
 
 



 
 

 



1. Мета і завдання вивчення дисципліни 

1.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою дисципліни «Регіональна економіка та регіональне управління» є 

вивчення теоретико-методологічних засад регіональної економіки, державної 

регіональної політики та регіонального управління; вивчення інституціональної 

бази регіонального управління; засвоєння організаційних, функціональних, 

методичних та інформаційно-комунікативних засад управління регіональним 

розвитком; опанування уміннями використання інструментів та механізмів 

регіонального управління. 

 

1.2. Завдання вивчення дисципліни 
У результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні: 

знати: теоретико-методологічні засади регіональної економіки та 

регіонального управління; організаційно-правові та інституційні засади 

регіонального управління; основні моделі територіальної організації влади в 

Україні; систему функціональних механізмів регіонального управління, їх 

особливості та сфери застосування. 

вміти: формувати управлінські стратегії регіонального розвитку; 

застосовувати новітні управлінські технології; використовувати систему 

функціональних механізмів та інструментарію регіонального управління; 

оцінювати наслідки реформ, здійснюваних у галузі територіальної організації 

влади в Україні. 

 

1.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

– готовність 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;  

– здатність до аналізу та оцінки проблем функціонування регіональної 

економіки; 

– готовність до систематизації, узагальнення та адаптації новітніх моделей 

та методів регіонального управління;  

– здатність оперування інституційною, функціональною та 

інструментальною базою реалізації державної регіональної політики в нових 

соціально-економічних та геополітичних умовах; 

– здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики, 

застосовувати й удосконалювати управлінські технології в умовах нових викликів 

та ризиків. 

 

1.4. Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні: глибоко розуміти 

загальні принципи й методологію регіонального управління, застосувати їх у 

власних дослідженнях та у викладацькій практиці; уміти визначати, оцінювати й 

обґрунтовувати стратегічні напрями розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому рівнях та на рівні організації; володіти методами, 

технологіями та спеціальним інструментарієм регіонального управління; 



застосовувати інноваційні управлінські підходи в сфері удосконалення 

територіальної організації влади в Україні. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни   «Регіональна економіка та 

регіональне управління» 

Дисципліна «Регіональна економіка та регіональне управління» включає два 

змістових модулі. 

 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади регіональної економіки 

Сутність регіональної економіки як науки, суспільної практики, 

інтегрованого об’єкта пізнання. Регіон та регіоналізм. Системні, територіально-

економічні та функціонально-організаційні характеристики регіону. 

Теорії розміщення та просторового розвитку Й. Г. фон Тюнена, А. Вебера, 

В. Кристаллера. Моделі просторової рівноваги А. Льоша.  

Теорії просторової організації економіки (теорія "полюсів зростання" 

Ф. Перру, теорія дифузії нововведень Т. Хагерстранда, теорії міжрегіональних 

економічних взаємодій). Теорія "циклу життя продукту" Р. Вернона, С. Хірша. 

Концепції "регіонального автоматичного балансу і дисбалансу" Л. Вальраса, 

Г. Мюрдаля. Модель "центр - периферія" Дж. Фрідмана, Г. Мюрдаля, 

А. Хіршмана та типологія регіонів. 

Сучасні теорії розвитку регіональної економіки. Нова парадигма 

функціонування регіональної економіки: регіон як квазікорпорація, ринок, соціум. 

Суспільні теорії регіоналізму та новий регіоналізм 

Методологічні основи вивчення регіональної економіки: особливості 

застосування методів системного аналізу, геокомплексологічного, історичного, 

екологічного, економіко-математичного, функціонального та генетичного 

підходів. Закони, закономірності та принципи регіональної економіки. 

Неокласичний, посткейнсіанський, кумулятивний та агломеративний 

підходи до вивчення регіонального розвитку. 

Література: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

 

Тема 2. Економіка регіону: сутність, структура, основні характеристики та 

особливості розвитку 

Системні ознаки економіки регіону: регіональна цілісність, системність, 

економічна самостійність, сталість розвитку, комплексність, поліструктурність, 

ієрархічність, соціальна орієнтованість, саморозвиток і керованість. Предмет 

економіки регіону. 

