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4. Токмакова І.В. Розвиток технологій управління знаннями на 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У 

КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

Томашук І.В., асистент, 

кафедри аналізу та статистики 

Мулик М.В., бакалавр, 

Вінницького національного аграрного університету 

Сільські території в Україні характеризуються потужним 

природним, -

 є втрат -

 держави [1]. 

-

. 

Особливу увагу слід приділити поліпшенню якості 

управлінського персоналу, підготовці та підвищенню кваліфікації 

працівників місцевого самоврядування. Зарубіжний і вітчизняний 

досвід свідчить, що основним методом управління розвитком 

сільських територій є планування. 

Сільські території відіграють надзвичайно важливу роль у 

соціально-економічному житті нашої держави, оскільки на них 

проживає третина населення та формуються основи національної 

продовольчої безпеки. За оцінкою Державної служби статистики 

України, станом на 1 червня 2018 р. чисельність населення становить 

близько 38 млн. осіб, де сільське населення складає 32 %, сфера 

зайнятості якого є аграрний сектор. 

Управління розвитком сільських територій нерозривно 

пов`язаний з агропромисловим виробництвом. Сьогодні Україна 

тримає світове лідерство з експорту зернових, зокрема в поточному 
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маркетинговому році, за прогнозами міністерства сільського 

господарства США, наша країна може опинитися на 2-му місці в світі 

за обсягами експорту зерна після США. З метою ефектив

 на період до 2020 року. Ключовою реформою 

сьогодні є децентралізація. Її основні цілі – переорієнтувати в 

зворотний бік сільську міграцію, боротьба з бідністю, розширення 

зайнятості населення, забезпечення рівних можливостей і задоволення 

потреб населення, покращення якості життя, можливості для розвитку 

особистості та поліпшення стану соціального розвитку [2]. Між 

міськими і сільськими територіями повинно бути досягнуто більш 

справедливого балансу бюджетних витрат, капіталовкладень в 

інфраструктуру, збільшення фінансування програм економічного 

розвитку сільських територій. 

Децентралізація має на меті передачу влади на місця, а саме: 

планування, формування та розподіл бюджету, розвиток та 

обслуговування громадського транспорту, створення об’єктів 

інфраструктури та інше [2]. Перевагами децентралізації є створення 

умов для розвитку населених пунктів незалежно від їхніх розміру та 

значення. Сучасні ОТГ є результатом децентралізації в Україні, що 

характеризуються передачею максимально можливої кількості 

повноважень на найближчий до громадянина рівень – громадам. 

Важливого значення може мати забезпечення розробки 

механізмів підтримки розвитку сільських населених пунктів за 

рахунок коштів підприємств та організацій, що функціонують у межах 

сільських територій; формування сприятливих умов для розвитку 

приватної ініціативи в сільській місцевості, розвитку сфери послуг; 

забезпечення збуту продукції селянських і фермерських господарств 

через розвиток їх співробітництва в сфері маркетингу; забезпечення 

умов розвитку сільських громадських інститутів. Комплексне 

застосування економічних, адміністративних та соціально-

економічних 

. 
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