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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Предмет навчальної дисципліни
Предметом навчальної дисципліни є засвоєння фундаментальних і прикладних засад
територіального управління господарськими процесами та механізмів реалізації соціальноекономічної 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 соціальноекономічної 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
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень
сформованості вмінь:
Назва
рівня Зміст критерію рівня сформованості вміння
сформованості вміння
1. Репродуктивний
Вміння відтворювати знання, передбачені даною
програмою
2. Алгоритмічний
Вміння використовувати знання в практичній діяльності
при розв’язуванні типових ситуацій
З. Творчий
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання
для розв’язання нестандартних завдань та проблемних
ситуацій
Навчальна програма складена на 3 кредитів.
Форми контролю проміжний контроль, екзамен

РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
теми
Тема.1.
Тема.2.
Тема.3.
Тема. 4.
Тема 5.
Тема. 6.
Тема.7.
Тема. 8
Тема. 9

Назва теми
Територіальна організація влади в Україні та територіальне управління
Державна регіональна політика в Україні
Реформування адміністративно-територіального устрою
Становлення та розвиток системи місцевого самоврядування
Регіональне управління в умовах змін
Результативність і ефективність державного управління та місцевого
самоврядування
Загальні засади формування механізму господарського управління регіоном.
Регіональні стратегії як інструмент управління розвитком територій
Фінансові ресурси регіону

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема. 1. Територіальна організація влади в Україні та територіальне управління
Регіональне управління: сутність, цілі та специфіка. Історичні форми управління
регіональним розвитком.
Зміст регіонального управління. Завдання та цілі регіонального управління. Об'єкти та
суб’єкти регіонального управління. Рівні регіонального управління. Місце і роль
регіонального управління у загальній системі державного управління. Цілі регіонального
управління.. Принципи регіонального управління в Україні.
Методологія дослідження проблем територіальної організації влади та
територіального управління в Україні. Територіальні основи публічної влади в Україні.
Організаційно-правовий механізм публічного управління на територіальному рівні. Моделі

територіальної організації влади. Трансформаційні процеси у сучасній Україні. Система
адміністративно-територіального устрою України. Актуальні проблеми організації
територіального управління в Україні.
Теоретичні засади регіонального управління. Основні теорії регіонального
управління. Поняття «регіон». Типи регіонів та їх характеристика. Структурна модель
регіону. Моделі територіальної організації влади. Засади системи територіальної організації
влади.
Управління природно-ресурсним потенціалом регіону, управління фінансовими,
трудовими ресурсами. Вплив органів державної влади на промислове і сільськогосподарське
виробництво в регіоні, функціонування регіональних ринків. Управління інноваційною
діяльністю. Роль державного управління щодо розвитку соціальної інфраструктури регіону
Тема. 2. Державна регіональна політика в Україні
Сутність, мета та основні завдання регіональної економічної політики. Державна
регіональна політика як складова регіональної економічної політики держави. Принципи
державної регіональної економічної політики. Форми та методи реалізації державного
управління соціально-економічними процесами у регіоні. Інституційне забезпечення
державної регіональної політики: стан, проблеми та перспективи. Формування та
вдосконалення національної системи управління територіями. Інституційно-правові,
організаційні, фінансово-економічні та соціально-психологічні механізми реалізації
регіональної політики.
Регіон як об’єкт та суб’єкт управління. Основні принципи включення регіонів у
систему ринкових відносин.
Взаємозв'язок регіональної політики та управління. Державна стратегія регіональної
політики. Реалізація державної регіональної політики через систему регіонального
управління. Регіональна політика в зарубіжних країнах. Моделі реалізації регіональної
політики. Узгодження регіональної політики із загальною стратегією розвитку держави.
Механізм вирівнювання депресивних і розвинутих регіонів. Наднаціональна регіональна
політика Європейського співтовариства. Принципи регіональної політики ЄС.
Тема. 3. Реформування адміністративно-територіального устрою
Адміністративно - територіальний устрій України. Засади адміністративно територіального устрою України. Особливості і традиції адміністративно - територіального
устрою. Територіальна організація влади як система. Сучасна модель територіальної
організації влади в Україні. Просторовий каркас організації влади в державі.
Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан та перспективи розвитку.
Поняття та суть адміністративно-територіальної одиниці: складові елементи та їх
взаємодія. Ознаки адміністративно-територіальної одиниці.
Методологічні засади реформування адміністративно-територіального устрою
держави. Економічне районування України. Стан та проблеми сучасного адміністративнотериторіального устрою України. Концептуальні засади адміністративно-територіальної
реформи.
Тема.4. Становлення та розвиток системи місцевого самоврядування
Державна політика у сфері місцевого самоврядування. Правовий статус органів
місцевого самоврядування в системі державного управління. Поняття та суть місцевого
самоврядування. Його основні ознаки та принципи, моделі управління. Роль органів
місцевого самоврядування у розвитку регіону. Сучасна система місцевого самоврядування в
Україні: територіальна громада, представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі
органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування. Асоціації та
інші форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування. Особливості
здійснення самоврядування в місті Києві