Структура економіки регіону. Рівень соціально-економічного розвитку 

регіону. Параметри регіональної соціально-економічної асиметрії. Регіональні 

дисбаланси. Конкурентоспроможний розвиток територій. 

Методологічні підходи до аналізу та використання соціально-економічного 

потенціалу регіону. Основні складові соціально-економічного потенціалу регіону: 

їх характеристика та методика оцінки. 

Взаємозв'язок спеціалізації, концентрації та кластеризації регіонального 

розвитку. Концептуальні засади, принципи формування та функціонування 

регіональних кластерів. Кластерні теорії М. Портера, Е. Бергмана, М. Енрайта. 



Методологічні та методичні основи дослідження регіональних ринків.  

Література: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 

 

Тема 3. Прикладні аспекти функціонування регіональної економіки 

Економічний простір та форми просторової організації господарства. Особливості 

регулювання розвитку окремих сфер та секторів регіональної економіки. 

Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіону: методика визначення. 

Конкурентоспроможність і набуття конкурентних переваг як основні умови 

регіонального розвитку. Ефективність та результативність економічного розвитку 

територій.  

Регулювання соціального розвитку регіону. Соціальна інфраструктура регіону: 

особливості функціонування та механізми управління.  

Моделі стимулювання розвитку різних типів територій. Механізми державної 

підтримки розвитку депресивних (проблемних) територій. Програми подолання 

депресивного стану. Території зі спеціальним статусом: їх типологія та селективні 

засоби підтримки розвитку. Факультативні території: класифікація та особливості 

управління розвитком.  

Теорії формування міжрегіонального економічного простору та міжрегіональної 

взаємодії. Транскордонне та міжрегіональне співробітництво в системі регіональної 

економіки: Європейський та світовий досвід. Концептуальні засади формування 

єврорегіонів. Інституціалізація міжрегіональних відносин.  

Література: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

 

Тема 4. Державна регіональна політика 

Теоретико-методологічні засади регіональної політики та регіонального 

управління. Концепція регіоналістики В. Айзарда. Гравітаційні моделі регіонів В. 

Леонтьєва та Р. Страута. Теорія нової економічної географії П. Кругмана. Теорія 

конкурентоспроможності регіонів М. Портера. Теорія агломерації Х. Річардсона. 

Сутність, еволюція та види регіональної політики. Мета і завдання регіональної 

політики. Цілі, принципи, пріоритети та механізми реалізації державної регіональної 

політики. Роль регіональної політики в удосконаленні територіальної організації влади в 

Україні. 

Державна стратегія регіонального розвитку. Секторальний (галузевий), 

територіальний (просторовий) та управлінський аспекти формування і реалізації 

державної регіональної політики. 

Складові державної регіональної політики України. Моделі та механізми реалізації 

регіональної економічної політики. Сутність та напрямки трансформації регіональної 

структурно-інвестиційної політики. Регіональна інноваційна політика та формування 

інноваційного простору регіону. Основні елементи регіональної соціальної політики та 

механізми її реалізації. Інструменти реалізації  регіональної екологічної політики. 

Регіональна політика України в умовах глобалізації та європейської інтеграції. 

Глобалізація і національна стратегія України. Основні типи та моделі регіоналізації. 

Концепція регіональної політики ЄС та статус регіонів у Євросоюзі. «Європейська 

Хартія про місцеве самоврядування» і механізми регіоналізації управління економікою.  

Література: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 

 

 

 

 



Тема 5. Організаційно-правові та інституційні засади регіонального 

управління 

Формування територіальної організації влади в Україні. Нормативно-правові 

та інституційні засади регіонального управління. Моделі територіальної 

організації влади в зарубіжних країнах. 

Адміністративно-територіальна реформа. Основні моделі та напрями 

удосконалення територіальної організації влади в Україні. Трансформація 

організаційної та функціональної структур управління соціально-економічним 

розвитком регіону в контексті реалізації адміністративно-територіальної реформи. 

