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ВСТУП 

 

У зв’язку із переходом України до ринкових принципів господарювання і 

кардинальним перетворенням в системі державного управління регіональним 

розвитком, значною мірою змінилися підходи до дослідження соціально-

економічного розвитку сільських територій. Метою вивчення дисципліни 

«Соціально-економічний розвиток сільських територій» є поглиблення знань 

щодо структури та особливостей функціонування сільського господарства 

України, прищеплення навиків аналізу сучасного стану соціально-економічного 

розвитку сільських територій, виявлення диспропорцій у розвитку 

компонентної бази та розробка заходів щодо їх подолання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наукового 

підходу до оцінки економічної, соціальної, демографічної та екологічної 

ситуації на сільських територіях в умовах формування соціально-орієнтованої 

ринкової економіки; пошук та обґрунтування пріоритетних напрямів та 

ефективних важелів вирішення проблем подолання депресивності сільських 

територій, механізмів диверсифікації їх економічної бази та створення 

соціально привабливих і екологічно безпечних умов життя для сільського 

населення; набуття навичок аналізу причинно-наслідкових зв’язків розвитку 

сільського сектора та впливу на нього зовнішніх і внутрішніх чинників; 

засвоєння здобувачами ступеня доктора філософії знань і умінь, що забезпечать 

здатність організувати процес наукового дослідження в певній галузі, 

опрацьовувати аналітичну інформацію, можливість генерувати оригінальні ідеї 

у сфері теорії і практики, узагальнювати й оприлюднювати результати 

наукових досліджень. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі наукового ступеня доктор 

філософії повинні знати: 

– категоріальний апарат соціально-економічного розвитку сільських 

територій; 

– місце і роль сільськогосподарських та несільськогосподарських видів 

діяльності на селі; 

– особливості формування виробничої інфраструктури сільської 

економіки; 

– демографічні тенденції й чинники впливу на них, стан і особливості 

формування поселенської мережі в країні; 

– структуру сільського життєвого середовища та економічні засади 

функціонування соціальної інфраструктури сільських поселень; 

– організаційно-правові засади й матеріально-фінансову базу діяльності 

системи управління сільськими територіями; 

– концепцію реформування держави та її значення для соціально-

економічного розвитку села. 

Здобувачі повинні вміти: 

– оцінювати стан розвитку сільських територій з економічної, соціальної, 

екологічної точки зору; 
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– розробляти заходи впливу на розвиток сільської економіки на мікро, 

мезо- й макрорівнях; 

– обґрунтовувати напрями розвитку й удосконалення виробничої й 

соціальної інфраструктури села; 

– організовувати співпрацю членів громади, адміністративний корпус 

сільських органів самоврядування та економічних суб’єктів; 

– аналізувати наслідки адміністративно-територіального реформування в 

країні; 

– сформувати механізм залучення матеріальних, фінансових, трудових і 

інших ресурсів для соціального розвитку села. 

Отримані знання допоможуть аспірантам у написанні дисертаційної 

роботи та при її захисті у спеціалізованій вченій раді. Уміння та навички 

призначені для використання в професійній діяльності майбутнього доктора 

філософії. 
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Тема 1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  

 

1. Мета дисципліни. Практична спрямованість дисципліни.  

2. Поняття сільської території, її структура та функції.  

3. Сутність соціально-економічного розвитку сільських територій в 

умовах трансформаційних процесів.  

4. Політика розвитку сільських територій.  

5. Регіональна політика у сільській місцевості.  

6. Пріоритети розвитку агропромислового виробництва.  

7. Соціальна політика у сільській місцевості. 

 

Теми доповідей 

1. Еволюція розвитку сільських населених пунктів в Україні. 

2. Поняття сталого та сільського розвитку. 

3. Поняття соціальної сфери та її структура. 

4. Поняття сільської поселенської мережі, показники її розвитку.  

5. Характеристика сучасного стану сільської поселенської мережі в Україні та 

її тенденції. 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1.  Поняття сільської території, її структура та функції на сучасному етапі. 

2.  Поняття сільської місцевості, села, сільського населеного пункту, сільського 

поселення та адміністративно-територіальної одиниці. 

3.  Суть соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах 

трансформаційних процесів. 

4.  Поняття сталого та сільського розвитку. 

5.  Поняття соціальної сфери та її структура. 

6.  Політика розвитку сільських територій.  

7.  Регіональна політика у сільській місцевості.  

8.  Пріоритети розвитку агропромислового виробництва. 

9.  Соціальна політика у сільській місцевості. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Поняття сільської території, її структура та функції на сучасному етапі. 

