-

економічного 

моніторингу 

3 

впровадження  

системи 

управління 

якістю за 

стандартом 

ISO 9001 



Механізм партнерства  

для розвитку сільських територій 

Соціальні 

партнери 
Громадськість 

Державне управління  



Пріоритетна проблема:  

погіршення соціально-економічного стану на селі 

Формування партнерських відносин на селі 

Взаємодія органів місцевого самоврядування з: 

політичні  

сили 

місцевий  

бізнес 

громада 

села 

громадські 

організації 

інші  

контактні  

аудиторії 

Соціально-економічний розвиток  

сільських територій  

Херсонської області  

Партнерська модель 



УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  

(НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 


