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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – сформувати у студентів здатність до розв’язування складних 

спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності предметної області 

географії або у процесі навчання на основі ознайомлення студентів із основними положеннями, 

поняттями, завданнями та напрямами регіонального розвитку, особливостями здійснення завдань 

регіональної політики, зарубіжним досвідом регіональної політики та можливостями його 

застосування в Україні, формування практичних навичок при формуванні цілей та завдань 

регіонального розвитку та реалізації напрямів регіональної політики в Україні. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. знання теоретичних основ суспільної географії, соціальної географії, економічної 

географії, теорії і практики планування, методів збору та обробки географічної 

інформації; 

2. вміти оцінювати та робити аналіз складових просторового розвитку територій; 

3. володіти навичками просторового планування, методами суспільно-географічних 

досліджень. 

3. Анотація навчальної дисципліни: вибіркова навчальна дисципліна «Регіональний розвиток 

та регіональна політика» присвячена вивченню теоретичних та прикладних засад регіонального 

розвитку; сучасних напрямів та завдань регіональної політики. Висвітлює основні напрями та 

особливості регіонального розвитку, прикладні аспекти регіональної політики в Україні. 

Дисципліна спрямована на формування у здобувачів освіти спеціальних професійних 

компетентностей, навичок та знань щодо регіонального розвитку та реалізації завдань регіональної 

політики. Складовими дисципліни є вивчення теоретико-методологічних основ регіонального 

розвитку та регіональної політики, особливостей здійснення планування та прогнозування 

регіонального розвитку, механізмів реалізації завдань регіональної політики в Україні.  

Вивчаючи дану дисципліну здобувачі освіти здобудуть додаткову теоретичну та практичну 

підготовку у сфері регіонального розвитку та регіональної політики, опанування прикладних засад 

оцінки рівня регіонального розвитку та обґрунтування перспектив їх розвитку, виходячи з 

пріоритетів регіональної політики держави. 

Навчальна дисципліна «Регіональний розвиток та регіональна політика» є однією зі складових 

комплексної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності «106 Географія» 

освітньої програми «Урбаністика та міське планування». 

4. Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів 

вищої освіти цілісної системи знань про особливості регіонального розвитку та завдання 

регіональної політики на сучасному етапі розвитку суспільства; ознайомленні здобувачів з 

напрямами регіонального розвитку та регіональної політики. Виконання поставлених завдань 

дозволить досягти наступних загальних та фахових компетентностей: 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей регіонального розвитку, його місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства (ЗК-2); 

- розуміння та власне осмислення основних концепцій і принципів регіонального 

розвитку, можливостей їх застосування в практиці розробки планів розвитку регіонів та цілей 

регіональної політики (ЗК-3); 

- соціальна відповідальність та екологічність мислення (ЗК-5); 

- здатність застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії 

розвитку і складу географічної оболонки для цілей регіонального розвитку та регіональної 

політики (ФК-1); 

- здатність аналізувати склад і будову сфер географічної оболонки (відповідно до 

спеціалізації) на різних просторово-часових рівнях (ФК-5); 

- здатність доцільно і критично використовувати географічні поняття, концепції, 

парадигми, теорії, ідеї, принципи для пояснення явищ і процесів на регіональному рівні (ФК-

7). 

 



5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 сутність та складові регіонального 
розвитку; 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

доповіді на 

семінарі, 

тематична 

контрольна 

робота 

(тести), 

виконання 

творчих робіт, 

іспит 

5% 

1.2 зарубіжні та вітчизняні теорії 

регіонального розвитку ; 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

5% 

1.3 чинники та показники економічного 
розвитку регіону; 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

5% 

1.4 складові та показники соціального 
розвитку регіону; 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

5% 

1.5 завдання, функції та особливості 
менеджменту регіонального розвитку; 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

5% 

1.6 основні види робіт та порядок 
здійснення планування розвитку 
регіонів України; 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

5% 

1.7 підходи до здійснення прогнозування на 
регіональному рівні, види прогнозів 
розвитку регіонів України; 

лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

5% 

1.8 особливості розробки і реалізації  
маркетингових стратегій розвитку регіонів 
України; 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 

5% 

1.9 завдання та принципи здійснення 
регіональної політики; 

лекція, семінарське 
заняття,  

самостійна робота 

5% 

1.10 особливості реалізації завдань 
регіональної політки; 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 

5% 

1.11 напрями регіональної політики та їх 
реалізація на рівні регіонів України; 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 

 5% 

1.12 проблеми регіонального розвитку та 
перспективні шляхи їх вирішення з 
позицій регіональної політики України; 

лекція, семінарське 
заняття, самостійно 

робота 

 5% 

2.1 визначати методи регіонального аналізу 

для цілей дослідження регіонального 

розвитку; 

