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Силабус курсу 

Регіональна економіка та регіональне управління 

Ступінь вищої освіти − третій (освітньо-науковий) 
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Спеціальність 051 «Економіка» 
Освітньо-наукова програма «Економіка» 

 

Рік навчання: 1, Семестр:2 

  Кількість кредитів: 5.  Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу 

ПІП д.е.н., доц. Дмитро Шушпанов 

Контактна інформація shdg2011@gmail.com, 

Опис дисципліни 
Дисципліна «Регіональна економіка та регіональне управління» спрямована на формування 

теоретичних знань з методології формування та механізмів реалізації державної регіональної 
політики в умовах удосконалення територіальної організації влади в Україні;формування 
компетентностей щодо готовності до продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у 
галузі регіональної економіки та регіонального управління; володіння методологією наукової та 
дослідницько-інноваційної діяльності в сфері регіональної економіки та регіонального управління; 
здатності до аналізу та оцінки проблем функціонування регіональної економіки; готовності до 
систематизації, узагальнення та адаптації новітніх моделей та методів регіонального управління; 
здатності оперування інституційною, функціональною та інструментальною базою реалізації 
державної регіональної політики; здатності розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики, 
застосовувати й удосконалювати управлінські технології в умовах нових викликів та ризиків. 

 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

6 / 4 Тема 1. Теоретико-
методологічні засади 
регіональної економіки 

Вміння визначати сутнісні, функціональні та 
процесні характеристики регіону та 
регіональноїекономіки; тлумачити сучасні концепції 
регіонального розвитку та регіональної економіки 

Тести, 
дискусійне 
обговорен-
ня 

6 / 4 Тема 2. Економіка регіону: 
сутність, структура, 
основні характеристики та 
особливості розвитку 

Здатність аналізувати та  діагностувати сутнісні, 
структурні та функціональні характеристики 
регіональної економіки. 
Готовність до системної оцінки проблематики 
регіональної економіки в умовах реформування 
територіальної організації влади в Україні. 

Управлінсь
кіі ситуації 
та 
завдання 
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4/ 4 Тема 3. Прикладні аспекти 
функціонування 
регіональної економіки 

Готовність обґрунтовувати  завдання, пов'язані з 
застосуванням інституційної, функціональної  та 
інструментальної бази реалізації державної 
регіональної політики в сфері розвитку регіональної 
економіки, окремих секторів, сфер економіки 
регіонів, кластерів, територій пріоритетного 
розвитку, регіонів різних типів 
Володіння методологією наукової та дослідницько-
інноваційної діяльності в сфері регіональної 
економіки та регіонального управління 

Тести 
Управлінсь
кі ситуації 

4 / 2 Тема 4. Державна 
регіональна політика 

Здатність аналізувати види, цілі та принципи 
державної регіональної політики; визначати 
секторальний (галузевий), територіальний 
(просторовий) та управлінський аспекти 
формування і реалізації державної регіональної 
політики України 
Вміння класифікувати основні складові державної 
регіональної політики та систему засобів їх 
реалізації в умовах удосконалення територіальної 
організації влади в Україні 

Тести, 
кейси  

4 / 2 Тема 5. Організаційно-
правові та інституційні 
засади регіонального 
управління 

Здатність ідентифікувати регіональне управління  
як специфічну складову публічного управління; 
Вміння оперувати сучасною нормативно-правовою 
інструктивно-методичною базою;  
Готовність до систематизації, узагальнення та 
адаптації новітніх моделей та методів регіонального 
управління, кращих вітчизняних та зарубіжних 
практик 
Вміння аналізувати моделі територіальної 
організації влади в Україні; принципи побудови та 
функції регіональних органів управління 

