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ВСТУП 
 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Регіональний 
менеджмент” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
бакалавра напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є економічні та соціальні процеси, 
які забезпечують регіональний розвиток. 

 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 
Економічна теорія Стратегічний менеджмент 

Макроекономіка Менеджмент організацій 

Фінанси Інвестиційний менеджмент 

Менеджмент  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи регіонального менеджменту 
Змістовий модуль 2. Основні функції регіонального менеджменту 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Регіональний менеджмент ”  є 
освоєння студентами методологічних і методичних основ регіонального управління 
для використання в практиці управління для забезпечення економічного та 
соціального розвитку території. 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Регіональний менеджмент ” є  

- здійснення аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних 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. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати:  

- економічну сутність та зміст категорій «регіональний розвиток», «регіональне 
управління», «система регіонального управління»; 

- основні функції управління регіоном;  
- принципи, методи та інструменти регіонального управління;  
- процес регіонального управляння;  
- ресурсне та організаційне забезпечення регіонального управління;  
- формування цілей та завдань регіонального управління. 

вміти:  
- розробляти концепцію, стратегію та програму економічного та соціального 

розвитку регіону;  
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- формувати систему стратегічних та поточних цілей регіонального розвитку;  
- обґрунтовувати фактори, що впливають на стан регіональної економіки; 
- розробляти організаційний механізм реалізації стратегії та програм 

економічного і соціального розвитку регіону; 
- визначати і оцінювати рівень економічного розвитку регіону; 

- формувати сукупність економічних і соціальних показників, визначати їх 
рівень та оцінювати його для обґрунтування управлінських рішень, що приймаються 
та реалізовуються в системі регіонального менеджменту. 
мати компетентності: 

• прогнозування розвитку території за основними економічними та соціальними 
показниками; 

• розроблення програм розвитку територій; 
• розроблення бізнес-планів реальних інвестиційних проектів, обґрунтування 
інвестиційних програм; 

• організація управління розвитком території; 
• контроль та регулювання розвитку території.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин  - 2,5  кредити ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи регіонального менеджменту 
Обов'язкові укрупнені навчальні елементи: 
1. Регіональний менеджмент як наука та сфера практичної діяльності  
2. Система регіонального менеджменту 
3. Визначення та оцінка рівня економічного розвитку регіону  
4. Фінансова основа економічного розвитку регіону  
Змістовий модуль 2. Основні функції регіонального менеджменту 
Обов'язкові укрупнені навчальні елементи: 
5. Аналіз стану економіки регіону 
6. Прогнозування та планування розвитку регіону 
7. Організація регіонального управління. Контроль та регулювання реалізації 
основних функцій регіонального менеджменту. 
Індивідуальне завдання - РГР 
3. Рекомендована література 
1. Конституция Украины: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 
1996 р. – К.: Просвіта, 1996. – 80 с. 
2. Новікова М. М. Регіональний менеджмент: конспект лекцій для студентів денної та 
заочної форм навчання спеціальності 6.050200 „Менеджмент організацій”. – Харків: 
ХНАМГ, 2007. – 94 с. 
3. Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком: Навч. посібн.– К.: Вища 
школа, 2000. – 224 с. 
4. Кінах А. К. Український прорив. – К.: ВІРА ІНСАЙТ, 2004. – 320 с. 
5. Регіональна економіка: Словник довідник / За ред. М. В. Підмогильного. – К.: 
Тираж, 2004. – 346 с. 
6. Регіональна політика та механізми її реалізації / За ред. М. І. Долішного. – К.: 
Наукова думка, 2003. – 503 с. 
7. Регіональна політика України: інституціонально-правове забезпечення. Зб. офіц. 
доп. / За ред. З. С. Варналія. – К.: НІСД, 2004. – 520 с. 
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8. Регіональна політика: методологія, методи, практика / М. І Долішний, В. С. Кравців, 
В. К. Симоненко та ін. – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2001. – 
720 с. 
9. Регіональна Україна: Довідник. – К.: Геопринт, 2003. – 400 с. 
10. Регіональний портрет України / За ред. Ю. Тищенко. – К.: УНЦПД, 2003. – 335 с. 
11. Регіони України 2008. Статистичний збірник / За ред. О. Г. Осауленка, ч. 1. – К.: 
ІВЦ Держкомстату України, 2008. – 368 с. 
12. Регіони України 2008. Статистичний збірник / За ред. О. Г. Осауленка, ч. 2. – К.: 
ІВЦ Держкомстату України, 2008.– 804 с. 
13. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: 
Монографія / За ред. З. С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с. 
14. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004 – 2015 pp. 
"Шляхом європейської інтеграції"/ За ред. А. С. Гальчинського та В.М. Геєця. – К., 
2004. – 416 с. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік 

 
5. Засоби діагностики успішності навчання 
Поточні та підсумкові тестові завдання, контрольні роботи, оцінювання 

виконання розрахунково-графічного завдання.  
 

АНОТАЦІЯ 
Мета дисципліни полягає в оволодінні теоретичними, методологічними і 

методичними основами регіонального управління для використання в практиці 
управління економічним і соціальним розвитком території. Предметом дисципліни є 
економічні та соціальні процеси, які забезпечують регіональний розвиток, а об’єктом – 
теоретико-методологічні та методичні основи управління регіонами. 

Зміст дисципліни. Вивчення теоретичних основ регіонального управління, 
змісту та сутності його основних понять і категорій. Обґрунтування складових системи 
регіонального управління; визначення їх сутності та змісту; обґрунтування певного 
зв’язку між ними. Визначення сутності регіонального економічного зростання та 
розвитку; обґрунтування відмінностей між ними. 

 
АННОТАЦИЯ 

Цель дисциплины заключается в овладении теоретическими, 
методологическими и методическими основами регионального управления для 
использования в практике управления экономическим и социальным развитием 
территории. Предметом дисциплины являются экономические и социальные процессы, 
обеспечивающие региональное развитие, а объектом - теоретико-методологические и 
методические основы управления регионами.  

Содержание дисциплины. Изучение теоретических основ регионального 
управления, содержания и сущности основных понятий и категорий. Обоснование 
составляющих системы регионального управления; определение их сущности и 
содержания; обоснование определенной связи между ними. Определения сущности 
регионального экономического роста и развития; обоснование различий между ними. 
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ABSTRACT 
The purpose of discipline is to master the theoretical, methodological and methodical 

bases of the regional Department for use in the practice of the Department of economic and 
social development of the territory. The subject of discipline are economic and social 
processes, ensuring regional development, and object - theoretic-methodological and 
methodical bases of control regions.   

The contents of the discipline. The study of the theoretical foundations of regional 
management, content and essence of the basic concepts and categories. The rationale for the 
components of the regional governance system; the determination of their essence and 
content; the justification for a certain connection between them. Determination of the essence 
of regional economic growth and development; the rationale for the differences between 
them. 