Місцеве самоврядування у державному управлінні України. Проблеми
функціонування та напрями реформування.
Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні. Місцеве
самоврядування як форма партисипативної демократії: правові основи та досвід міст
України. Розробка та реалізація нормативних документів в органах місцевого
самоврядування. Форми та принципи участі громадськості у місцевому самоврядуванні.
Децентралізація та деконцентрація владних повноважень як чинник розвитку місцевого
самоврядування. Проблеми забезпечення самостійності територіальних громад у вирішенні
питань місцевого значення.
Система гарантій місцевого самоврядування. Загальні гарантії місцевого
самоврядування. Загальні засади, принципи, наміри місцевого самоврядування. Правові
засади (гарантії) місцевого самоврядування. Правові гарантії автономії органів і посадових
осіб місцевого самоврядування. Судовий захист як особлива гарантія місцевого
самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Види відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Державний
контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування
Тема. 5. Територіальне управління в умовах змін
Формування територіальної організації влади в Україні. Концептуальні засади, на
яких здійснюється формування територіальної організації влади в Україні. Централізація та
децентралізація у державному управлінні регіоном в умовах переходу до ринкових відносин.
Основні задачі централізації. Централізація та децентралізація територіальної організації
влади. Моделі територіальної організації влади. Регіональне управління та місцеве
самоврядування в територіальній організації влади.
Адміністративно-територіальний, організаційний, функціональний та фінансовоекономічний аспекти реформування системи територіальної організації влади. Перспективи
становлення регіонального управління в контексті проведення адміністративної реформи в
Україні.
Зміни на територіальному рівні: сутність, поняття та етапи. Управління ресурсами
територій країни в умовах змін (трудовими, фінансовими, інвестиційними, інноваційними та
ін.). Стратегічний менеджмент у ході проведення змін.
Реформування системи державного управління відповідно до стандартів публічного
адміністрування, прийнятих в Європейському Союзі та країнах розвиненої демократії.
Централізація та децентралізація влади
Сучасне нормативно-правове, наукове та інформаційне забезпечення системи
державного управління; зміцнення та формування нових фінансово-економічних основ
функціонування державного управління; організація на нових засадах державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування; створення сучасної системи підготовки та
перепідготовки управлінських кадрів; оновлення інституту відповідальності у сфері
державного та регіонального управління; запровадження раціонального адміністративнотериторіалного устрою
Концептуальні засади реформування центральних та місцевих органів влади, напрями
вдосконалення управління регіональним розвитком. Базові форми децентралізації
управління. Формування ефективної організації виконавчої влади як на центральному, так і
на місцевому рівнях управління. Запровадження нової ідеології функціонування виконавчої
влади місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод
громадян, надання державних та громадських послуг. Удосконалення механізмів правового
захисту громадян у відносинах із органами державної влади. Протидія корупції в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування.
Тема.6. Результативність і ефективність державного управління та місцевого
самоврядування

Теоретичні засади оцінки результативності та ефективності. Управління якістю як
основа ефективного управління територіями. Організаційно-правові засади розробки систем
управління якістю ефективного управління територіями. Забезпечення ефективності
державного управління та місцевого самоврядування. Алгоритм проектування, розробки та
впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування та місцевих
органах виконавчої влади. Аналіз організаційної структури системи державного управління
та місцевого самоврядування. Оцінка виконання функціональних повноважень
співробітників органу виконавчої влади. Критерії оцінки результативності діяльності органів
державного управління та місцевого самоврядування.
Основні завдання, правовий статус, компетенція місцевих державних адміністрацій.
Повноваження, порядок формування та роботи місцевих державних адміністрацій.
Структура місцевих державних адміністрацій, їх діяльність. Відносини місцевих державних
адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних зв'язків
Тема.7. Загальні засади формування механізму господарського управління регіоном.
Принципи організації системи регіонального управління. Взаємодія центральних
органів державної влади та місцевого самоврядування в галузі комплексного розвитку
території. Принципи та методи регіонального управління.
Характеристика системи управління регіональним розвитком. Горизонтальні і
вертикальні взаємодії місцевої адміністрації. Мета регіонального розвитку. Регіональна
діагностика. Регіональне планування. Регіональне стратегічне управління
Тема. 8. Регіональні стратегії як інструмент управління розвитком територій
. Регіональні стратегії розвитку: сутність, роль у загальній системи планування
розвитку регіонів, особливості розробки. Методичні засади підготовки регіональних
стратегій розвитку Моніторинг та оцінювання реалізації регіональних стратегій розвитку
Сутність стратегічного планування розвитку регіону в теорії та на практиці.
Стратегічне управління як діяльність, спрямована на досягнення висунутих цілей та завдань
організації, визначених на основі прогнозування можливих змін у навколишньому
середовищі й потенціалу організації, шляхом координації і розподілу ресурсів. Роль стратегії
в забезпеченні сталого розвитку регіону. Методи стратегічного управління й планування.
Відмінність між довгостроковим та стратегічним плануванням.
Функції стратегічного управління і планування. Основа стратегічного управління –
комплекс стратегій. Технологія стратегічного планування. Система стратегічного планування
в Україні. Особливості стратегічного планування на національному рівні в Україні.
Стратегічне планування на регіональному рівні. Алгоритм стратегічного планування
розвитку регіону
Тема. 9. Фінансові ресурси регіону .
.Структура та функції фінансових ресурсів регіону. Нормативно-правова база
формування фінансових ресурсів регіону: етапи розвитку. Напрями зміцнення фінансоворесурсної бази регіонів.
Повноваження місцевих рад у сфері фінансів. Структура місцевих фінансів. Загальні
норми процесу складання проектів місцевих бюджетів, їх розгляд та затвердження рішень
про відповідний бюджет. Бюджетний процес на місцевому рівні. Формування, затвердження
бюджетів. Принцип самостійності місцевих бюджетів. Методи бюджетного регулювання
доходів місцевого самоврядування. Проблеми дефіцитності місцевих бюджетів. Розвиток
ринку муніципальних цінних паперів. Організація роботи по виконанню місцевих бюджетів.
Громадські слухання місцевого бюджету. Система гарантій місцевого самоврядування.
Загальні гарантії місцевого
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