
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Регіональне управління та територіальне планування 
 

Нормативна 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є засвоєння фундаментальних і прикладних засад 

територіального управління господарськими процесами та механізмів реалізації соціально-

економічної політики держави в умовах реформ.  

Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни "Регіональне управління та територіальне планування " 

є формування у студентів професійних компетентностей щодо розподілу влади між різними 

рівнями та підвищення ефективності управління територіями в Україні умовах реформ.  
 

Основні завдання 

Завданнями навчальної дисципліни є:  

- сформувати компетентності щодо використання сучасних підходів для аналізу 

ефективності територіального управління, а також реалізації регіональної соціально-

економічної політики;  

- навчити обґрунтовувати оптимальні шляхи реформування регіонального управління 

та місцевого самоврядування у загальній системі державного управління;  

- розробляти пропозиції з реформування адміністративно-територіального устрою із 

здійсненням прогнозної оцінки наслідків їх впровадження;  

- сформувати здатності аналізувати в процеси розвитку місцевого самоврядування та 

його елементів, шляхи та методи удосконалення структури органів місцевого 

самоврядування;  

- навчити застосовувати сучасні методи дослідження систем управління та діяльності 

регіональних органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

алгоритми оцінки їх діяльності. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

бакалаврів/магістрів 

Зміст даної дисципліни є логічним продовженням та має змістовно-методичні зв'язки 

з такими дисциплінами як "Регіональний менеджмент", "Державне регулювання економіки 

та економічна політика", "Public Management та процеси децентралізації ЄС", "Право", 

"Соціальний розвиток", "Планування розвитку територій", "Публічні фінанси"  

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: 

- розуміння сутності, принципів, об'єктів, суб'єктів й інструментів територіального 

управління у країні, методології дослідження й удосконалення процесів управління 

територіями на макро- і мезорівнях;  

-знання про сутність і основні складові механізму регіональної економічної політики 

у країні, основних критеріїв ефективної реалізації окремих видів регіональної політики; 

- знання методологічних основ формування та розвитку АТУ в Україні та інших 

країнах світу, концепції реформування АТУ в Україні; знання економіко-математичних 

методів для побудови прогнозів реформування АТУ в Україні  

- знання нормативно-правових основ становлення та розвитку місцевого 

самоврядування в Україні, знання алгоритму аналізу діяльності регіональних органів влади, 

- знання нормативно-правових основ функціонування органів влади в Україні, 

сучасних методів дослідження діяльності органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування в умовах змін знання про основні етапи проведення моніторингу 



результативності та ефективності управління територіями органами влади на макро- і 

мезорівнях  
 

 

 

б) уміти: 

- використовувати загальнонаукові та конкретно наукові методи для дослідження 

механізму територіального управління соціально-економічними процесами у країні; 

- обґрунтовувати критерії для оцінювання наслідків прийнятих управлінських рішень 

щодо реалізації тієї чи іншої регіональної політики у країні  

- розробляти пропозиції з реформування АТУ на основі здійснення прогнозної оцінки 

наслідків їх впровадження в Україні  

- обґрунтовувати оптимальні шляхи реформування системи регіонального управління і 

місцевого самоврядування у загальній системі державного управління;  

- застосовувати сучасні методи дослідження систем управління і діяльності 

регіональних органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в 

умовах змін  

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Номер теми Назва теми 

Тема.1. Територіальна організація влади в Україні та територіальне управління 

Тема.2. Державна регіональна політика в Україні 

Тема.3. Реформування адміністративно-територіального устрою 

Тема. 4. Становлення та розвиток системи місцевого самоврядування 

Тема 5. Регіональне управління в умовах змін  

Тема 6. Результативність і ефективність державного управління та місцевого 

самоврядування 

Тема7.  Загальні засади формування механізму господарського управління регіоном.  

Тема 8 Регіональні стратегії як інструмент управління розвитком територій 

Тема 9 Фінансові ресурси регіону  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


