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Мета і завдання навчальної дисципліни 

Інтеграція планів сталого розвитку сільських територій в 

стратегію соціально-економічного розвитку держави поки не 

знаходять широкого практичного застосування. В результаті 

внутрішня міжрегіональна кооперація фактично відсутня, 

бюджетні кошти використовуються недостатньо ефективно. 

Державні цільові програми також не вирішують дану задачу. 

Багато українських вчених визнають, що в Україні в цілому 

втрачена культура планування використання території. 

Відтак, нагальним питанням є дослідження особливостей 

реалізації програм сталого розвитку сільських територій та 

пошук напрямів вдосконалення системи управління сільськими 

територіями. 

Мета дисципліни - поглиблення знань щодо структури та 

особливостей функціонування сільського сектора України, 

прищеплення навичок аналізу сучасного стану і виявлення 

диспропорцій у розвитку його елементної бази та розробки 

заходів по їх подоланню; допомогти студентам ознайомитися з 

нормативно-правовими актами та науковими дослідженнями 

щодо стану та перспектив соціально-економічного розвитку 

населених пунктів, зайнятості сільського населення, 

становлення нових форм господарювання на селі тощо. 

Завдання навчальної дисципліни - формування у 

студентів компетентностей щодо системи знань з теоретично-

методичних основ використання новітніх інструментів 

управління в публічні сфері, розуміння основних трендів та 

закономірностей, за якими успішно розвиваються громади в 

умовах сьогодення; використанню інноваційних інструментів в 

плануванні, системі діагности 

Завдання дисципліни  орієнтовані на набуття 

студентами системи знань, умінь та досвіду, що включають 

здатності: 

 3К 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями. 

3К 3. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
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предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

3К 5.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

3К 6.Здатність працювати в команді. 

3К 8.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ФК2.Здатність забезпечувати  належний рівень 

вироблення та використання управлінських продуктів, послуг 

чи процесів. 

ФК11.Здатність у складі робочої групи   проводити 

прикладні дослідження в сфері публічного  управління та 

адміністрування. 

ФК14.Здатність досліджувати та розв’язувати складні 

проблеми управлінської діяльності, використовувати та 

впроваджувати нові підходи до публічного управління з метою 

підвищення його ефективності в різних сферах, секторах. 

  У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

  Знати та застосовувати основні нормативно-правові акти 

та положення законодавства у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

Розуміти та використовувати технології вироблення, 

прийняття та реалізації управлінських рішень. 

Уміти налагодити комунікацію між громадянами та 

органами державної влади і місцевого самоврядування. 

Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних 

умов. 

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних, екологічних принципів, цінувати та 

поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності 

людей. 

 

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання дисципліни «Особливості 

розвитку сільських територій» 

 

План  



6 
 

1. У чому полягає актуальність дисципліни.  

2. Назвіть об’єкт і предмет вивчення курсу.  

3. Яка мета, завдання дисципліни? 

4. Здійсніть пошук та аналіз наукової та навчальної літератури. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Окресліть актуальність дисципліни “Особливості розвитку 

сільських територій. 

2. Визначте об’єкт і предмет вивчення. 

3. Яка мета курсу. 

5. Які завдання навчальної дисципліни. Яке з них є найбільш 

актуальним для  обраної вами спеціальності? 

6. Якими здатностями і вміннями має володіти студент у 

результаті вивчення дисципліни? 

7.Охарактеризуйте міжпредметні зв’язки дисципліни. 

 

 

Література: І – 2, 4, 5, 6, 9. 

Тема 2. Сутність соціального розвитку сільських територій 

 

План  

 

1. Поняття сільської території та її структура і функції. 

2. Класифікація сільських населених пунктів 

3. Еволюція розвитку сільських територій.  

4. Регіональна політика у сільській місцевості.  

5. Пріоритети розвитку агропромисловості. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Яка структура і функції сільської території? 

2.Обгрунтуйте критерії віднесення населених пунктів до 

сільських. 

3. Поняття сталого розвитку та сільського розвитку. 



7 
 

4. У чому полягає суть соціально-економічного розвитку 

сільських територій в умовах трансформаційних процесів? 

Обґрунтуйте. 

5. Розкрийте поняття сільського життєвого середовища та його 

складові.  

6. Напишіть есе «Еволюція розвитку сільських населених 

пунктів в Україні». 

 

Література: І – 2, 4, 5, 6, 9. 

