
Дисципліна Збалансований розвиток територій 

Рівень ВО Перший (бакалаврський)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Навчальній дисципліні «Збалансований розвиток територій» передують 

навчальні дисципліни, такі як: «вища математика», ««Загальна 

екологія», «Природоохоронне законодавство та екологічне право», 

«Урбоекологія», «Техноекологія», «Організація та управління в 

природоохоронній діяльності»," Моніторинг довкілля". 

Що буде вивчатися Вивчення теоретичних засад, збалансованого розвитку; засвоєння суті 

закономірностей, принципів і механізмів управління збалансованим 

розвитком територій; опанування основами методології, технологіями 

та процедурами оцінювання індикаторів збалансованого розвитку в 

контексті використання наявного ресурсного потенціалу та збереження 

можливостей для відтворення регіональної економічної системи. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Визначення національної парадигми і стратегії збалансованого розвитку 

України відбувається під впливом сучасних світових тенденцій щодо 

вирішення проблеми не тільки гармонійного розвитку людства, але 

навіть його виживання. І головним тут стає розуміння того, що 

підвалини розкриття цієї проблеми перебувають у площині загальних 

процесів техносферизації людського мислення, а отже, і господарської 

поведінки. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Вміти здійснювати нормативно-проектну діяльність в публічному 

управлінні; 

здатність застосовувати інституційну та інструментальну базу 

управління ресурсами в системі публічного управління; 

здатність готувати проекти управлінських рішень; 

здійснення владного впливу на життєздатність людей з боку органів 

державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій 

шляхом застосування сукупності методів (економічних, 

адміністративних, інформаційно-психологічних та ін.) з метою 

досягнення цілей збалансованого розвитку; 

реалізація управлінських функцій, пов’язаних із забезпеченням 

збалансованого розвитку територій і раціональним використання їх 

ресурсного потенціалу. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Виконувати функціональні обов’язки в рамках виконання завдань 

реалізації політики збалансованого розвитку територій; 

аналізувати впливстримуючих і стимулюючих чинників на 

збалансований розвиток; 

оцінювати глобальні показники збалансованого розвитку національної 

економіки; 

організовувати роботу органів публічної влади із застосуванням 

методології управління збалансованим розвитком; 

забезпечувати координацію діяльності підрозділів органів виконавчої 

влади і місцевого самоврядування, налагоджування публічно-

приватного партнерства, прозорості прийняття управлінських рішень в 

сфері забезпечення збалансованого розвитку територій; 

оцінювати наявний потенціал територій 

Інформаційне 

забезпечення 
Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації)  
Форма проведення 

занять 

Лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Екзамен 

 

 