2. Поняття сільської місцевості, села, сільського населеного пункту, сільського 

поселення та адміністративно-територіальної одиниці. 

3. Критерії віднесення населених пунктів до сільських. 

4. Класифікація сільських населених пунктів за людністю, за функціональним 

призначенням. 
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Тема 2. АГРАРНА ПОЛІТИКА ТА ЧИННИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Питання, що вивчаються: 

1. Сутність аграрної політики держави.  

2. Завдання, що виконує державна аграрна політика.  

3. Стратегічні цілі державної аграрної політики України.  

4. Політика розвитку сільських територій. 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Підходи до розуміння аграрної політики.  

2. Місце теорії в наукових дослідженнях.  

3. Аргументація в наукових дослідженнях, методи досліджень, їх підбір та 

використання соціологічних опитувань у наукових дослідженнях.  

4. Методи аналізу взаємозв’язків.  

5. Характеристика сільськогосподарських підприємств, особистих селянських 

та фермерських господарств. 

6. Поняття соціальної інфраструктури та її галузева структура. 

7. Розвиток соціальної інфраструктури в умовах пореформованого періоду. 

8. Сучасний стан та проблеми розвитку сільської соціальної інфраструктури  

9. Тенденції та перспективи  розвитку галузей соціально-побутового 

призначення. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Цілі Спільної аграрної політики країн європейської співдружності.  

2. Методи та принципи реалізації аграрної політики.  

3. Цілі аграрної політики.  

 

Тема 3. ІНДИКАТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Питання, що вивчаються: 

1. Визначення рівня інтенсивності використання сільськогосподарського 

виробництва.  

2. Натуральні показники інтенсивності.  

3. Вартісні показники інтенсивності.  

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Економічна ефективність інтенсифікації сільського господарства.  

2. Поняття сільської поселенської мережі, показники її розвитку.  

3. Характеристика сучасного стану сільської поселенської мережі в Україні та 

тенденцій її розвитку. 
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4. Реформування аграрного сектора та земельна реформа в контексті розвитку 

сільських територій. 

5. Демографічні процеси на селі, їх динаміка та тенденції. 
 

Питання для самоконтролю: 

1. Основні види діяльності сільськогосподарських підприємств (інвестиційна, 

операційна, фінансова).  

2. Чинники взаємозв’язку виробничих показників діяльності підприємств і 

методика їх визначення.  

3. Вплив соціальної інфраструктури села на забезпеченість використання 

трудових ресурсів.  

4. Ринок праці та особливості його функціонування в сільському господарстві.  

5. Демографічні проблеми ринку праці України.  

 

 

Тема 4.  ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ ЗА СЕЛОЗБЕРІГАЮЧОЮ МОДЕЛЛЮ 

 

Питання, що вивчаються: 

1. Сильні та слабкі сторони аграрної реформи.  

2. Вдосконалення складу земельних угідь в межах адміністративно-

територіальних перетворень.  

3. Практика використання земель в аграрному секторі економіки. 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Розвиток малих форм господарювання на селі, їх переваги та недоліки.  

2. Поняття виробничої та соціальної інфраструктури.  

3. Поняття кооперативів, їх види та функції. 

4. Характеристика виробничих, споживчих кооперативів. 

5. Суть обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, його види та 

місце в розвитку сільських територій. 

6. Суть кредитної спілки та її значення для розвитку сільських територій.  

7. Організаційно-правові засади діяльності кредитних спілок. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Земельні ресурси як основа соціально-економічного розвитку сільських 

територій.  

2. Особливості землі як основного засобу виробництва і раціонального 

використання її в умовах ринку.  

3. Здійснення земельної реформи приватно-орендних відносин.  

4. Досвід передових господарств зони в ефективному використанні землі. 
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Тема 5.  ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ДЕРЖАВИ НА ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Питання, що вивчаються: 

1. Сутність державного регулювання сільськими територіями.  

2. Реформа місцевого самоврядування на сільських територіях.  

3. Формування конкурентних стратегій сільськогосподарського 

землекористування.  

4. Інституційно-правова складова конкурентоспроможності 

сільськогосподарського землекористування.  

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Аналіз методологічних підходів до впровадження інноваційної моделі 

сільськогосподарського землекористування.  

2. Формування принципу конвергенції в сільському господарстві. 

3. Удосконалення державного регулювання сільськими територіями. 

4. Рішення, що потрібно впровадити задля подолання соціально-економічних та 

екологічних проблем в аграрному секторі економіки.  

5. Критерії віднесення населених пунктів до сільських. 

6. Класифікація сільських населених пунктів  за людністю та функціональним 

призначенням. 

