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Панасюк О.Ю. Особливості управління соціально-економічним 

розвитком сільських територій. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

– Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 

2016. 

Дисертація присвячена дослідженню особливостей управління соціально-

економічним розвитком сільських територій.  

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення  засад управління 

соціально-економічним розвитком сільських територій, проведено діагностику 

економічного потенціалу аграрного сектору Вінницької області та визначено 

вплив системоутворюючих факторів на розвиток сільських територій. 

Визначено пріоритетні напрями розвитку інвестиційної привабливості 

сільських територій, розроблено практичнi рекомендацiї щодо удосконалення 

системи мiсцевого самоврядування, впровадження процесу децентралізації і 

самоорганізації сільських громад, визначено рівень впливу держави та 

громадськості на розвиток сiльських територій. 

Системно обґрунтовано і удосконалено iснуючі механiзми управлiння 

соцiально-економiчним розвитком сiльськими територiями в контекстi 

нацiональної економіки. 
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Панасюк О.Ю. Особенности управления социально-экономическим 

развитием сельских территорий. - Рукопись. 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.03 - экономика и управление национальным хозяйством. 

- Высшее учебное заведение «Университет экономики и права « КРОК », Киев, 

2016. 

Диссертация посвящена исследованию особенностей управления 

социально-экономическим развитием сельских территорий. 

В диссертации осуществлено теоретическое обобщение основ управления 

социально-экономическим развитием сельских территорий, проведена 

диагностика экономического потенциала аграрного сектора Винницкой области 

и определено влияние системообразующих факторов на развитие сельских 

территорий. 

Определены приоритетные направления развития инвестиционной 

привлекательности сельских территорий, разработаны практические 

рекомендации по совершенствованию системы местного самоуправления, 

внедрение процесса децентрализации и самоорганизации сельских общин, 

определен уровень влияния государства и общественности на развитие сельских 

территорий. 

Системно обоснованно и усовершенствована существующие механизмы 

управления социально-экономическим развитием сельскими территориями в 

контексте национальной экономики. 

 

Ключевые слова: сельские территории, социально-экономическое 

развитие, аграрный сектор, экономический потенциал, инвестиционная 

привлекательность территорий. 
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ABSTRACT 

 

Panasiuk O. Y. Peculiarities of the socio-economic development in rural 

areas. -  Manuscript. 

Dissertation in support of candidature for degree in economic sciences, specialty 

08.00.03 - economics and management of national economy. - Higher education 

institution "University of  Economics and Law" KROK ", Kyiv, 2016. 

This research thesis is focused on peculiarities of the socio-economic 

development management in rural areas. 

The thesis presents theoretical generalization of socio-economic development 

bases in rural areas, where diagnostics of the economic potential of the agricultural 

sector in Vinnytsia region is conducted and influence of the systematically important 

factors on rural areas development is estimated. 

The priority directions of the rural areas investment attractiveness is established, 

practical recommendations the system of local self-government improvement, 

implementation of decentralization process and self-organization of rural communities 

are developed, level of state and public influence on the rural areas development is 

determined. 

Systematically validated and improved the existing mechanisms of social and 

economic of rural territories development in the context of the national economy. 

  

Key words: rural areas, socio-economic development, agriculture, economic 

potential and investment attractiveness of areas. 

 