семінарське заняття 

доповіді на 

семінарі, 

тематична 

контрольна 

робота 

(тести),  

виконання 

творчих робіт, 

іспит 

До 30% 

2.2 проводити розрахунок показників з 
метою визначення рівнів 
економічного та соціального 
розвитку регіону; 

семінарське заняття 

2.3 здійснювати порівняльний аналіз рівнів 
економічного та соціального розвитку 
регіонів України; 

семінарське заняття 

2.4 визначати методи та підходи до 
управління регіональними розвитком; 

семінарське робота 

2.5 здійснювати комплексний аналіз сучасного 
стану розвитку регіонів України для цілей 
регіонального маркетингу; 

семінарське заняття 



2.6 складати проекти планів та прогнозів 
розвитку регіонів України;  

семінарське заняття, 

самостійна творча 

робота 

2.7 визначати стратегічні та тактичні 
завдання напрямів регіональної 
політики та механізми їх реалізації; 

семінарське заняття 

2.8 здійснювати оцінку інвестиційної 
привабливості регіонів України та 
визначати завдання інвестиційної 
політики регіонів;  

семінарське заняття, 

самостійна творча 

робота 

2.9 визначати та обґрунтовувати необхідність 
здійснення заходів регіональної екологічної 
політики в Україні; 

семінарське заняття, 

самостійна творча 

робота 

2.10 аналізувати проблеми регіонального 
розвитку та вплив реалізації завдань 
регіональної політики на розвиток 
регіонів України. 

семінарське заняття 

3. Комунікація    

3.1 вироблення у здобувачів освіти 

комунікативних навичок, практичних 

навичок щодо спілкування з фахівцями 

та експертами з регіонального розвитку 

та регіональної політики; 

семінарські заняття, 

дискусії, вирішення 

конкретних задач та 

ситуацій 

 

 

виступи, 

доповнення на 

семінарах, 

індивідуальне 

творче 

завдання, іспит  

 

До 5% 

 

4 автономність та відповідальність: продемонструвати розуміння особистої відповідальності за 

професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на 

регіональний розвиток, зокрема при: 

4.1 розробці проектів планів, прогнозів, 

комплексних та цільових програм 

розвитку регіонів, проведенні 

експертизи існуючих планів та програм 

регіонального розвитку з метою 

об’єктивної оцінки ефективності 

реалізації заходів регіональної політики 

України. 

семінарські заняття, 

дискусії, творчі 

самостійні роботи 

виступи, на 

семінарах, 

виконання 

індивідуальних 

творчих 

завдань, 

тематичні 

контрольні 

роботи, іспит  

До 5% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

 
                  Результати навчання дисципліни  

Програмні результати  

навчання 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 

1. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в 

галузях предметної області географічних наук (ПРН-1) 

 +    + +   +  + 

2. Визначати основні характеристики, процеси, 

історію і склад географічної оболонки (ПРН-6) 

+  + + +    +  +  



3. Використовувати польові та лабораторні методи для 

аналізу природно і суспільно-географічних об’єктів і 

систем (ПРН-8) 

  + + + + + +     

4. Аналізувати склад і будову природно- та суспільно-

географічних об’єктів і систем (відповідно до 

спеціалізації) на різних просторово-часових рівнях 

(ПРН-10) 

+  + +     +  +  

5. Впорядковувати і узагальнювати матеріали 

польових та лабораторних досліджень, інтегрувати їх 

від спостереження до розпізнавання, синтезу і 

моделювання (ПРН-11) 

 + + +   +    + + 

6. Дотримуватися морально-етичних аспектів 

досліджень, інтелектуальної та академічної 

доброчесності, професійного кодексу поведінки, вміти 

зберігати та примножувати моральні культурні 

наукові цінності і досягнення суспільства, діяти у 

полікультурному середовищі (ПРН-13) 

 +          + 

7. Демонструвати здатність проводити самостійні 

дослідження природно- та суспільно-географічних 

об’єктів, систем і процесів у географічній оболонці за 

польових і лабораторних умов (ПРН-14) 

            

8. Виявляти державницьку і громадянську позицію у 

професійній діяльності, використовувати 

комунікативні навички і технології, ініціювати 

запровадження методів комунікативного менеджменту 

на практиці, вміти реалізувати свої права та обов’язки 

як члена суспільства (ПРН-16) 

            

 
                  Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3.1 4.1 

1. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в 

галузях предметної області географічних наук (ПРН-1) 

  +  +  + +  +   

2. Визначати основні характеристики, процеси, 

історію і склад географічної оболонки (ПРН-6) 

+ +  +   +  +    

3. Використовувати польові та лабораторні методи для 

аналізу природно і суспільно-географічних об’єктів і 

систем (ПРН-8) 

+ + + +         

4. Аналізувати склад і будову природно- та суспільно-

географічних об’єктів і систем (відповідно до 

спеціалізації) на різних просторово-часових рівнях 

(ПРН-10) 