7. Еволюція розвитку сільських населених пунктів в Україні. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Екологічна складова конкурентоспроможності сільськогосподарського 

землекористування.  

2. Економічна складова конкурентоспроможності сільськогосподарського 

землекористування.  

3. Інвестиційна складова конкурентоспроможності сільськогосподарського 

землекористування.  

 

 

Тема 6.  СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Питання, що вивчаються: 

1. Поняття соціальної сфери та її структура.  

2. Соціальний розвиток сільських територій.  

3. Сучасні моделі розвитку соціальної сфери.  

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Перспективи щодо покращення ситуацій розвитку трудового потенціалу села.  

2. Відновлення соціальної інфраструктури сільських територій.  

3. Подальший розвиток соціальної інфраструктури сільських територій. 
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4. Основні перспективи розвитку соціальної сфери сільських територій в 

умовах децентралізації. 

5. Механізм сталого розвитку сільських територій.  

6. Загальна  структура механізму забезпечення екологічно сталого розвитку 

сільських територій.  

7. Функції економічного механізму екологічно сталого розвитку сільської 

території. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Економічний розвиток сільських територій.  

2. Екологічний розвиток сільських територій.  

3. Чинники, що впливають на розвиток сільських територій.  

4. Державне управління соціально-економічним розвитком села. 
 

 

Тема 7.  ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Питання, що вивчаються: 

1. Теоретичні засади формування інноваційної моделі сільськогосподарського 

землекористування.  

2. Показники інноваційного розвитку сільських територій. 

 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Інноваційні пріоритети у сільському господарстві.  

2. Інноваційна модель землекористування.  

3. Методологічні підходи до визначення інноваційних засад соціально-

економічного розвитку сільської території. 

4. Інституційна структура сучасного інноваційного простору.  

5. Стан фінансування інновацій та соціально-економічних програм.  

6. Покращання руху соціально-економічних процесів на інноваційних засадах. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Інвестування інновацій. 

2. Специфіка інноваційної діяльності на сільських територіях. 

 

 

Тема 8. ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ   

 

Питання, що вивчаються: 

1. Сутність планування розвитку сільських територій.  

2. Об’єкти та суб’єкти планування розвитку сільських територій.  

3. Основні завдання планування розвитку сільських територій.  

4. Види прогнозів. Основні принципи планування розвитку сільських територій.  
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Питання для самостійного вивчення: 

1. Балансовий метод планування на сільськогосподарських підприємствах. 

2. Нормативний метод планування на сільськогосподарських підприємствах. 

3. Методи екстраполяції та техніко-економічних розрахунків системи 

управління сільськими територіями.  

4. Держава в системі управління сільськими територіями.  

5. Поняття системи місцевого самоврядування, її структура. 

6. Сільська громада, її місце в системі управління сільською територією.  

7. Форми прямої демократії на сільських територіях. 

8. Органи самоорганізації населення. 

9. Організаційно-правові засади діяльності сільської (селищної) ради, їх 

взаємодія з державними органами влади. 

10. Статус депутата сільської, селищної ради. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Методи експертної оцінки та економіко-математичного моделювання.  

2. Індикативні методи планування.  

3. Сутність методології «форсайт».  

4. Етапи форсайту. 

 

 

Тема 9.  СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Питання, що вивчаються: 

1. Галузева модель розвитку сільських територій.  

2. Перерозподільча модель розвитку сільських територій.  

3. Територіальна модель розвитку сільських територій.  

  

Питання для самостійного вивчення: 

1. Загальні риси політики розвитку сільських територій ЄС і США. 

2. Зарубіжні концепції розвитку сільських територій. 

3. Стратегічний план розвитку місцевої громади та порядок його формування. 

4. Стан і проблеми сучасного адміністративно-територіального устрою України.  

5. Характеристика, сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку галузей 

соціально-культурного призначення: освіта, охорона здоров’я, культура та ін. 

6. Перспективні напрями розвитку соціальної інфраструктури сільських 

територій. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Використання світового досвіду розвитку сільських територій в українських 

реаліях.  

2. Державна підтримка розвитку сільських територій за кордоном. 
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ПРИКЛАД ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1. В чому полягає політика розвитку сільських територій? 

а) мобілізації зусиль, спрямованих на ліквідацію або мінімізацію 

соціальних та економічних вад, які знижують якість життя сільських громад; 

б) покращенні соціально-економічних умов в сільській місцевості через 

поліпшення можливостей для працевлаштування, підвищення доходів 

домогосподарств та мобільності їхніх членів; 

в) функціонуванні концепції, в межах якої сільський розвиток 

спрямований на загальне покращення умов життя селян та підвищення рівня 

їхньої соціально-економічної безпеки; 

г) забезпеченні інтегрованого сільського розвитку, який відображає 

комплексні зв'язки і взаємодії сільських економік. 

