
 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Регіональний менеджмент. 

3. Тип: вибірковий.  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський).  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  

8. Прізвище, ініціали лектора / лекторів, науковий ступінь, посада: Швець Ф.Д., к.т.н., доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• проводити аналіз соціально-економічного розвитку території у просторовому та часовому 

аспектах; 

• визначати основні показники розвитку території, структурні пропорції та тенденції їх зміни; 

• використовувати методи розробки прогнозів, планів та програм соціально-економічного 

розвитку територій; 

• оцінювати інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність території. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика, Системи 

технологій та управління процесами, Мікроекономіка, Макроекономіка, Основи наукових 

досліджень, Економіка праці, Менеджмент. 

12. Зміст курсу: Тема 1. Управління регіоном: основні поняття, мета та завдання. Тема 2. Система 

регіонального менеджменту. Тема 3. Визначення та оцінка рівня економічного розвитку регіону. 

Тема 4. Фінансова основа економічного розвитку регіону. Тема 5. Аналіз стану економіки регіону. 

Тема 6. Прогнозування та планування регіонального розвитку. Тема 7. Організація  регіонального 

управління. Контроль та регулювання реалізації основних функцій регіонального менеджменту. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Регіональний менеджмент : конспект лекцій / укладачі: А. Ю. Жулавський, О. О. Павленко, Ю. А. 

Опанасюк, І. О. Тимченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 114 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: Навчальний посібник. – К. : Вища школа, 

2000. – 224 с. 

4. Круш П.В. Регіональне управління: навчальний посібник / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2007. – 248 с. 

5. Коваленко М. А. Регіональний менеджмент: навч. посіб./ М. А. Коваленко, Н. А. Кругла, Л. М 

Радванська, Г. М. Швороб. – Херсон : Олді-плюс, 2004. – 304 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
 

Завідувач кафедри                                                                   Л.Ф. Кожушко, д.т.н., професор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Title: Regional management. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 6. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets F. D., candidate of 

technical sciences, associate professor. 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• to analyze the socio-economic development of the territory in spatial and temporal aspects; 

• determine the main indicators of development of the territory, structural proportions and trends of their 

change; 

• use the methods of development of forecasts, plans and programs of socio-economic development of 

the territories; 

• evaluate the investment attractiveness and competitiveness of the territory. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Higher Mathematics, Systems of 

Technology and Process Management, Microeconomics, Macroeconomics, Fundamentals of Scientific 

Research, Economics of Labor, Management. 

12. Course contents: Theme 1. Managing the region: basic concepts, goals and objectives. Theme 2. 

System of regional management. Theme 3. Determining and assessing the level of economic development of 

the region. Theme 4. Financial basis of economic development of the region. Theme 5. Analysis of the state 

of economy of the region. Theme 6. Forecasting and planning regional development. Theme 7. Organization 

of regional management. Control and regulation of the implementation of the main functions of regional 

management. 

13. Recommended educational editions:  
1. Rehionalʹnyy menedzhment : konspekt lektsiy / ukladachi: A. YU. Zhulavsʹkyy, O. O. Pavlenko, YU. A. 

Opanasyuk, I. O. Tymchenko. – Sumy : Sumsʹkyy derzhavnyy universytet, 2013. – 114 s. 

2. Novikova M. M. Rehionalʹnyy menedzhment: konspekt lektsiy dlya studentiv dennoyi ta zaochnoyi form 

navchannya spetsialʹnosti 6.050200 „Menedzhment orhanizatsiy”. – Kharkiv : KHNAMH, 2007. – 94 s. 

3. Stechenko D. M. Upravlinnya rehionalʹnym rozvytkom: Navchalʹnyy posibnyk. – K. : Vyshcha shkola, 

2000. – 224 s. 

4. Krush P.V. Rehionalʹne upravlinnya: navchalʹnyy posibnyk / P. V. Krush, O. O. Kozhemyachenko. – K. : 

Tsentr navchalʹnoyi literatury, 2007. – 248 s. 

5. Kovalenko M. A. Rehionalʹnyy menedzhment: navch. posib./ M. A. Kovalenko, N. A. Kruhla, L. M 

Radvansʹka, H. M. Shvorob. – Kherson : Oldi-plyus, 2004. – 304 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14, independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of 

scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 

Head of the department                                                          L.F. Kozhushko, Ph.D., Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


