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 Загальні положення вивчення навчальної 

дисципліни 

        Навчальна дисципліна «Публічне управління 

регіональною політикою»  призначена для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-

професійною програмою  «Публічне управління та 

адміністрування» спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» денної і заочної форми навчання та є 

однією з професійно орієнтованих дисциплін, що дозволяє 

набути компетентності з публічного управління 

територіальними громадами. Даний курс акцентує увагу на 

особливостях публічного управління територіальними 

громадами. Ціль вивчення дисципліни – полягає в здобутті 

знань стосовно особливостей публічного управління 

регіональною політикою. 

       Проведення практичних занять із дисципліни 

«Публічне управління регіональною політикою» 

розраховано на студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.  

        Ціль вивчення даної  навчальної дисципліни полягає в 

здобутті знань та навиків по  організації аналізу та 

управління регіональною політикою, формуванні та 

реалізації пропозицій для поліпшення розвитку регіонів, 

вивчення закордонного досвіду. 

        Метою викладання дисципліни є набуття студентами 

теоретичних навичок щодо розуміння управлінських 

аспектів регіональної політики,  вміння організувати та 

супроводжувати управлінську діяльність регіонів  з метою 

розвитку та пошуку джерел розвитку 

Реформа місцевого самоврядування в Україні змінила 

базу для розробки та впровадження політики 

регіонального та місцевого розвитку. Після місцевих 

виборів у жовтні 2020 року країна функціонує на новій 

територіальній основі. 1469 громад мають повноваження 
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та ресурси, що дозволяють їм реалізовувати своє право на 

самоврядування як і планувати, інвестувати та 

реалізовувати проєкти розвитку. 

З 2021 року Україна розпочала новий цикл регіональної 

політики (що базується на новій Державній стратегії 

регіонального розвитку, затвердженій урядом у серпні 

2020 року) . Державою розробляється також « План 

реалізації та планувальні документи регіонального рівня». 

 Становлення нового адміністративно-територіального 

устрою держави ,  передача  повноважень та фінансових 

ресурсів на місцевий рівень протягом 2016- 2020 рокі 

повинні вплинути та повинні  використовуватись для 

пришвидшення розвитку регіонів. Ролі інституцій, людей, 

фінансів та довіри у публічному управлінні – саме ці 

питання мають вивчати студенти при практичній 

підготовці даної дисципліни. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- вивчення сутності, законів, принципів і механізмів 

публічного управління регіонального розвитку; 

- узагальнення теоретичних знань щодо створення та 

зміцнення економічного простору і забезпечення 

економічних, соціальних та правових, 

організаційних основ публічного управління 

регіональним розвитком; 

- дослідження кращого передового досвіду у сфері 

публічного управління регіональним розвитком; 

- набуття практичних вмінь щодо встановлення 

пріоритетних напрямів розвитку регіону в процесі 

формування регіональної стратегії розвитку; 

- формування практичних навичок запобігання 

забрудненню навколишнього середовища, 

екологізації регіонального природокористування, 

комплексного екологічного захисту регіонів; 
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- визначення інвестиційної складової привабливості 

регіонів; 

- дослідження ментальних та історичних 

особливостей регіонів 

Після вивчення дисципліни бакалаври повинні 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; 

Бакалаври повинні уміти: 

- 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. 

        Після вивчення даної дисципліни здобувачі вищої 

освіти повинні: 

отримати компетентності: 
В процесі вивчення дисципліни майбутні здобувачі вищої 

освіти набудуть : 

-Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями. 

-Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

- Здатність до дослідницької  та пошукової діяльності  

в  сфері публічного управління та адміністрування. 
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- Здатність розробляти та реалізовувати заходи щодо 

впровадження оптимальних форм і методів діяльності 

органів публічного адміністрування, враховуючи механізми 

розвитку громадянського суспільства. 

-Здатність досліджувати та розв’язувати складні 

проблеми управлінської діяльності, використовувати та 

впроваджувати нові підходи до публічного управління з 

метою підвищення його ефективності в різних сферах, 

секторах. 

мати результати навчання: 

- Знати структуру та особливості функціонування сфери 

публічного управління та адміністрування. 

- Знати та застосовувати основні нормативно-правові акти 

та положення законодавства у сфері публічного управління 

та адміністрування. 

- Знати особливості реалізації управлінських функцій, 

використовувати системні знання про механізми, методи 

та інструменти  публічного управління в різних сферах. 

-  Уміння використовувати іноземний досвід в публічному 

управлінні та адмініструванні. 

- Використовувати дані статистичної звітності, обліку та 

спеціальних досліджень у професійній діяльності. 

