Назва дисципліни
Регіональні студії
Перший (бакалаврський) рівень
Рівень вищої освіти
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Назва спеціальності
Соціально-економічний розвиток регіону та суспільні комунікації
Назва спеціалізації
денна / заочна
Форма навчання
Кафедра, що забезпечує Економічних систем і управління інноваційним розвитком
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Курс
Семестр
Викладач
А
Мета і задачі дисципліни
Мета курсу – формування базових знань теорії територіальної
організації суспільства і регіонального розвитку про принципи і фактори
розміщення продуктивних сил, актуальні проблеми розвитку регіонів,
формування і функціонування регіональних суспільно- територіальних
систем, зміст і напрями регіональної політики.
Завдання курсу: формування конкретних знань про основні теоретикометодологічні концепції регіональних студій, особливості регіонального
розвитку й управління регіональними процесами, закономірності,
фактори і принципи розміщення продуктивних сил у регіонах, зміст й
основні напрями регіональної політики країн різних типів.
В
Тематика дисципліни
1. Регіоналістика як наукова дисципліна.
2. Регіон як суспільно-політична система й об’єкт господарювання та
управління.
3. Теорії розміщення виробництва і регіонального розвитку.
4. Закономірності, принципи і фактори регіонального розвитку.
5. Стадійно-еволюційний підхід до регіонального розвитку.
6. Методи регіонального аналізу і діагностики.
7. Цілі, критерії і методи управління регіональним розвитком.
8. Моделювання регіонального розвитку.
9. Теоретичні основи регіональної політики.
10. Регіональна політика в розвинутих країнах світу.
11. Регіональна політика в Україні і проблеми розвитку регіонів держави
С
Стиль та методика
Організаційнометодичні форми Лекційні та практичні заняття
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
завдання, екзамен
D
Компетентності
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
Загальні
діяльності.
ЗК10. Навички використання інформаційних, промислових і
комунікаційних технологій.
ЗК11. Здатність працювати як автономно, так і у команді, здійснювати
дослідження в групі під керівництвом лідера з урахуванням вимог та
особливостей сьогодення.
ЗК12. Здатність брати участь у розробці проектів, рухатися до спільної
мети.
ЗК14. Здатність використовувати набуті знання, розуміти предметну
область та професію на практиці, бути відкритими до застосування знань
з урахуванням конкретних ситуацій.
СК3. Здатність визначати функціональні області та їх взаємозв’язки,
Фахові
налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних відносин
різного рівня.

Е

СК8. Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на
основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані результати, виявляти відповідні закономірності
на різних рівнях ієрархії.
СК12. Розуміння характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей
та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав.
СК18. Розуміння специфіки організації маркетингової та логістичної
діяльності на певних територіях.
СК20. Здатність впроваджувати інноваційні заходи та технології в
діяльність суб’єктів регіонального розвитку, налагодження суспільних
комунікацій та міжнародних відносин.
Основні результати навчання
РН4. Розуміння принципів використання теоретичних знань з
міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та
конфліктів, регіоналістики при вирішенні практичних завдань.
РН6. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну фахову область на
практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних
ситуацій. Знати та використовувати фахову термінологію, пояснювати
базові концепції міжнародних відносин, суспільних комунікацій та
регіональних студій.
РН12. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо
на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних
та міжкультурних відмінностей людей, які формують регіональні та
міжнародні студії.
РН14. Ідентифікувати та бути учасником ділових міжнародних
організаційно-правових відносин, обґрунтовувати власну думку щодо
конкретних умов реалізації форм міжнародних відносин на мега-, макро-,
мезо- і мікрорівнях.РН16. Оцінювати події міжнародного життя, процеси
в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан
взаємодії та конфлікту в міжнародних та регіональних системах.
РН21. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних
відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій,
регіонального розвитку, поважати опонентів і їхню точки зору.

