
ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Сталий розвиток 

сільських територій» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ЗВО СВО «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини, що виникають в 

процесі сталого розвитку сільських територій. 

 

Міждисциплінарні зв’язки:  

Окремі елементи змістовного наповнення навчальної дисципліни «Сталий 

розвиток сільських територій» розглядалися попередньо при вивченні навчальних 

дисциплін: «Історія української культури», «Філософія».  

Одночасно з навчальною дисципліною «Сталий розвиток сільських територій» 

окремі її елементи вивчаються в межах навчальної дисципліни «Економіка 

підприємств». 

Знання набуті під час вивчення навчальної дисципліни «Сталий розвиток 

сільських територій» можуть бути використані при вивченні навчальної дисципліни: 

«Макроекономіка». 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни: набуття студентами знань структури та 

особливостей функціонування соціально-економічної, екологічної та управлінської 

бази розвитку сільських територій, а також формування умінь аналізу й виявлення 

диспропорцій його розвитку. 

1.2. Завдання навчальної дисципліни: здобуття навиків планування сталого 

розвитку сільських територій; аналіз структури і повноважень органів місцевого 

самоврядування в Україні та її адміністративно-територіального устрою; вивчення 

методики організації сільських громад та громадських організацій; отримання 

навиків щодо розробки програми сільських населених пунктів та визначення джерел 

їх фінансування; вивчення розвитку приватного бізнесу, як напряму розвитку 

сільських територій; вивчення світового досвіду в цій сфері. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої 

освіти має бути сформовані наступні елементи компетентності: 

знання: 

- з розвитку понятійного апарату сталого розвитку сільських територій; 

- з особливостей різних форм сільськогосподарського господарювання та 

несільськогосподарських видів діяльності на селі; 

- з особливостей формування виробничої інфраструктури сільської економіки; 

- з демографічних тенденції й чинники впливу на них, стан і особливостей 

формування поселенської мережі в країні; 

- з організації роботи сільської ради; 

вміння: 

- критично осмислювати економічні категорії цієї навчальної дисципліни; 

- оцінювати стан розвитку сільських територій з економічної, соціальної, 

екологічної точки зору; 

- розробляти заходи впливу на розвиток сільської економіки на мікро-, мезо- й 

макрорівнях; 
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- обґрунтовувати напрями розвитку й удосконалення виробничої й соціальної 

інфраструктури села; 

- організовувати співпрацю членів громади, адміністративний корпус 

сільських органів самоврядування та економічних суб’єктів. 

- виявляти сильні і слабкі сторони сільських територій та на їх основі 

розробляти програму її розвитку.  

 

способи мислення: 

- формування суджень – форми мислиннєвого відображення об’єктивної 

дійсності, яка полягає у ствердженнях наявності або відсутності ознак, властивостей 

або відносин у сфері сталого розвитку сільських територій; 

- пропонування міркувань – низки пов’язаних суджень, спрямованих на те, 

щоб з’ясувати істинність якої-небудь думки у сфері сталого розвитку сільських 

територій, доведення її або заперечення; 

- створення умовиводів – виведення з одного або декількох суджень в області 

сталого розвитку сільських територій; 

- генерування понять – пізнання сутності предметів і явищ у межах сталого 

розвитку сільських територій в їх істотних зв’язках та відносинах, узагальнення їх 

істотних ознак. 

 

професійні, світоглядні і громадянські якості: 

˗ здатність використовувати знання, вміння та навички для теоретичного та 

практичного освоєння проблем і перспектив менеджменту та планувати, 

організовувати, реалізовувати, презентувати відповідні наукові дослідження; 

˗ ґрунтовні знання історичних засад розвитку функцій менеджменту: 

планування і контролю; 

˗ ґрунтовні знання класичного та сучасного наукового інструментарію 

дослідження соціально-економічних явищ та процесів у процесі сталого розвитку 

сільських територій; 

˗ здатність організовувати та проводити управлінські дослідження, 

використовуючи сучасну методологію та інформаційні технології; 

˗ здатність застосовувати одержані знання з сталого розвитку сільських 

територій для формулювання нових теоретичних трактувань і положень, практичних 

адресних рекомендацій і пропозицій; 

˗ здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між 

економічними явищами та процесами у сфері менеджменту, ідентифікувати та 

оцінювати фактори впливу; 

˗ ґрунтовні знання особливостей, інструментарію, новітніх напрямків сталого 

розвитку сільських територій та здатність формувати ефективну сучасну систему 

планування і контролю. 