Принципи регіонального управління. Інституційна база регіонального 

управління. Система суб’єктів регіонального управління на макро-, мезо-, 

локальному рівні.  

Місце регіонального управління в системі публічного управління. Новітні 

концепції публічного управління та адміністрування: "New Public Management", 

"Public Administration", "Good Governance" (належне урядування), "Networked 

Government" (мережевий уряд). 

Література: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15 

 

Тема 6. Організаційно-функціональні механізми регіонального 

управління  

Механізми управління розвитком регіону: системні, функціональні та 

процесні характеристики. Стратегії соціально-економічного розвитку регіону та 

моделі механізму їх реалізації. Нормативно-правове та організаційно-методичне 

забезпечення розробки стратегій регіонального розвитку. Напрями регіональної 

політики та проблеми вибору управлінських стратегій. 

Сутність, основні завдання та методологічні засади прогнозування 

регіонального розвитку. Регіональні програми як основний інструмент реалізації 

регіональної політики. Планування в системі організаційно-функціональних 

механізмів управління соціально-економічним розвитком регіону. Методологічні 

засади формування програми економічного і соціального розвитку регіону; 

механізми її реалізації.  

Сутність та місце регіонального аналізу в системі регіонального управління. 

Система спеціальних методів та прийомів регіонального аналізу. 

Маркетинг території. Критерії конкурентоздатності території. Особливості 

застосування маркетингових підходів в діяльності органів регіонального 

управління.  

Завдання регіональних органів управління щодо організації та проведення 

моніторингу розвитку регіону. Система інформаційно-комунікативного 

забезпечення регіонального управління: принципи та напрями її удосконалення. 

Інструменти політики планування та раціонального використання 

територій. Зарубіжний досвід планування територій та організації просторового 

розвитку. 

Література: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17,18, 19 
 



3. Структура вивчення дисципліни "Регіональна економіка та 

регіональне управління" 
 Всього Кількість годин Контрольн

і заходи  Лекції Практичні 

 заняття 

Самостій

на 

робота 

Тема 1. Теоретико-методологічні 

засади регіональної економіки 

30 6 4 20 Тести, 
дискусійне 
обговорен-

ня 
Тема 2. Економіка регіону: сутність, 

структура, основні характеристики 

та особливості розвитку 

30 6 4 20 Управлінсь
кіі ситуації 

та 
завдання 

Тема 3. Прикладні аспекти 

функціонування регіональної 

економіки 

28 4 4 20 Тести 
Управлінсь
кі ситуації 

Тема 4. Державна регіональна 

політика 

26 4 2 20 Тести, 
кейси 

Тема 5. Організаційно-правові та 

інституційні засади регіонального 

управління 

16 4 2 10 Управлінсь
кі ситуації 

Тема 6. Організаційно-

функціональні механізми 

регіонального управління 

20 6 4 10 Тести, 
дискусійне 
обговорен-
ня 
Тренінг 
Управлінсь
кі ситуації 

Разом 150 30 20 100  

 

 

4. Тематика практичних занять 

 

Практичне заняття № 1 

Тема: Теоретико-методологічні засади регіональної економіки. 

Економіка регіону: сутність, структура, основні характеристики та 

особливості розвитку 

Мета: Вивчити теоретичні засади регіональної економіки; засвоїти системні 

ознаки економіки регіону: сутність, структуру та основні характеристики  

Питання для обговорення: 

1. Методологічні основи вивчення регіональної економіки. Сучасні теорії 

розвитку регіональної економіки.  

2. Системні ознаки економіки регіону. Структура економіки регіону 

3. Рівень розвитку регіону. Показники регіональної соціально-економічної 

асиметрії.  

4. Методологічні підходи до аналізу та використання соціально-економічного 

потенціалу регіону. 

5. Принципи формування та особливості функціонування регіональних 

кластерів.  

6. Методологічні та методичні основи дослідження регіональних ринків.  

