
Анотація навчальної дисципліни  

ПРАКТИКУМ З ПРОБЛЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

1. Назва дисципліни – «Практикум з проблем регіонального розвитку» 

2. Лектор – професор НЄМЕЦЬ Людмила Миколаївна,  

                    доцент СЕГІДА Катерина Юріївна  

3. Курс – 1 (другого (магістерського) рівня вищої освіти), семестр – 2. 

4. Кількість: кредитів – 4; академічних годин – 120 (у т. ч. практичні заняття – 36‚ 

самостійна робота – 84). 

5. Опис дисципліни:  

Мета – опанування студентами знань та навичок, необхідних для суспільно-

географічного дослідження економічних, соціально-демографічних, екологічних та 

комплексних проблем регіонального розвитку України. 

Завдання:  
- розкрити сутність поняття регіональний розвиток, підходи і концепції до його 

розуміння; 

- розкрити сутність поняття «проблемний регіон», характерні риси та класифікацію 

проблемних регіонів; 

- розглянути класифікацію проблем регіонального розвитку; 

- ознайомитися із досвідом аналізу та дослідження регіональних економічних, 

соціально-демографічних та екологічних проблем у світі; 

- розкрити специфіку проблем регіонального розвитку в Україні; 

- розглянути сучасний стан, проблеми та перспективи регіональної політики України 

як інструменту вирішення проблем регіонального розвитку держави; 

- виконати науково-дослідницький проект з проблем регіонального розвитку 

України. 

Зміст: Розділ 1. Проблеми регіонального розвитку: сутність, класифікація, підходи 

до дослідження та концепції.  Тема 1. Регіон як об‘єкт дослідження суспільної географії. 

Тема 2. Проблемні регіони. Тема 3. Регіональний розвиток як об‘єкт дослідження 

суспільної географії. Тема 4. Теоретико-методологічні основи регіональної політики 

(сутність, мета і завдання, принципи, її суб’єкти, об’єкти, носії, механізми, види, форми, 

моделі). Тема 5. Проблеми регіонального розвитку: сутність, класифікація. Розділ 2. 

Проблеми регіонального розвитку в Україні. Тема 6. Демографічні проблеми регіонального 

розвитку України. Тема 7. Соціальні проблеми регіонального розвитку України. Тема 8. 

Економічні проблеми регіонального розвитку України. Тема 9. Екологічні проблеми 

регіонального розвитку України. Тема 10. Проблеми суспільно-географічного районування 

та удосконалення адміністративно-територіального устрою України. Тема 11. Проблеми 

раціонального розміщення галузей господарства та ефективності регіонального розвитку в 

Україні. Тема 12. Науково-дослідницький проект з проблем регіонального розвитку 

7. Форми та методи навчання –практичні заняття, науково-дсолідний проект та  самостійна 

робота студентів згідно з програмою курсу. 

8. Форми організації контролю знань, система оцінювання – усне опитування 

(індивідуальне, комбіноване, фронтальне), експрес-опитування, перевірка виконаних 

практичних завдань, контрольні роботи (поточна та підсумкова).  

9. Навчально-методичне забезпечення: Практикум з проблем регіонального розвитку: 

Методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються 

за спеціальністю 106. Географія освітньо-професійною програмою «Економічна та 

соціальна географія» / Н. В. Гусєва. – Харків, 2018. – 151 с. http://soc-econom-

region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Метод-вказівки-з-проблем-РР.pdf 

10. Мова викладання – українська. 

http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Метод-вказівки-з-проблем-РР.pdf
http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Метод-вказівки-з-проблем-РР.pdf