 

2. Поради з планування і організації вивчення 

навчальної дисципліни 

Самостійна робота здобувача є одним із важливих 

засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний 

від обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної 

роботи при вивченні дисципліни «Публічне управління 

регіональною політикою» визначається навчальною 

програмою дисципліни, завданнями та вказівками 

викладача, даними методичними вказівками. Головною 

метою самостійної роботи є закріплення, розширення та 

поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, 
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вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та 

засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача. 

Питання, що виникають у здобувачів стосовно виконання 

запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які 

проводяться згідно графіку, затвердженого кафедрою 

державного управління, документознавства та 

інформаційної діяльності. 

Самостійна робота здобувачів під час вивчення 

навчальної дисципліни «Публічне управління 

регіональною політикою» включає такі форми: 

- опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу; 

- вивчення окремих тем і питань, які передбачені для 

самостійного опрацювання; 

- підготовка до практичних занять; 

- систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед 

контрольними заходами; 

- підготовка наукової статті, есе, презентацій за 

програмою дисципліни; 

- підготовка доповідей та участь в наукових 

студентських конференціях, круглих столах, тощо. 

Всі завдання самостійної роботи здобувачів 

поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у 

встановлені терміни, з відповідною максимальною 

оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх 

виконання. Обов’язкові завдання виконуються кожним без 

винятку здобувачем у процесі вивчення навчальної 

дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними. 

 Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у 

встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані 

ним бали враховуються як кількість балів за поточну 

успішність в навчальній роботі. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, індивідуальних заняттях та 
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консультаціях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями (у відсотках від 

кількості балів,виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа): 

а) 100 % - завдання виконано правильно, вчасно і без 

зауважень; 

а) 80 % - завдання виконано повністю і вчасно, проте 

містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, 

оформлення тощо); 

а) 60 % - завдання виконане повністю, але містить 

суттєві помилки у розрахунках або в методиці; 

б) 40 % - завдання виконане частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 

б) 0 % - завдання не виконане. 

В процесі вивчення здобувачами  даної дисципліни 

передбачено наступні види роботи викладачів зі 

здобувачами: 

- індивідуальні консультації за графіком, затвердженим 

кафедрою державного управління, документознавства та 

інформаційної діяльності; 

- перевірка виконання індивідуальних завдань 

поточного контролю та модульних контрольних робіт; 

- індивідуальні заняття зі здобувачами з метою 

підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку 

індивідуальних здібностей, результатом яких може бути 

підготовка наукових доповідей, статей. 

Контроль самостійної роботи здобувачів здійснюється 

на практичних та індивідуальних заняттях у формі 

поточного контролю, модульних контрольних робіт та 

перевірки якості виконання домашніх завдань. У табл. 1 

наведено завдання для самостійного опрацювання.  
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Таблиця 1  

Перелік питань для підготовки есе, презентацій, 

наукових досліджень, тез конференцій, статтей 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Формування мережі недержавних інституцій з 

підтримки розвитку (агенції регіонального розвитку) 

2 Спільні об’єкти  державної регіональної політики та 

секторальних політик ( функціональні типології 

територій) :  макрорегіони (Українські Карпати, 

прикордонні райони з РФ та зоною розмежування, 

Дунайський макрорегіон тощо) 

3 Реформа морських портів, автодорожнього комплексу 

та залізничного. Партнерство та співробітництво 

4 Особливості планування міст. Особливості планування 

сільських територій. Закордонний досвід. 

5 Кластерний аналіз території 

6 Особливості природоохоронного регіонального 

управління 

7 
Державне управління використання природних ресурсів 

на регіональному рівні.  

8 Національно-етнічні питання регіональної політики. 

9 
Створення ефективної системи підтримки 

проблемних територій 

10 Місто і село в ТГ – регіональне співробітництво. 

11 
Особливості розвитку депресивних територій  

Україна та зарубіжний досвід.  

12 
Фінансування державних регіональних стратегій 

розвитку та місцевих регіональних стратегій. 

13 
Практичні моделі демографічного та економічного 

прогнозів як основа планування розвитку територій 

14 Розробка стратегій регіонального розвитку 

15 Агенції регіонального розвитку 
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3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Змістовий модуль 1 

Основи публічного управління регіональною 

політикою. 

 

Практичне заняття № 1 

Тема: Управлінська стратегія регіонального розвитку. 

Мета: ознайомити студентів із поняттям, структурою, 

змістом регіонального розвитку, основними нормативно-

законодавчими актами, що регулюють дану сферу 

урядування, основні регулюючі державні  інституції.  

