
Дисципліна «Управління розвитком регіону» 

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: 4 курс, 7 семестр, один семестр. 
Заочна: 5 курс, 9 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 Потапова А. Г. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Студент повинен прослухати основні курси циклу 
загальної і професійної підготовки. 

Що буде вивчатися Основи методології та організації управління, науково-
методичних підходів до обґрунтування програмних 
розробок соціально-економічного розвитку регіонів. 

Чому це цікаво/треба вивчати Економічна  діяльність  суспільства  трансформується  
у принципово нову систему взаємовідносин між 
людьми, суспільними групами, регіонами, державами. 
Воно набуває якісно нових рис, що визначаються 
появою інноваційних факторів виробництва, зміною 
форм і методів проявів економічних відносин між 
суб’єктами ринкових відносин, пріоритетів 
економічного розвитку, поглибленням взаємозв’язків 
між економічною та іншими суспільними 
підсистемами, формуванням нових форм і способів 
регулювання економічних процесів і координації 
господарської діяльності, поглибленням процесів 
уніфікації, інтеграції та глобалізації міжгосподарських 
зв’язків. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Отримати знання про методологію регіонального 

управління, форми і методи управління соціально-

економічним розвитком регіонів, особливості 

регіонального менеджменту в умовах різних форм 

власності та надання студентам знань про сучасні 

напрями суспільно-географічних досліджень 

регіонального розвитку і прогнозування. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Набуті знання і вміння будуть використані у 

самостійній науковій роботі під час виконання 

курсових і кваліфікаційних наукових робіт, під час 

організації наукової роботи студентів та учнів. 
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