  +  +     +   

5. Впорядковувати і узагальнювати матеріали 

польових та лабораторних досліджень, інтегрувати їх 

від спостереження до розпізнавання, синтезу і 

моделювання (ПРН-11) 

+  +  + +  + + +   

6. Дотримуватися морально-етичних аспектів 

досліджень, інтелектуальної та академічної 

доброчесності, професійного кодексу поведінки, вміти 

зберігати та примножувати моральні культурні 

наукові цінності і досягнення суспільства, діяти у 

полікультурному середовищі (ПРН-13) 

     +  + +  +  



7. Демонструвати здатність проводити самостійні 

дослідження природно- та суспільно-географічних 

об’єктів, систем і процесів у географічній оболонці за 

польових і лабораторних умов (ПРН-14) 

     +  + +  +  

8. Виявляти державницьку і громадянську позицію у 

професійній діяльності, використовувати 

комунікативні навички і технології, ініціювати 

запровадження методів комунікативного менеджменту 

на практиці, вміти реалізувати свої права та обов’язки 

як члена суспільства (ПРН-16) 

          + + 

 
7. Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається 

за результатами написання тематичних контрольних робіт, доповідей на семінарських заняттях, 

виконання творчих самостійних робіт, підготовці презентацій, участі в дискусіях, іспиту. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 

рівні така: 

 результати навчання – 1.1 – 1.10 (знання) – до 5% за кожен; 

 результати навчання – 2.1 – 2.10 (вміння) - до 30%; 

 результати навчання – 3.1 (комунікація) – до 5%; 
 результати навчання – 4.1 (автономність та відповідальність) - до 5%. 

 
7.1. Форми оцінювання студентів: 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу двох змістових частин, відповідей на семінарських заняттях, виконання індивідуальних 

творчих робіт та написання контрольних робіт по завершенню змістовних частин. 

Оцінювання за формами контролю: 

 ЗЧ1 ЗЧ 2 
Min. – 18 балів Max. –30 балів Min. – 18 бал Max. –30 балів 

Індивідуальна творча 

робота 

„3”  х  1 = 3 „5”  х 1  = 5 „3”  х  1 = 3 „5”  х 1  = 5 

Відповіді на семінарських 

заняттях 

„2”  х 2  = 4 „5”  х 2  = 10 „2”  х 2 = 4 „5”  х 2  = 10 

Контрольна робота 1 „11”  х 1  = 11 „15”  х 1  = 15   

Контрольна робота 2   „11”  х 1  = 11 „15”  х 1  = 15 
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 
– мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті - 40 

балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної 

кількості балів, відведених на іспит). 

Студенти, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 20 балів до складання іспиту не допускаються. Рекомендований 

мінімум для допуску до іспиту – 36 балів. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовна частина 1 Змістовий частина 2 Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включаючи відповіді на 

семінарських заняттях, самостійну роботу та виконання індивідуальних творчих завдань.  



Впродовж семестру проводяться тематичні контрольні роботи у письмовій формі (тести та 

запитання з розгорнутими відповідями) після завершення розгляду відповідних тем. Набуття 

студентами знань та навичок також оцінюється під час їх виступів на семінарах, участю у 

дискусіях, підготовкою самостійних творчих робіт на задані теми. 

Підсумкове оцінювання здійснюється у формі письмового іспиту. 

 

Шкала відповідності 

Відмінно  90-100 

Добре  75-89 

Задовільно  60-74 

Незадовільно  0-59 



 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ п\п 

Назва  теми Кількість годин 

лекції семінари  
самостійна 

робота 

Змістова частина І. Регіональний розвиток 

1. 
Вступ.  

Тема 1. Теоретичні основи регіонального 

розвитку 

2 2 6 

2. Тема 2. Економічний розвиток регіону 2 2 6 

3. Тема 3. Соціальний розвиток регіону 2 2 6 

4. Тема 4. Менеджмент регіонального розвитку 2 2 6 

5. Тема 5. Планування регіонального розвитку 2 2 6 

6. Тема 6. Прогнозування регіонального розвитку 2 2 6 

7. Тема 7. Регіональний маркетинг 2 2 6 

8. Тема 8. Моніторинг регіонального розвитку 2 2 6 

Змістова частина ІІ. Регіональна політика 

9. 
Тема 9. Теоретико-методологічні основи 

регіональної політики 
2 2 6 

10. Тема 10. Соціальна регіональна політика 2 2 6 

11. Тема 11. Регіональна промислова політика 2 2 6 

12. Тема 12. Регіональна інноваційна політика 2 2 6 

13. Тема 13. Регіональна інвестиційна політика 2 2 6 

14. Тема 14. Регіональна екологічна політика 2 2 6 

15. 
Тема 15. Проблеми реалізації завдань регіональної 

політики в Україні 
2 2 6 

 ВСЬОГО 30 30 90 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Семінарських – 30 год. 

Самостійна робота - 90 год. 
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