Управлінсь
кі ситуації 

6 /4 Тема 6. Організаційно-
функціональні механізми 
регіонального управління 

Здатність формувати управлінські стратегії 
розвитку регіону адекватні напрямам та завданням 
державної регіональної політики 
Володіння новітніми управлінськими технологіями 
та інструментарієм прогнозування, програмування 
та планування соціально-економічного розвитку 
регіону 
Готовність застосовувати новітні управлінські 
технології регіонального аналізу для діагностування 
стану та вироблення ефективних напрямків та 
механізмів розвитку територій 
Володіти методами та технологіями регіонального 
маркетингу; 
Здатність використовувати технології та процедури 
моніторингу регіонального розвитку та оцінки 
дієвості та ефективності регіонального управління 
 

Тести, 
дискусійне 
обговорен-
ня 
Тренінг 
Управлінсь
кі ситуації 

 
 
 



 

3 
 

Літературні джерела  

1. Богославська А. В., Кваша О. С. Регіональна економіка: Навчальний посібник. Миколаїв, 2017. 300 с.  
2. Давимука С. А., Куйбіда В. С., Федулова Л. І. Тенденції розвитку нової регіональної політики 

ЄС.Регіональна економіка. 2019. №. 1. С. 76–87. 
3. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 05.08.2020р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11.  
4. Дудкіна О.П. Регіональне управління : навч. посібник. Тернопіль: Вид-во "Астон",2013. 206 с. 
5. Мельник А.Ф., Васіна А.Ю., Дудкіна О.П. Державне і регіональне управління: навч. метод.коплекс. 

Тернопіль: ТНЕУ. 2020. 286 с.  
6. Регіональна економіка: Підручник. За ред. Є. П. Качана. Київ: Знання, 2011. 670 с. 
7. Liu S. etal. A three-scale input-outputanalysisofwaterusein a regionaleconomy: 

HebeiprovinceinChina.JournalofCleanerProduction. 2017. Т. 156. С. 962-974. 
8. Loizou E. etal. Theroleofagricultureas a developmenttoolfor a regionaleconomyAgriculturalSystems. 

2019. Т. 173. С. 482-490. 
9. Myagkova Y. Y. etal. Featuresofdevelopmentofregionaleconomyandmacroeconomictrendsinthe XXI 

century.InternationalJournalofEconomicsandFinancialIssues. 2016. Т. 6. №  85. 
10. Mottaeva A. Methodologicalapproachestoidentificationofclustersinregionaleconomysystem.MATEC 

WebofConferences. EDP Sciences, 2017. Т. 106. С. 08071. 
11. Patrakeeva O. Y., Kryukov S. V. System-dynamic modelofregionaleconomy: 

thecaseofRostovOblast.StudiesonRussianEconomicDevelopment. 2016. Т. 27. №. 3. С. 286-290.  
12. Partsov A. G., 

activationofdevelopmentofregionaleconomyinthecontextofeconomicsystemmodernization.RevistaEspacios. 2017. Т. 
38. – №. 57. 

13. Shkurkin D. V. etal. 
Basiccharacteristicsofanintensivetypeofthereproductionprocessintheregionaleconomy.Internationalreviewofmanage
mentandmarketing. 2016. Т. 6. №. 1S. 

14. Zaitseva I. etal. Mathematicmodelofregionaleconomydevelopmentbythefinalresultoflaborresources.AIP 
ConferenceProceedings. AIP Publishing LLC, 2018. Т. 1952. №. 1. С. 200. 
 

Політика оцінювання 
● У процесі вивчення дисципліни "Регіональна економіка та регіональне управління" 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне 
опитування; залікове тестування та опитування; презентації результатів виконаних завдань та 
досліджень; презентації та виступи на наукових заходах; методи дискусійного характеру (диспути, 
дискусії); робота в проблемних групах, індивідуальні консультації, іспит. 

● Політика щодо перескладання. Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин.   

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
іспитів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування – за умов дистанційної форми навчання. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
навчального процесу. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
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Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік  100 

 

Оцінювання 
Шкала оцінювання: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

 


