Назва дисципліни
Стратегічне планування розвитку територій
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
4
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Викладач
А
Мета і задачі дисципліни
Метою викладення навчальної дисципліни є формування системи
теоретичних знань та професійних компетентносте, навичок про сутність
та зміст стратегічного планування, стратегічними та тактичними змінами
у розвитку територій.
Задачами дисципліни є: вивчення основних категорій стратегічного
планування розвитку територій, засвоєння принципів, методів і прийомів
обґрунтування стратегічного планування, вивчення системи планування
в Україні, засобів и методів, ознайомлення з принципами, завданнями та
функціями маркетингу на підприємстві; ознайомлення з сутністю
маркетингових алгоритмів, стратегій та політик; набуття практичних
навичок обґрунтування планових рішень, методології стратегічного і
тактичного планування, соціально-економічного аналізу у процесі
стратегічного планування розвитку територій, організації планової
роботи з розвитку територій, управління земельними ресурсами.
В
Тематика дисципліни
1. Сутність, об’єкт і функції планування розвитку територій.
2. Основи методології стратегічного планування.
3. Система стратегічного планування розвитку територій.
4. Організаційно-правові засади стратегічного планування розвитку
територій.
5. Сутність та основі складові інституційного забезпечення
стратегічного планування.
6. Методи аналізу та оцінки розвитку територій для цілій стратегічного
планування.
7. Бюджетне та фінансове стратегічне планування розвитку територій.
8. Сучасні інформаційні технології для стратегічного планування
розвитку територій.
9. Управління та економічне обґрунтування проектуванням розвитку
територій.
10. Маркетинг у стратегічному плануванні розвитку територій.
11. Інноваційно - інвестиційна діяльність розвитку територій.
12. Стратегічне планування природокористування.
13. Стратегічне планування землекористування.
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. Здатність проявляти гнучкість та уміння ефективно
управляти часом.
ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних
технологій.

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

Е

ЗК8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в
міжнародному контексті. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
ЗК10. Навички використання інформаційних, промислових і
комунікаційних технологій.
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.
СК10. Розуміння міжнародних інтеграційних процесів та місця в них
України з урахуванням національних інтересів України на міжнародній
арені.
СК12. Розуміння характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей
та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав.
СК13. Знання природи та еволюції міжнародних організацій, їх місця у
системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці
України з ними. Знання про міжнародних недержавних акторів та
транснаціональні відносини.
СК14. Здатність до здійснення комунікації, брати участь у ділових
міжрегіональних,
державних
та
міжнародних
відносинах,
обґрунтовувати власну думку щодо ефективних форм реалізації
соціально-економічного розвитку на мега-, макро-, мезо і макрорівнях.
Основні результати навчання
РН2. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих
країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях;
механізми міжнародних, суспільних та міжрегіональних комунікацій.
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.
РН16. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері
міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та
конфлікту в міжнародних та регіональних системах.
РН22. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні
технології у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та
регіональних студій.
РН23. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних
відносин.

