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КОМУНІКАЦІЯ 

Заняття в аудиторії за розкладом. В позааудиторний час студенти можуть поставити питання 

під час консультації. Інші види комунікації: очна та онлайн консультації за розкладом. 

            e-mail: laboratorygis@ukr.net 

 телефон:  

            соціальні мережі:  

 аудиторія: за розкладом 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ  

Предмет вивчення дисципліни – економічні та соціальні процеси, які забезпечують 

регіональний розвиток. 

Пререквізити курсу: Дисципліна «Основи управління регіонами» належить до вибіркових 

та базується на знаннях з курсів «Основи суспільної географі», «Філософія», «Політологія», 

«Економічна теорія» та інші. 

Мета курсу – освоєння методологічних і методичних основ регіонального управління для 

використання в практиці управління для забезпечення економічного та соціального розвитку 

території. 

Завдання дисципліни:  

- здійснення аналізу сучасних вітчизняних і закордонних підходів до управління 

регіональним розвитком;  

- визначення системи регіонального управління та змісту її основних складових;  

- визначення та обґрунтування основних функцій регіонального менеджменту;  

- формування фінансової основи регіонального управління;  

- обґрунтування сукупного потенціалу регіональних ресурсів, як матеріальної основи 

регіонального розвитку;  

- формування концепції, стратегії та програм економічного та соціального розвитку 

регіону.  

Очікувані результати. Здобувач повинен: 



знати: 

• форми прояву економічних законів територіальної організації суспільного виробництва; 
• цілі та завдання регіонального менеджменту; 

• особливості формування галузевої, функціональної та соціально-демографічної структур 

регіону; 

• систему організації влади на обласному, районному та місцевому рівнях; 

• методику комплексної оцінки розвитку регіону, методи економічного районування території; 
• оцінку трудового потенціалу регіону та регіональні ринки праці; 

• принципи екологічно збалансованого розвитку території, оцінки природних ресурсів регіону; 
вміти: 

• проводити аналіз соціально-економічного розвитку території у просторовому та часовому 

аспектах; 

• визначати основні показники розвитку території, структурні пропорції та тенденції їх зміни; 

• використовувати методи розробки прогнозів, планів та програм соціально-економічного 

розвитку територій, розраховувати доходну та витратну частини місцевих бюджетів та 

міжбюджетних трансфертів; 
• оцінювати інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність території. 

 

ОПИС КУРСУ 

 Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (48 год.) та практичних занять (46 год.), організації 

самостійної роботи студентів (56 год.). 

Основна підготовка студентів здійснюється на лекціях та практичних заняттях, але значна 

частина покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної форми навчання під час 

семестру. Під час викладання дисципліни використовуються методи навчання: словесні (лекція, 

пояснення); наочні (демонстрація презентації з картами, графіками та фото); практичні (практичні 

роботи, семінарські заняття); робота з підручником (під керівництвом викладача, самостійна робота 

студентів).  

 

Перелік тем (загальні блоки) 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи регіонального менеджменту 

Тема 1. Теоретичні засади управління регіональним розвитком. 

Тема 2. Організаційні форми територіального управління. 

Тема 3. Регіональні стратегії як інструмент управління розвитком територій. 

Тема 4. Управління регіональною інфраструктурою.  

Змістовий модуль 2. Основні функції регіонального менеджменту 

Тема 5. Соціальна інфраструктура як об’єкт регіонального управління.  

Тема 6. Стимулювання економічного розвитку регіонів.  

Тема7.Управління регіональними логістичними системами. 

Тема 8. Фінансові ресурси регіону. 

 

Рекомендована література 

1. Регіональне управління: підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. 

Орлатого. – К.: НАДУ, 2014. – 512 с. 

2. Кобилін П.О. Семінар з проблем регіонального розвитку: навчально-методичний посібник для 

аудиторної та самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за 

спеціальністю«Економічна та соціальна географія». –Харків, 2016 – 73 с. 

3. Регіональний менеджмент: конспект лекцій / укладачі: А. Ю. Жулавський, О. О. Павленко, Ю. 

А. Опанасюк, І. О. Тимченко. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – 114 с. 

4. Піддубна Л. І. Практикум з навчальної дисципліни "Державне та регіональне управління" для 

студентів галузі знань 0306 "Менеджмент та адміністрування" всіх форм навчання / укл. Л. І. 

Піддубна – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 48 с. 



5. Романюк С. А. Розвиток регіонів у відкритій економіці: теорія, політика, практика: монографія 

/ С. А. Романюк. – К.: НАДУ, 2013. – 408 с. 

6. Гладій М. В. Реалізація регіональної політики на базі сучасного менеджменту і моніторингу / 

М. В. Гладій, М. І. Долішній, С. М. Писаренко // Регіональна політика: методологія,методи, 

практика / НАН України ; Ін-т регіон. дослідж. – Львів: [б.в.], 2001. – С. 538–556. 

7. Європейська Рамкова Конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними 

общинами або властями. – К.:  УПФ, 1997. – 33 с. 

 

Політика оцінювання 

- Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів 

за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

- Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

- Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 
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    Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 