 

морально-етичні цінності: 

- сформувати уявлення про моральні цінності людини; 

- здатність висловлювати своє судження про роль і значущість моральних 

цінностей у житті людини; 

- формувати вміння аналізувати мотиви та вчинки людей, моделювати та 

розв’язувати ситуації, пов’язані з виконанням обов’язків у колективі;  
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- розвивати почуття відповідальності за свій вибір та наслідки вчинків; 

- виховувати самостійність, волю, моральність. 

 

За спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

відводиться 150 години / 5 кредитів ECTS. 

  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Тема 1. Сільські території як об’єкт розвитку та управління 

Поняття сільської території, сільської місцевості, їх генезис та еволюція. 

Погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на суть сільської території. 

Характеристика складових її структури: природної, економічної, соціальної, 

управлінської систем. Основні методи дослідження сільських територій. 

Поняття села та його співвідношення із «сільською територією». Критерії 

належності населених пунктів до сільських. Поняття сільського способу життя та 

його риси. Функції села. Класифікації сільських населених пунктів. Історичний 

огляд еволюції розвитку українського села та регіональних особливостей цього 

процесу. 

Поняття сталого розвитку та еволюція підходів до його розуміння. Суть 

сталого розвитку сільських територій, поняття економічного розвитку, соціального 

та екологічного розвитку. Предмет, завдання й методи вивчення навчальної 

дисципліни «Сталий розвиток сільських територій». 

Поняття стратегії, стратегічного розвитку, регіональні особливості розвитку 

сільських територій. Місце стратегії розвитку сільських територій у системі 

державних стратегій, основні етапи п формування та особливості. Методичні засади 

розробки стратегії розвитку сільських територій. 

 

Тема 2. Функціональність сільських територій 

Поняття «сільське господарство». Функції села. Сучасний стан сільського 

господарства. Виробничо-господарська функція сілких територій. Оздоровчо-

рекреаційна функція сілких територій. Земля – універсальний ресурс. 

Природоохоронна функція. Значення терміну «природокористування». Поєднання 

природоохоронної і господарської функції. Соціальна функція. Шляхи підвищення 

соціальної функції сілких територій. 

 

Тема 3. Ресурсний потенціал сільських територій 

Поняття «ресурсний потенціал». Природні ресурси. Компоненти природного 

середовища. Земельні ресурси: структура сільськогосподарських земель України, 

динаміка розподілу земельного фонду України по землекористувачах. Мінеральні 

ресурси. Біологічні ресурси. Лісові ресурси. Людські ресурси. Критерії розвитку 

людських ресурсів. Процес відтворення сільського населення. Територіальний 

потенціал. Поселенський потенціал. Соціальний потенціал. Інфраструктурний 

потенціал. Функціонування сільських територій. Місце застосування штучних 

ресурсів. 
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Тема 4. Розвиток соціальної сфери сільських територій 

Суть сільської поселенської мережі, показники її розвитку та їх аналіз. 

Характеристика сучасного стану сільської поселенської мережі України та існуючі 

прогнози її розвитку. Тенденції і регіональні особливості розвитку поселенської 

мережі. 

Демографічні процеси сільських територій та основні показники їх виміру. 

Характеристика сільського населення за кількісним та якісним складом. Регіональні 

особливості розміщення сільського населення. Характеристика міграційних 

процесів на селі. Демографічна політика на селі. 

Поняття рівня життя населення, якості життя та основні показники їх виміру. 

Поняття про потреби населення й соціальні стандарти. Сучасний стан рівня життя 

сільського населення. Зайнятість як один з чинників підвищення матеріального 

добробуту селян. Характеристика сільського ринку праці: сучасний стан, проблеми 

та шляхи їх вирішення. 

Поняття соціальної інфраструктури та її галузева структура. Функціонування 

соціальної інфраструктури села в умовах реформування аграрного сектору 

економіки. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку галузей соціально-

побутового та соціально-культурного призначення. Перспективні напрями розвитку 

соціальної інфраструктури сільських територій. Організаційно-правові засади 

створення комунальних підприємств на селі. 

 

Тема 5. Управління сільськими територіями 

Управління сільськими територіями як суспільний процес. Соціальний 

механізм формування та реалізації державного управління. Суб’єкти управління 

сільськими територіями. Управлінські відносини. Стадії розвитку управлінських 

відносин. 