 

2. Процес змін, спрямованих на підвищення рівня розвитку економічної і 

соціальної сфер сільських регіонів, з мінімальними втратами для природного 

середовища і найбільшим рівнем задоволення потреб сільського населення та 

інтересів держави – це: 

а) сільська територія; 

б) соціально-економічний розвиток сільських територій; в) розвиток 

сільського господарства; 

г) агропромисловий розвиток. 

 

3. Що є прерогативою розвитку сільської місцевості?  

а) підвищення продуктивності агровиробництва; 

б) підтримка рівня соціально-економічної безпеки селян; 
в) покращення умов життєдіяльності селян; г) екологізація виробництва. 

 

4. На що спрямована європейська практика підтримки розвитку сільських 

територій? 

а) фінансування розвитку сільських територій; 

б) виявлення, підтримання і запровадження місцевих ініціатив; в) на 

формування конкурентоспроможності сільських територій; г) на підтримання 

вітчизняного виробника. 

 

5. Вкажіть показники стану соціальної сфери сільських територій?  

а) несприятлива демографічна ситуація; 

б) рівень безробіття; 
в) висока міграція сільського населення; 

г) недостатній рівень забезпеченості медичними закладами та медичним 

обслуговуванням. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ) 

1. Обґрунтуйте зміст соціально-економічного розвитку сільських 

територій. 

2. З’ясуйте мету вивчення дисципліни «Соціально-економічний розвиток 

сільських територій». 

3. Охарактеризуйте практичну спрямованість дисципліни «Соціально-

економічний розвиток сільських територій». 

4. Виокреміть політику розвитку сільських територій. 

5. Охарактеризуйте регіональну політика розвитку сільської місцевості. 

6. Вкажіть пріоритети розвитку агропромислового виробництва. 

7. З’ясуйте особливості соціальної політика у сільській місцевості. 

8. Охарактеризуйте диверсифікацію економіки як напряму розвитку 

сільських територій. 

9. Вкажіть сутність диверсифікації виробництва.  

10. Перелічіть цілі диверсифікації виробництва.  

11. Обґрунтуйте причини диверсифікації виробництва. 

12. Вкажіть позитивні сторони диверсифікації виробництва.  

13. Вкажіть негативні сторони диверсифікації виробництва.  

14. Охарактеризуйте основні стратегії диверсифікації. 

15. Обґрунтуйте специфіку диверсифікації в сільськогосподарському 

виробництві.  

16. Опишіть стратегічні напрями диверсифікації сільської економіки.  

17. У чому полягає суть вертикальної форми диверсифікації виробництва. 

18. У чому полягає суть горизонтальної форми диверсифікації 

виробництва. 

19. Перелічіть фактори диверсифікації виробництва у сільському 

господарстві.  

20. Охарактеризуйте аграрну політику як фактор соціально-економічного 

розвитку сільських територій. 

21. Опишіть сутність аграрної політики держави в умовах ринку.  

22. Перелічіть завдання, що виконує державна аграрна політика. 

23. Охарактеризуйте сучасні підходи до аграрної політики. 

24. Виокреміть цілі Спільної аграрної політики країн європейської 

співдружності.  

25. Обґрунтуйте аграрну політику сільських територій. 

26. Перелічіть принци аграрної політики.  

27. Охарактеризуйте цілі аграрної політики. 

28. Виокреміть стратегічні цілі державної аграрної політики України. 

29. З’ясуйте суть політики розвитку сільських територій.  

30. Вкажіть особливість соціальної політики у сільської місцевості. 

31. У чому полягає суть еколого-економічної діагностики 

сільськогосподарського землекористування. 

32. Опишіть аналіз показників, що характеризують склад і співвідношення 

земельних угідь. 

33. Перелічіть показники, що характеризують рівень виробництва 
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основних сільськогосподарських культур. 

34. Охарактеризуйте показники ефективності використання 

сільськогосподарських угідь.  

35. Опишіть суть продовольчої безпеки як напрямку розвитку сільських 

територій. 

36. З’ясуйте структуру продовольчої безпеки на регіональному та 

місцевому рівні.  

37. З’ясуйте основні риси конкурентоспроможності 

сільськогосподарського землекористування. 

38. Перелічіть етапи конкурентоспроможності. 

39. Перелічіть чинники конкурентоспроможності сільськогосподарського 

землекористування. 

40. Опишіть визначення рівня інтенсивності використання 

сільськогосподарського виробництва. 