 

 



Практичне заняття  № 2 

Тема: Прикладні аспекти функціонування регіональної економіки 

Мета: оволодіти теоретичними знаннями, набути уміння регулювання 

розвитку окремих секторів регіональної економіки та територій різних типів 

Питання для обговорення:  
1. Економічний простір та форми просторової організації господарства.  

2. Реальний сектор економіки регіону: його структура та особливості 

функціонування.  

3. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіону: методика 

визначення. 

4. Конкурентоспроможність і набуття конкурентних переваг як основні умови 

регіонального розвитку. 

5. Регіональна соціальна політика: особливості та напрями здійснення.  

6. Моделі стимулювання розвитку регіонів різних типів та депресивних 

територій 

7. Транскордонне та міжрегіональне співробітництво в системі регіонального 

розвитку. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Державна регіональна політика. Організаційно-правові та 

інституційні засади регіонального управління  

Мета: Вивчити теоретико-методологічні засади регіонального управління; 

засвоїти механізми державної регіональної політики 

Питання для обговорення: 

1. Місце і роль регіонального управління в загальній системі публічного 

управління. 

2. Сутність , види,  принципи та завдання державної регіональної політики. 

3. Складові державної регіональної політики України: завдання та 

механізми реалізації  

4. Організаційно-правові засади регіонального управління. 

5. Організаційно-правові та інституційні засади регіонального управління. 

6. Трансформація організаційних структур регіонального управління в 

контексті удосконалення територіальної організації влади в Україні. 

 

Практичне заняття № 4-5 

Тема. Організаційно-функціональні механізми регіонального управління 

Мета: оволодіти теоретичними знаннями та засвоїти уміння застосування 

організаційно-функціональних механізмів регіонального управління.  

Питання для обговорення: 

1. Стратегії соціально-економічного розвитку регіону та моделі механізму їх 

реалізації. 

2. Сутність та основні завдання прогнозування соціально-економічного 

розвитку регіону.  

3. Регіональні програми як основний інструмент реалізації регіональної 

політики. Методичні та організаційні засади розробки регіональних програм. 

4. Планування регіонального розвитку. Методологічні основи розробки 

програми економічного і соціального розвитку регіону. 



5. Сутність та місце регіонального аналізу в системі регіонального 

управління. Види регіонального аналізу. 

6. Регіональний маркетинг в системі регіонального управління. Маркетинг 

території.  

7. Організаційне та інформаційне забезпечення моніторингу розвитку 

регіону.  

8. Інструменти політики раціонального використання територій. Планування 

території. 

 
 

5. Самостійна робота 

 
№ 

п/п 

Тема та зміст самостійної роботи Форма представлення 

1. Опрацювання науково-монографічної, навчальної 

літератури, спеціальних джерел інформації, 

нормативно-правових та інструктивно-методичних 

матеріалів 

Підготовка доповідей з 

проблемних питань, 

презентації 

2. Набуття умінь практичного використання  здобутих 

знань: 

– оволодіння інструментарієм регіонального аналізу, 

стратегування, програмування, прогнозування, 

планування регіонального розвитку, регіонального 

маркетингу; 

– опанування спеціальними засобами дослідження 

регіональної економіки та регіонального управління; 

– оволодіння методиками економіко-математичного 

моделювання та технологіями регіонального 

управління;  

– обґрунтування  управлінських стратегій, підготовка 

проектів управлінських рішень та їх економічної 

оцінки. 

Розроблення алгоритму 

розрахунків. Підготовка 

спеціальних процедур 

використання інструментів 

та засобів регіонального 

управління 

3 Виконання  індивідуального завдання Аналітична записка, проект 

управлінського рішення, 

презентація 

  Всього 100 

 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У навчальному процесі застосовуються: лекції з використанням 

мультимедійного проектора; практичні заняття, в тому числі у комп'ютерному 

класі; індивідуальні заняття; виконання розрахунково-аналітичних та вирішення 

управлінських ситуацій; групова робота, комунікативні техніки, реферування, а 

також методи опитування, тестування, ділові ігри. 