Місце та роль держави в системі управління сільською територією. Державна 

політика соціально-економічного розвитку села. Нормативно-правова база розвитку 

села. Державні програми розвитку сільського господарства та сільських територій. 

Основні проблеми та недоліки адміністративно-територіального устрою й 

системи управління сільськими територіями. Стан і проблеми сучасного 

адміністративно-територіального устрою України. Концептуальні засади 

реформування адміністративно-територіального устрою. Удосконалення 

бюджетного законодавства. Прогноз соціально-економічних наслідків 

реформування адміністративно-територіального устрою. 

 

Тема 6. Розвиток системи місцевого самоврядування 

Поняття місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування в 

Україні та її взаємодія з державними органами управління. Місце та роль сільських 

рад, сільських голів та депутатів сільських рад у процесі сталого розвитку сільських 

територій. Основні проблеми місцевого самоврядування та шляхи їх вирішення. 

 

Тема 7. Місце та роль сільських громад у розвитку сільських територій 

Поняття територіальної громади. Форми прямої демократії на селі та участь у 

ній депутатів. Органи самоорганізації населення. Стратегічний план розвитку 

місцевої громади. Участь сільських громад у процесі стратегічного планування 

розвитку сільської території. Фонди розвитку сільських громад та джерела 
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фінансування проектів соціально-економічного розвитку територіальних громад. 

 

Тема 8. Фінансове забезпечення проектів сталого розвитку сільських 

територій 

Джерела фінансування сталого розвитку сільських територій. Сільський 

(селищний бюджет). Програми підтримки села. Соціальне фінансування від 

благодійного фонду ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-2», 

«Відродження» і ін. Джерела наповнення сільського бюджету та напрями його 

видатків. Фінансування сталого розвитку сільських територій від 

сільськогосподарських підприємств.  

 

Тема 9. Економічна база сільських територій 

Місце та роль сільського господарства у відродженні сільських територій. 

Земельна реформа в контексті соціально-економічного розвитку сільських 

територій. Реформування аграрного сектору та формування багатоукладного 

агропромислового виробництва. характеристика сучасного рівня розвитку 

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Особисте 

селянське господарство як мала форма підприємництва на селі. 

Поняття несільськогосподарських видів діяльності, їх види та стратегії 

розвитку. Поняття сільського зеленого туризму та його розвиток. Організаційно-

правові засади розвитку малих форм господарювання на селі. Особливості 

індивідуальної підприємницької діяльності в сільській місцевості. 

Суть кооперації, види кооперативних формувань та їх місце в розвитку 

інфраструктури аграрного ринку. Сільськогосподарські виробничі кооперативи: 

формування, специфіка створення і функціонування. Сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи: організаційно-економічні основи формування, моделі 

фінансово-господарського механізму. Зарубіжний досвід кооперування. 

Суть кредитних спілок та їх значення для соціально-економічного розвитку 

сільських територій. Становлення та розвиток кредитних спілок в Україні. 

Організаційно-правові засади створення та функціонування кредитної спілки. 

Економічні засади діяльності кредитної спілки. 

 

Тема 10. Несільськогосподарські види діяльності на сільських територіях 

Несільськогосподарські види діяльності, основні поняття та функції. 

Сільський зелений туризм. законодавство України про сільський зелений туризм. 

суб'єкти діяльності в сфері сільського зеленого туризму. облік сільських садиб, які 

надають послуги у сфері сільського зеленого туризму. державна політика та 

державне регулювання у сфері сільського зеленого туризму. Роль народних свят у 

житті жителів села.  

 

Тема 11. Політика сталого розвитку сільських територій 

Термін «політика». Державна політика. Територіальний підхід як основа 

формування політики сільського розвитку. Концептуальні засади сільського 

розвитку. Пріоритетні напрями та складники політики соціально-економічного 

розвитку сільських територій. Досвід США в аграрній політиці. Найбільш 
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привабливі види несільськогосподарської діяльності. Основні завдання 

демографічної політики на селі. Пріоритетні напрями демографічної політики на 

селі. Об’єкт та мета політики соціально-економічного розвитку сільських територій. 

Прогнозування, планування та програмування як інструмент впровадження 

політики сільського розвитку. Головні завдання планування і забудови сільських 

територій. Удосконалення сільського розселення. 
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