
Сталий розвиток сільських територій

Сталий розвиток сільських територій, вирішення 

соціальних проблем сільського населення є одним з 

основних умов демократичного розвитку суспільства, 

його економічного та соціального благополуччя й тому 

має стати пріоритетним напрямком розвитку держави

Сфера професійного використання випускника: 

служба в органах місцевого самоврядування 



• Завдання дисципліни:

1) сформувати майбутнього спеціаліста, здатного оцінити економічну, 

соціальну, демографічну та екологічну ситуацію в будь-якому 

регіоні, районі, селі в умовах формування соціально орієнтованої 

ринкової економіки, 

2) навчити визначати пріоритетні напрями та обґрунтовувати ефективні 

важелі і механізми вирішення проблем подолання депресивності 

сільських районів, диверсифікації їх економічної бази та створення 

соціально привабливих і екологічно безпечних умов життя для 

сільського населення; 

3) надати навики аналізувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку 

сільського сектора та вплив зовнішніх і внутрішніх чинників; 

4) забезпечити підготовку відповідних фахівців, здатних самостійно 

працювати в умовах децентралізації влади. 



• 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.

• Предмет: сукупність відносин суб’єктів сталого

розвитку сільських територій, що виникають у взаємодії з

внутрішнім і зовнішнім середовищем



Компетентності:

загальні:

• здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення

взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та процесами.

• здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

• здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації.

• здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.

фахові:

• критично осмислювати економічні категорії цієї навчальної дисципліни;

• здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту, в.

т. ч. при впровадженні принципів соціальної відповідальності в діяльність

організації.

• здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі

управління.

• вміння забезпечувати умови для реалізації можливостей громадян, покращення

якості життя, раціонального споживання матеріальних ресурсів.



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

• Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування

управлінських рішень.

• Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації,

розрахунку показників для обґрунтування управлінських

рішень.

• Демонструвати навички стратегічного та інноваційного

управління в умовах невизначеності та ризику.

• Ідентифікувати ризики та проявляти навички антикризового

управління.



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

Тема 2. Функціональність сільських територій

Тема 3. Ресурсний потенціал сільських територій

Тема 4. Розвиток соціальної сфери сільських територій

Тема 5. Управління сільськими територіями

Тема 6. Розвиток системи місцевого самоврядування

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

Тема 8. Фінансове забезпечення проектів сталого розвитку сільських територій

Тема 9. Економічна база сільських територій

Тема 10. Несільськогосподарські види діяльності на сільських територіях

Тема 11. Політика сталого розвитку сільських територій


