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СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

Освітньо-професійна програма – Магістр. 
 
Рівень вибіркової дисципліни: Дисципліни циклу професійної 

підготовки – варіативна навчальна дисципліна. 
 
Оцінювання: поточне оцінювання – по 4 модульних контроля у 

кожному семестрі; підсумковий контроль – екзамен в обох семестрах. 
 
Викладацький склад: Балашова Юлія Борисівна, к.т.н., доцент 

кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою. 
 
Обсяг: 11 кредитів ECTS, 30 тижнів, 3 години на тиждень – аудиторні; 

5 годин на тиждень – самостійна робота 
 
Анотація. Програма вивчення навчальної дисципліни “Сталий 

розвиток сільських територій” складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки “Магістр” напряму  підготовки “Геодезія та 
землеустрій”.                                                      

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: теоретичні та 
прикладні аспекти формування сталого розвитку сільських територій з 
розробленням програми розвитку населених пунктів з урахуванням 
природних особливостей території; підвищення життєвих стандартів, що 
включають як підвищення рівня доходів на селі так і пристосування 
сільського стилю життя до сучасних вимог цивілізації. 

Мета навчальної дисципліни “Сталий розвиток сільських територій ” 
- формування у майбутніх фахівців сучасного мислення на засадах концепції 
сталого розвитку, вивчення теоретичних та прикладних аспектів переходу 
суспільства на модель стійкого розвитку на локальному рівні з урахуванням 
природних особливостей території; підвищення життєвих стандартів, що 
включають як підвищення рівня доходів на селі так і пристосування 
сільського стилю життя до сучасних вимог цивілізації. 

Основними завданнями вивчення дисципліни  “Сталий розвиток 
сільських територій ” є  формування у студентів системи знань з основ 
сталого розвитку, визначення підходів, можливостей і перспектив вирішення 
сучасних проблем переходу суспільства на модель стійкого розвитку 
сільських населених пунктів, призначених для забудови і проживання 
населення з розвитком відповідної інженерної, транспортної та іншої 
інфраструктури; стабільний розвиток сільських поселень і міжсільських 
територій у частині збільшення обсягу виробництва сільськогосподарської 



продукції, підвищення ефективності сільського господарства, досягнення 
повної зайнятості сільського населення та підвищення рівня його життя, 
раціональне використання земель. 

 
У результаті вивчення курсу студент повинен: 
знати : 

- основні положення концепції сталого розвитку сільських територій;  
- підходи, можливості і перспективи вирішення сучасних проблем 
переходу сільських населених пунктів на модель сталого розвитку;  

- основні відомості про світові сучасні тенденції в напрямку сталого 
розвитку сільських територій;  

- як проводити розрахунки індексних показників сталого розвитку;  
- як користуватися основним набором індикаторів сталого розвитку; 
- основні положення аграрної політики Європейського Союзу, у яких 
визначено низку пріоритетних цілей ЄС щодо розвитку сільського 
господарства та сільських територій; 

- основні засади формування конкурентної і сучасної економіки для 
досягнення найвищого рівня сталого розвитку сільських територій.  

- вміти: 
- визначати основні аспекти у діяльності сільських територій, що мають 
вплив на сталий розвиток;  

- оцінювати фактори, що впливають на сталий розвиток сільських 
територій;  

- мати загальне уявлення про методи, засоби розв΄язання виникаючих 
проблем, що перешкоджають сталому розвитку сільських територій;  

- проводити розрахунки індексних показників сталого розвитку; 
- користуватися основним набором індикаторів сталого розвитку; 
- орієнтуватись в сучасних методиках визначення техногенної, 
екологічної, економічної, та соціальної безпеки сільського населення; 

- застосовувати основні положення аграрної політики Європейського 
Союзу, у яких визначено низку пріоритетних цілей ЄС щодо розвитку 
сільського господарства та сільських територій; 

- формувати основні засади конкурентної і сучасної економіки для 
досягнення найвищого рівня сталого розвитку сільських територій. 

 

Змістовні модулі дисципліни: 
Змістовний модуль 1: Сталий розвиток сільських територій – ідеологія 
сучасності.  
Змістовний модуль 2: Методи забезпечення сталого розвитку сільських 

територій.  
Змістовний модуль 3: Курсовий проект. «Сталий розвиток сільських 

територій» 
Змістовий модуль 4. 4. Територіальна організація села та модель 

стійкого розвитку сільських населених пунктів, призначених для забудови і 



проживання населення з розвитком відповідної інженерної, транспортної та 
іншої інфраструктури 

Змістовний модуль 5: Розвиток сільських поселень і міжсільських 
територій у частині збільшення обсягу виробництва сільськогосподарської 
продукції, підвищення ефективності сільського господарства, досягнення 
повної зайнятості сільського населення та підвищення рівня його життя, 
раціональне використання земель. 
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