43. Вкажіть порядок визначення економічної ефективності інтенсифікації 

сільського господарства. 

44. Вкажіть порядок визначення економічної ефективності використання 

землі. 

45. Перелічіть та опишіть вартісні та натуральні показники економічної 

ефективності використання землі. 

46. Вкажіть порядок визначення і використання рівня рентабельності та 

норми прибутку.  

47. З’ясуйте порядок аналізу складу та структури земельних угідь.  

48. Виділіть сильні та слабкі сторони аграрної політики. 

49. З’ясуйте шляхи вдосконалення складу земельних угідь в межах 

адміністративно-територіальних утворень. 

50. Опишіть практику використання земель в аграрному секторі економіки. 

51. З’ясуйте спільні і відмінні риси між диференціальною рентою І та 

диференціальною рентою ІІ. 

52. Виокреміть системні суперечності земельної ренти.  

53. З’ясуйте порядок визначення рентного доходу на орних землях 

України. 

54. Перелічіть та опишіть управлінські фактори конкурентоспроможності 

сільськогосподарського землекористування. 

55. Охарактеризуйте принципи управлінської діяльності на селі. 

56. Охарактеризуйте конкурентні стратегії сільськогосподарського 

землекористування. 

57. Опишіть інституційно-правову складову конкурентоспроможності 

сільськогосподарського землекористування. 

58. Виділіть екологічну складову конкурентоспроможності 

сільськогосподарського землекористування. 

59. Виділіть економічну складову конкурентоспроможності 

сільськогосподарського землекористування. 

60. Виділіть інвестиційна складова конкурентоспроможності 

сільськогосподарського землекористування. 
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61. Опишіть методологічні підходи до впровадження інноваційної моделі 

сільськогосподарського землекористування. 

62. Охарактеризуйте принцип конвергенції в сільському господарстві. 

63. Опишіть шляхи подолання соціально-економічних та екологічних 

проблем в аграрному секторі економіки. 

64. Дайте трактування соціальному розвитку сільських територій.  

65. Дайте трактування економічному розвитку сільських територій.  

66. Дайте трактування екологічному розвитку сільських територій. 

67. Перелічіть фактори, що впливають на розвиток сільських територій.  

68. Охарактеризуйте порядок та особливості державного управління 

соціально-економічним розвитком села. 

69. Опишіть шляхи подолання кризи трудових ресурсів. 

70. Охарактеризуйте порядок відновлення соціальної інфраструктури 

сільських територій. 

71. Дайте визначення та перелічіть об’єкти соціальної інфраструктури 

сільських територій. 

72. Дайте характеристику інноваційному вектору соціально-економічного 

розвитку сільських територій. 

73. Виокремить інноваційно-інвестиційні пріоритети розвитку сільського 

виробництва. 

74. Охарактеризуйте інноваційну модель землекористування. 

75. Теоретичні засади формування інноваційної моделі 

сільськогосподарського землекористування. 

76. Перелічіть показники інноваційного розвитку сільських територій.  

77. З’ясуйте сутність та потребу планування розвитку сільських територій. 

78. Опишіть об’єкти та суб’єкти планування розвитку сільських територій. 

79. Перелічіть основні завдання планування розвитку сільських територій. 

80. Охарактеризуйте види прогнозів. 

81. З’ясуйте принципи планування розвитку сільських територій. 

82. Опишіть балансовий метод планування на сільськогосподарських 

підприємствах.  

83. Опишіть нормативний метод планування на сільськогосподарських 

підприємствах.  

84. Охарактеризуйте методи екстраполяції сільських територій. 

85. Охарактеризуйте методи техніко-економічних розрахунків.  

86. Охарактеризуйте методи експертної оцінки. 

87. Охарактеризуйте методи економіко-математичного моделювання 

сільських територій.  

88. Охарактеризуйте індикативні методи планування. 

89. З’ясуйте сутність методології форсайту та етапи форсайту.  

90. Опишіть моделі розвитку сільських територій. 

91. Вкажіть можливість застосування світового досвіду розвитку сільських 

територій в українських реаліях. 

92. Опишіть шляхи державної підтримки розвитку сільських територій за 

кордоном. 
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93. Охарактеризуйте політику розвитку сільських територій ЄС. 

94. Охарактеризуйте політику розвитку сільських територій США. 

95. Опишіть зарубіжні концепції розвитку сільських територій. 

 

 

ШКАЛА 

оцінювання знань з дисципліни  

“Соціально-економічний розвиток сільських територій”  

4 кредити ЕСТS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано  

з можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно  

з обов’язковим повторним  

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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