Анотація нормативної навчальної дисципліни
Цикл дисциплін професійної підготовки

«ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ»
Метою дисципліни є формування у аспірантів знань в області розвитку
сільських територій з врахуванням соціальної, економічної та екологічної
складових, що направлені на покращення умов проживання сільського
населення,
зниження
та
попередження
забруднення
селітебних
агроекосистем (питна вода, сільськогосподарська продукція) токсичними
речовинами та отримання безпечної сільськогосподарської продукції і
підвищення родючості грунтів.
Завдання дисципліни:
- вивчення основних складових збалансованого розвитку сільських
територій (соціальної, економічної, екологічної) та їх взаємозалежний вплив
на умови проживання сільського населення та екологічний стан
навколишнього середовища і селітебної зони зокрема;
- опанування методами визначення основних показників родючості
ґрунту, якості сільськогосподарської продукції, питної води та проведення
агроекологічного моніторингу у селітебній зоні;
- засвоєння методів та заходів з охорони родючості грунтів та
покращення екологічного стану сільських територій.
Після закінчення курсу аспіранти повинні:
знати та розуміти:
♦ особливості понятійно-категоріального апарату поняття «сільські
території»;
♦ наукові основи концепції збалансованого розвитку сільських
територій;
♦ нормативно-законодавчі акти України щодо розвитку сільських
територій;
♦ сучасний стан та перспективи розвитку сільських територій України;
♦ міжнародний досвід покращення соціально-економічного розвитку
сільських територій;
♦ альтернативні шляхи диверсифікації господарської діяльності на
сільських територіях;
♦ функціонування організаційно-правових форм господарювання на
сільських територіях;
♦ особливості утворення об’єднаної територіальної громади (ОТГ) та
вплив децентралізаційної реформи на розвиток сільських територій;
♦ чинники впливу на агроекологічний стан селітебної зони;
♦ можливі наслідки негативного екологічного стану на довкілля та
організм людини;
♦ заходи щодо покращення соціально-економічних та екологічних умов
проживання сільського населення;

♦ принципи і методи агроекологічного районування селітебних
територій;
♦ поширення біогеохімічних регіонів і субрегіонів України;
♦ особливості впливу біогеохімічного дисбалансу мікроелементів на
агроценози і населення.
вміти:
♦ визначати джерела надходження токсичних речовин до основних
компонентів селітебних агроекосистем (грунт, вода, рослинна продукція);
♦ проводити агроекологічний моніторинг у селітебній зоні сільських
територій;
♦ проводити визначення основних показників родючості ґрунту, якості
питної води і рослинної продукції, володіти методами та методиками
визначення цих показників та вміти застосовувати їх;
♦ встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між екологічним станом,
чинниками впливу на нього та джерелами надходження;
♦ визначати топічну і хорологічну структуру сільських селітебних
ландшафтів;
♦ оцінювати екологічний стан біогеохімічних харчових ланцюгів
поживних мікроелементів.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити
ECTS.
Короткий зміст навчальної дисципліни.
МІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
УКРАЇНИ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ПЕРЕДУМОВ УСПІШНОГО
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Тема 1. Суть та зміст збалансованого розвитку сільських територій,
методи та завдання курсу.
Сутність поняття збалансований розвиток сільських територій в умовах
трансформаційних процесів та соціально орієнтованої ринкової економіки в
Україні. Предмет, методи та завдання курсу «Збалансований розвиток
сільських територій». Загальний огляд науково-методичних рекомендацій,
інноваційних підходів та пріоритетних напрямів збалансованого розвитку
сільських територій. Нормативно-правовий супровід курсу з урахуванням
європейського законодавства, зокрема природоохоронних програм ЄС.
Розвиток сільських територій як один з найважливіших пріоритетів Спільної
аграрної політики (САП) країн ЄС. Причини та сучасний стан соціальноекономічної кризи на сільських територіях України. Регіональні особливості
та тенденції забезпечення збалансованого розвитку сільських територій.
Загальний огляд основних складових компонентів сталого розвитку сільських
територій, а саме: соціальної, економічної та екологічної складових.
Тема 2. Соціально-економічний стан сільських територій.
Характеристика основних складових компонентів соціальної інфраструктури
та економічного розвитку сільських територій: процеси депопуляції та

