
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ПП 17; 

2. Назва: Публічне управління регіональним розвитком; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Валюх А.М., д.держ.упр, 

професор; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен: 

• знати поняття, цілі, завдання, принципи управління регіональним розвитком; науково-методичне 

обґрунтування програмних розробок соціально-економічного розвитку регіонів; основні аспекти 

політики регіонального розвитку та напрями її реалізації; особливості управління розвитком 

міжгалузевих комплексів, виробничої та соціальної інфраструктури в системі соціально-

економічного розвитку регіону; форми відносин в управлінні розвитком адміністративно-

територіальних одиниць. 

• вміти використовувати спеціальні знання публічного управління регіональним розвитком у сфері 

державного управління і самоврядування, що сприятиме більш ефективному вирішенню 

майбутніми спеціалістами регіональних завдань організаційно-управлінського характеру, що 

стоять на сучасному етапі. 

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

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Державне та регіональне 

управління», «Державний устрій України», «Публічне адміністрування». 

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Принципи та завдання публічного управління регіональним розвитком. 

Тема 2. Управлінська стратегія регіонального розвитку. 

Тема 3. Управлінська політика регіонального розвитку і напрямки її реалізації. 

Тема 4. Наукові положення та процес розробки програми соціально-економічного розвитку регіону. 

Тема 5. Управління інфраструктурою регіональних ринків. 

Тема 6. Управління розвитком міжгалузевих комплексів і виробничої інфраструктури регіону. 

Тема 7. Управління розвитком соціальної інфраструктури в регіоні. 

Тема 8. Управління розвитком інвестиційно-інноваційних процесів, бюджетної та податкової 

політики у регіоні. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Основи регіонального управління в Україні : підручник / за ред. В. М. Вакуленка. Київ. 2012. 576с. 

2. Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка та ін. Київ : НАДУ. 2014.  512 с. 

3. Валюх А. М. Формування державної стратегії розвитку природного капіталу України : 

монографія. Рівне : ПараГраф+. 2018. 437 с.  

4. Стратегії розвитку регіонів : шляхи забезпечення дієвості : аналітична доповідь / С. О. Біла та ін. 

Київ : НІСД, 2010. 24 с. 

5. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. Затверджена постановою 

Кабінету міністрів України № 385 від 6.08.2014 р.). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-

2014-%D0%BF.  

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

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

ділових ігор, кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

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

   Підсумковий контроль: екзамен в кінці 7 семестру. 

  Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри 

д.е.н., професор                                                                   І.Л. Сазонець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PP-17; 

2. Title: Public Management of Regional Development; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: IІ (master); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 7; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Valiukh A.M., Doctor of Public 

Administration, Professor; 

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

• to know the concepts, goals, objectives, principles of regional development management; scientific and 

methodological substantiation of programmatic developments of socio-economic development of regions; 

main aspects of regional development policy and directions of its implementation; peculiarities of managing 

the development of interbranch complexes, production and social infrastructure in the system of socio-

economic development of the region; forms of relations in managing the development of administrative-

territorial units. 

• be able to use the special knowledge of public management of regional development in the field of public 

administration and self-government, which will contribute to a more efficient solution of future specialists of 

regional organizational and managerial character, which are present at the present stage. 

10. Forms of organizing classes: training sessions, practical training, independent work, control activities; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «State and Regional Administration», 

«State System of Ukraine», «Public Administration». 

12. Course contents:  
Topic 1. Theoretical principles and modern tendencies of innovative development of the economy. 

Topic 1. Principles and tasks of public management of regional development. 

Topic 2. Management strategy of regional development. 

Topic 3. Management policy of regional development and directions of its implementation. 

Topic 4. Scientific provisions and process of developing the program of socio-economic development of the 

region. 

Topic 5. Regional Markets Infrastructure Management. 

Topic 6. Management of the development of inter-branch complexes and production infrastructure of the 

region. 

Topic 7. Managing the development of social infrastructure in the region. 

Topic 8. Managing the development of investment-innovation processes, budgetary and tax policies in the 

region. 

13. Recommended educational editions:  
1. Основи регіонального управління в Україні : підручник / за ред. В. М. Вакуленка. Київ. 2012. 576с. 

2. Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка та ін. Київ : НАДУ. 2014.  512 с. 

3. Валюх А. М. Формування державної стратегії розвитку природного капіталу України : 

монографія. Рівне : ПараГраф+. 2018. 437 с.  

4. Стратегії розвитку регіонів : шляхи забезпечення дієвості : аналітична доповідь / С. О. Біла та ін. 

Київ : НІСД, 2010. 24 с. 

5. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. Затверджена постановою 

Кабінету міністрів України № 385 від 6.08.2014 р.). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-

2014-%D0%BF.  

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

Methods: interactive lectures, elements of problems on lecture, individual tasks, implementation of business 

games, case studies, use of multimedia. 

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

Final control: exam in the end of the 7rd semester. 

Current control (60 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department, 

Doctor of Economics I.L. Sazonets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