Тема 3. Соціальна сфера сільських територій. Її поняття та 

структура. 
 

План  
 

1. Поняття соціальної сфери та її структура..  

2. Поняття сільської поселенської мережі. Показники її 

розвитку.  

3. Регіональні особливості розвитку сільської поселенської 

мережі в Україні.. 

4. Занятість і ринок праці у сільській  місцевості. 

5. Формування трудового потенціалу села. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Розкрийте сутність понять «сільська місцевість», «соціальна 

сфера», «поселенська мережа», «трудовий потенціал». 

2. Охарактеризуйте сільське населення: за чисельністю, віковою 

структурою.. 

3. Охарактеризуйте визначення спілкування з позицій людської 

діяльності.  

4. Охарактеризуйте сучасний рівень сільського населення. 

5.Обгрунтуйте матеріальний добробут селян, їх доходи та 

витрати. 

 

Література: І – 2, 4, 5, 6, 11. 
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Тема 4. Соціальна інфраструктура сільських територій: 

сучасний стан та перспективи розвитку 

 

План  

 

1. Поняття соцальної інфраструктури. ЇЇ галузева структура.  

2. Розвиток соціальної інфраструктури в умовах реформування 

аграрного сектора.  

3. Сучасний стан і проблеми розвитку сільської соціальної 

інфраструктури.  

4. Перспективні напрями розвитку соціальної інфраструктури. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Обґрунтуйте поняття соціальної інфраструктури та її галузеву 

структуру. 

2. Охарактеризуйте сучасний стан, тенденції та перспективи 

розвитку галузей соціально-побутового призначення. 

3. Охарактеризуйте сучасний стан, тенденції та перспективи 

розвитку галузей житлово-комунального господарства, 

побутового обслуговування населення сільських територій. 

4. Охарактеризуйте сучасний стан, тенденції та перспективи 

розвитку галузей торгівлі, громадського харчування. 

5. Охарактеризуйте сучасний стан, тенденції та перспективи 

розвитку галузей зв’язку і транспорту. 

6. Охарактеризуйте сучасний стан, тенденції та перспективи 

розвитку галузей соціально-культурного призначення: освіта, 

охорона здоров’я, культура. 

7. Напишіть есе «Перспективні напрями розвитку галузі 

соціально-культурного призначення. 

 

Література: І – 2, 4, ,6,12. 
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Тема 5. Економічна база сільських територій 

 

План  

 

1. Поняття виробничої сфери сільських територій.  

2. Реформування аграрного сектора та земельна реформа в 

контексті розвитку сільських територій.  

3. Формування багатоукладної економіки села. 

4. Сільське господарство в контексті розвитку сільських 

територій.  

5. Особливості розвитку сільськогосподарських підприємств.  

6. Поняття несільськогосподарських видів діяльності. 

7. Індивідуальна підприємницька діяльність в сільській 

місцевості. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Визнечте особливості реформування аграрного сектора 

сільських територій. 

2. Укладіть таблицю класифікації видів сільськогосподарських 

підприємств.  

3. Підготуйте доповідь на тему «Розвиток малих форм 

господарювання на селі» 

4. Охарактеризуйте особливості фермерських господарств. 

5. Опишіть розвиток малих форм господарювання на селі, їх 

переваги та недоліки. 

6. Розкрийте поняття сільського зеленого туризму (агротуризм, 

екотуризм). 

7. Напишіть есе: «Зарубіжний досвід розвитку зеленого туризму 

та його імплементація в Україні». 

 

 

 

Література: І – 2, 4, 5, 6, 9. 
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Тема 6. Організаційно-економічні засади формування 

виробничої інфраструктури на сільських територіях 

 

План 

 

1. Поняття виробничої інфраструктури. Її сучасний стан, 

тенденції та проблеми розвитку на сільських територіях. 

Поняття кооперативів, їх види та функції.  

2. Класифікація кооперативів. Характеристика виробничих, 

споживчих кооперативів.  

3. Суть обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, 

його види та місце в розвитку сільських територій.  

4. Зарубіжний досвід розвитку кооперації 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Розкрийте поняття виробничої інфраструктури.  

2. Охарактеризуйте її сучасний стан, тенденції та проблеми 

розвитку на сільських територіях.  

3. Охарактеризуйте  кооперативи, їх види та функції. 

Класифікація кооперативів.  

4. Опишіть  виробничі, споживчі кооперативи. Суть 

обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, його 

види та місце в розвитку сільських територій.  