міграції сільського населення; суттєве скорочення частки робочих місць та
зростання бідності; закриття амбулаторно-поліклінічних закладів, дитячих
садків та шкіл, бібліотек та будинків культури; продовження руйнації доріг з
твердим покриттям; погіршення житлово-комунального господарства тощо.
Стан та перспективи розвитку сільської поселенської мережі. Диспропорції
між організаційно-правовими формами господарювання (державні та
приватні сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства,
особисті селянські господарства). Доцільність підвищення рівня
конкурентоспроможності середнього та малого агробізнесу. Стратегічні
напрями соціально-економічного розвитку сільських територій.
Тема 3. Розвиток альтернативних видів економічної діяльності на
сільських територіях.
Розширення сегменту органічної продукції сільського господарства на
сільських територіях. Особливості організації та розвитку сільського
зеленого туризму. Покращення соціально-економічної інфраструктури
шляхом виробництва народних промислів. Модернізація сфери послуг та
побуту. Виробництво товарів легкої промисловості. Активізація
підприємницької діяльності та середнього бізнесу. Створення та особливості
функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК) і
локальних агропродовольчих ринків, а також дорадчих служб. Шляхи
залучення додаткових інвестицій та капіталовкладень в розвиток
несільськогосподарської (альтернативної) діяльності на сільських територій.
Тема 4. Особливості та наслідки проведення адміністративнотериторіальної, децентралізаційної та євроінтеграційної реформ в
Україні та їх вплив на розвиток сільських територій.
Характеристика та сучасний стан адміністративно-територіального устрою та
реформ місцевого самоврядування в Україні. Об’єднана територіальна
громада (ОТГ) – як нова форма управління розвитком сільських територій.
Сучасні виклики часу перед сільськими територіями в Україні – утворення
нових понять та інститутів «самодостатність сільських громад», «староста»,
«префект» та ін. Децентралізаційна реформа та її функції (реформування
земельних відносин, освіти та медицини). Особливості встановлення
механізму відповідальності за використання природних ресурсів на сільських
територіях, зокрема на землях сільськогосподарського призначення.
Європейський досвід реформування та підвищення рівня розвитку сільських
територій. Розвиток проектного менеджменту та інформаційно-методичний
супровід розробки проектної заявки з метою забезпечення збалансованого
розвитку сільських територій. Розробка комунікаційної стратегії розвитку
сільських громад як потужного інструменту розвитку сільських громад
шляхом формування інвестиційної привабливості, об'єднання внутрішніх та
залучення зовнішніх ресурсів.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Тема 5. Екологічний стан сільських територій. Агроекологічний
моніторинг сільських селітебних територій.

Характеристика природно-ресурсного стану сільських територій. Визначення
поняття «селітебна територія». Основні джерела забруднення сільських
селітебних територій. Охорона природного середовища, раціональне
природокористування, збереження біорізноманіття та природних екосистем –
запорука екологічної безпеки на сільських територіях. Особливості
проведення агроекологічного моніторингу та екологічного менеджмену
основних компонентів селітебних агроекосистем та екологізація сільського
господарства.
Методичні
особливості
обстеження
селітебних
сільськогосподарських земель та відбору зразків грунту, рослинної продукції
та води. Агроекологічний стан грунту, якість сільськогосподарської
продукції, вирощеної на сільських селітебних територіях, якість питної води.
Зміст екологічної освіти, екологічної культури та екологічного виховання.
Основні еколого стабілізуючі заходи, що рекомендуються до впровадження
на селітебних сільськогосподарських землях. Система природоохоронних
заходів та рекомендації зі зниження антропогенного навантаження на
селітебну зону сільських територій.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3
РАЙОНУВАННЯ СЕЛІТЕБНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ЇХ БІОГЕОХІМІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ
Тема 6. Агроекологічне районування селітебних ландшафтів.
Природні і антропогенні чинники агроекологічного стану сільських
територій. Топічна і хорологічна структура територіальних систем та
ландшафтів
сільських
територій.
Таксономічна
класифікація
функціонального
зонування
селітебних
ландшафтів.
Ландшафтне
районування територій як методологічна основа агроекологічних досліджень.
Загальнонаукове і цільове агроекологічне районування. Еколого-геохімічні
пріоритети збалансованого розвитку сільських територій.
Тема 7. Біогеохімічні особливості сільських територій України.
Природна і техногенна геохімічна міграція, їх параметри і критерії
екологічного оцінювання. Принципи формування біогеохімічних циклів і
харчових ланцюгів. Агроекологічні особливості біогеохімічних регіонів і
субрегіонів України. Небезпечні деформації біогеохімічних циклів у межах
сільських територій України. Медико-екологічні наслідки біогеохімічного
дисбалансу мікроелементів для рослин, тварин і населення сільських
територій України.
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