
Дисципліна «Основи соціально-економічного розвитку територій» 

Рівень BO Бакалавр 
Назва спеціальності/освітньо- 
професійної програми 

014.07 Середня освіта (Географія) 
Середня освіта. Географія. Економіка. 

Форма навчання Денна, заочна 
Курс, семестр, протяжність Денна: 2 курс, 4 семестр, один семестр. 

Заочна: 3 курс, 5 семестр, один семестр. 
Семестровий контроль Залік 
Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Денна: 150 год. 28/26 
Заочна: 150 год. 4/10 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Економічної та соціальної географії 

Автор дисципліни Новосад О.М. 

Короткий опис 
Вимоги до початку вивчення Навчальна дисципліна базується на вивченні основ 

природничої та суспільної географії. 

Що буде вивчатися Вивчатимуться основні структурні складові соціально-
економічного розвитку територій, створення стратегій 
розвитку територій, проблеми, перспективи та рушійні 
сили розвитку. 
Студентам запропоновано вивчення еволюції пріоритетів 
соціально-економічного розвитку регіонів України 
згідно нормативно-правових документів. 

Чому це цікаво/треба вивчати Метою вивчення навчальної дисципліни є – визначення 
тенденцій і шляхів подальшого удосконалення 
соціально-економічного розвитку територій. Адже, 
правильно вибрана стратегія розвитку економіки країни 
визначає, якою може й повинна стати держава в 
майбутньому, тому є актуальним і необхідним вивчення 
даного питання з метою подальшого розвитку. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

У процесі вивчення даної дисципліни студенти повинні 
знати: суть і зміст основних понять і категорій  
дисципліни; фактори впливу на розвиток території,   
структурні перетворення у промисловості, поліпшення 
екологічної ситуації, зайнятість населення; збереження 
історичної спадщини та ін. вміти: систематизувати й 
аналізувати теоретичну інформацію з дисципліни; 
проводити аналіз етапів та основних чинників 
формування соціально-економічного розвитку 

Як можна користуватися 
набутими знаннями й уміннями 
(компетентності) 

У процесі вивчення дисципліни студенти зможуть 
розв‟язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми, що характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов у професійній діяльності з 
географії або у процесі навчання із застосуванням 
сучасних теорій та методів дослідження природних та 
суспільних об’єктів та процесів. Матимуть здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях з 
предметної області та розуміння професійної діяльності. 



Інформаційне забезпечення ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України» 
№ 1602 – ІІІ від 23.03.2000р. // [Електронний 
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Новосад О. В. Методичні та практичні підходи до 
визначення рівня конкурентоспроможності 
газорозподільних підприємств Західного регіону України   
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С. 376-385. – ISSN 2415-8453. 
Новосад О. В. Газові інновації в контексті реформування 
енергетичного ринку регіону / О.В. Новосад // Актуальні 
проблеми аналітичної економіки [Текст] : [кол. моногр.] / 
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Web-посилання на (опис 
дисципліни) силабус навчальної 
дисципліни на 
вебсайтіфакультету (інституту) 
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