5. Напишіть доповідь «Зарубіжний досвід розвитку 

кооперації». 

6. Розкрийте суть кредитної спілки та її значення для 

розвитку сільських територій.  

7. Розкрийте організаційно-правові засади діяльності 

кредитних спілок. 

Література: І – 2, 4, 5, 6, 11. 
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Тема 7. Управління сільськими територіями етикет 

План 

1. Державна політика розвитку села.  

2. Поняття системи місцевого самоврядування, її 

структура.  

3. Сільська громада, її місце в системі управління 

сільською територією.  

4. Форми прямої демократії на сільських територіях. 

Органи самоорганізації населення. 

5.  Організаційно-правові засади діяльності сільської 

(селищної) ради, їх взаємодія з державними органами 

влади.  

6. Статус депутата сільської, селищної ради. Стратегічний 

план розвитку місцевої громади: поняття, порядок 

формування.  

7. Стан і проблеми сучасного адміністративно-

територіального устрою України. Реформа 

адміністративно-територіального устрою. 

8.  Подальший розвиток системи місцевого 

самоврядування. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Підготуйте короткі (тезисні) відповіді на пункти плану лекції,  

2. Напишіть доповідь з мультеимедійним супроводом на тему: 

«Державна політика розвитку села».  

3. Розкрийте організаційно-правові засади діяльності 

територіальної громади (на вибір). 

4. Накресліть стратегічний план розвитку територіальної 

громади вашої місцевості. 

5. Напишіть есе (0,5 ст): «Розвиток системи місцевого 

самоврядування» 

 

Література: І –  3, 4, 12. 
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Рекомендована література 

 

1. Довідник для сільського та селищного голови / за ред. 

В. К. Терещенко. К., 2014. 529 с. 

2. Морозюк Н. В. Організаційно-економічні засади сталого 

розвитку сільських територій : монографія. Ніжин : Видавець 

ПП Лисенко М. М., 2014. 304 с. 

3. Формування системи забезпечення сталого розвитку 

сільських територій / за ред. В. К. Терещенко. Ніжин : Видавець 

ПП Лисенко М. М. 2013. 316 с. 

4. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи 

реформування / Яцуба В. Г., Яцюк В. Я. К., 2007. 368 с. 

5. Соціально-економічний розвиток сільських територій : 

навчальний посібник / За ред. В. К. Терещенка. К., 2011. 348 с. 

6. Об’єкти соціальної інфраструктури: успішний досвід 

утримання та управління : практичний посібник / Програма 

підвищення рівня життя сільського населення в Україні. К., 

2005. 168 с. 

7. Організаційно-економічні основи розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій / За ред. П. А.Лайка. К. : ЗАТ 

“Нічлава”, 2006. 448 с. 

8. Соціально-економічний розвиток села і сільських територій / 

За ред. В. К. Терещенко і П. А. Лайка. К. : «Нічлава», 2006. 

264 с. 

9. Соціально-економічний розвиток села: організаційно-

економічні засади / За ред. В. К. Терещенка. К. : Четверта хвиля, 

2004. 424 с. 

10. Третяк В. П. Дослідження соціальної сфери: методологія і 

практика. Х., 2009. 272 с. 

11. Попова О. Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і 

механізми. НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. К., 2009. 

351 с. 

12. Теорія, політика та практика сільського розвитку / За ред. 

О. М. Бородіної, І. В. Прокопи. К., 2010. 376 с. 
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ІІ. Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечний світ України. URL: 

http://www.ukrlibworld.kiev.ua (дата звернення 21.02.2022). 

2. Електронна бібліотека України. URL: http://www.lib.com.ua 

(дата звернення 21.02.2022). 

3. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії 

Національного університету водного господарства та 

природокористування. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/ (дата звернення 

21.02.2022). 

4. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. URL: 

http://nbuv.gov.ua (дата звернення 21.02.2022). 

5. Національна парламентська бібліотека. URL: 

http://www.nplu.kiev.ua (дата звернення 21.02.2022). 

6. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 

75). URL: http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php. (дата 

звернення 21.02.2022). 

7. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. 

Рівне, пл. Короленка, 6. URL: http://libr.rv.ua (дата звернення 

21.02.2022). 

8.  Рівненська централізована бібліотечна система (Київська, 

44, Рівне)  URL: https://www.facebook.com/cbs.rivne/ (дата 

звернення 21.02.2022). 
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