У процесі вивчення дисципліни «Регіональна економіка та регіональне 

управління» використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- реферати; 



- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- залік.  

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю  
У процесі вивчення дисципліни "Регіональна економіка та регіональне 

управління" використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи 

слухача: поточне тестування та опитування; підсумкове тестування по кожному 

змістовому модулю;, підсумковий залік. 

Шкала оцінювання: 
За шкалою 

ЗУНУ 
За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 

добре 
В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 
65-74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 
35–59 

незадовільно 
FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 
№ Найменування Номер теми 

1 Регіональна економіка: Підручник / За редакцією Є. П. Качана. Київ: 

Знання, 2011. 670 с. 

1-6 

2 Дудкіна О.П. Регіональне управління : навч. посібник. Тернопіль: Вид-

во "Астон", 2013 . 206 с. 

1-6 

3 Мультимедійна техніка 1-6 

4 Електронний варіант лекцій 1-6 

5 Індивідуальні завдання для самостійного виконання (електронний 

варіант) 

1-6 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації". URL: http://www/gov.ua  

2. Богославська А. В., Кваша О. С. Регіональна економіка: Навчальний посібник. 

Миколаїв, 2017. 300 с.  

3. Давимука С. А., Куйбіда В. С., Федулова Л. І. Тенденції розвитку нової регіональної 

політики ЄС. Регіональна економіка. 2019. №. 1. С. 76–87. 

4. 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.  

5. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text 

6. Жук А. М. Головні пріоритети державної регіональної політики в Україні. Публічне 

управління та митне адміністрування. 2016. №. 2. С. 125–130. 

7. Кондіус І. С. Еволюція кумулятивних теорій регіонального економічного розвитку 

Економічний форум. 2017. №. 1. С. 4–11. 

8. Мельник А.Ф., Васіна А.Ю., Дудкіна О.П. Державне і регіональне управління: навч. 

метод.коплекс. Тернопіль: ТНЕУ. 2020. 286 с.  

http://www/gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11


9. Bogoviz A. V., Semenova E. I., Alekseev A. N. New challenges for regional economy at 

the modern stage. International conference on Humans as an Object of Study by Modern Science. 

Springer, Cham, 2017. С. 574-580. 

10. Fleischmann K., Daniel R., Welters R. Developing a regional economy through creative 

industries: innovation capacity in a regional Australian cityю Creative Industries Journal. 2017. Т. 10. 

№. 2. С. 119-138.  

11. Liu S. et al. A three-scale input-output analysis of water use in a regional economy: Hebei 

province in China. Journal of Cleaner Production. 2017. Т. 156. С. 962-974. 

12. Loizou E. et al. The role of agriculture as a development tool for a regional economy 

Agricultural Systems. 2019. Т. 173. С. 482-490. 

13. Myagkova Y. Y. et al. Features of development of regional economy and macroeconomic 

trends in the XXI century.International Journal of Economics and Financial Issues. 2016. Т. 6. №  85. 

14. Mottaeva A. Methodological approaches to identification of clusters in regional economy 

system. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2017. Т. 106. С. 08071. 

15. Patrakeeva O. Y., Kryukov S. V. System-dynamic model of regional economy: the case of 

Rostov Oblast. Studies on Russian Economic Development. 2016. Т. 27. №. 3. С. 286-290.  

16. Partsov A. G., activation of development of regional economy in the context of economic 

system modernization. Revista Espacios. 2017. Т. 38. – №. 57. 

17. Ragulina Y. V., Bogoviz A. V., Alekseev A. N. Modeling the management of innovational 

processes in regional economy. International conference on Humans as an Object of Study by Modern 

Science. Springer, Cham, 2017. С. 568-573. 

18. Shkurkin D. V. et al. Basic characteristics of an intensive type of the reproduction process 

in the regional economy. International review of management and marketing. 2016. Т. 6. №. 1S. 

19. Zaitseva I. et al. Mathematic model of regional economy development by the final result of 

labor resources. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing LLC, 2018. Т. 1952. №. 1. С. 200. 

 

 

 

 