    Норма часу (за навчальною програмою): денна:2 год./ 

заочна : 0.5 год. 

Питання для обговорення:  

1.   Завдання територіального публічного управління.  

2. Визначення пріоритетів регіонального розвитку, 

соціальний та економічний розвиток регіону.  

3. Урядування задля розвитку 

4. Державні регулюючі інституції 

 

Світовий досвід правового регулювання розвитку 

регіонів: 

- аналіз правового забезпечення формування та 

реалізації  політики регіонального розвитку в окремо 

визначеній країні; 

- підготуйте рекомендації щодо удосконалення 

нормативно  

правової бази з цього питання в Україні; 

- підготуйте та зробіть презентацію за результатами 

дослідження.  
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Практичне заняття № 2 

Тема: Централізація і децентралізація в управлінні 

регіональною політикою. Освоєння нових ресурсів, 

розвиток відсталих регіонів. Зарубіжний досвід. 
 

Мета: Засвоїти основи централізаційних та 

децентралізацій них процесів в управлінні регіональною 

політикою. Особливості розвитку депресивних регіонів. 

Вмвчення зарубіжного досвіду 

Норма часу (за навчальною програмою): денна:2 год./ 

заочна : 0.5год. 

Питання для обговорення:  

Законодавство з питань державної регіональної 

політики. Документи, що визначають регіональну 

політику. Суб»єкти державної регіональної політики. 

Фінансування державних регіональних стратегій розвитку 

та місцевих регіональних стратегій. Спільні проекти. 

Особливості розвитку депресивних територій Україна та 

зарубіжний досвід. Місто і село в ТГ – регіональне 

співробітництво.  

 

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам 

необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати 

відповіді на такі питання: 

Стимулювання розвитку регіонів. Зміцнення громад як 

основа децентралізації регіонального розвитку. 

Об’єднання громад: проблемна практика і практичний 

результат. Створення ефективної системи підтримки 

проблемних територій, (від соціальних пільг до розвитку 

МСП) . Зарубіжний досвід. 
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Практичне заняття № 3 

    Тема: Соціальна та гуманітарна регіональна 

політика  
Мета:. 

 Норма часу (за навчальною програмою): – денна:3 год./ 

заочна : 0.5 год. 

Питання для обговорення:  

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам 

необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати 

відповіді на такі питання: 

    

Практичне заняття № 4 

Тема: 4: Зелена політика в регіональному розвитку  

Мета: Аналіз природоохоронного, ресурсного потенціалу 

регіону, проведення кластерного аналізу територій. 

Норма часу (за навчальною програмою денна: 3год./ 

заочна : 1 год. 

Питання для обговорення:  

1. Державне управління використання природних ресурсів 

на регіональному рівні. 

2.Особливості природоохоронного регіонального 

управління.  

3. Сутність ресурсного потенціалу регіону.  

4. Природно-ресурсний потенціал. 

 

 Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам 

необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати 

відповіді на такі питання: 

-  Людський потенціал. Економічний потенціал 

регіону та механізми його зміцнення. Точки 

економічного зростання, економічний розвиток 

сільських територій.  
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- Кластерний аналіз території. 

 

Змістовий модуль 2. 

Особливості публічного управління регіональною 

політикою 

 

Практичне заняття 5 

Тема. Просторова політика в регіонах . Соціальна та 

гуманітарна регіональна політика  
Мета: Визначити основні напрями просторової, соціальної  

та гуманітарної політики в регіонах. 

Норма часу (за навчальною програмою): денна:3 год./ 

заочна : 1год.  

Питання для обговорення:  

1. Регіональні механізми реалізації державної політики 

щодо формування єдиного гуманітарного простору.  

2. Національно-етнічні питання регіональної політики.  

3.Культура,освіта,національно-патріотичне виховання, 

мова, національна пам»ять, державно-конфесійні 

відносини. 

 

        Практичне заняття № 6 

Тема. Розвиток транспортної та телекомунікаційної 

«доступності» регіонів. 

Мета: Проаналізувати інфраструктуриний комплекс 

держави, опрацювати механізми державного управління 

даним комплексом. 

Норма часу (за навчальною програмою): денна:3год./ 

заочна :1 год  

Питання для обговорення:  

1.Аналіз сучасного стану основних складових 

інфраструктурного комплексу: транспортної підсистеми, 

підсистеми зв’язку, екологічної підсистеми, рекреаційної 

підсистеми, підсистеми житлово-комунального 
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господарства, освітньої підсистеми, медичної 

підсистеми, підсистеми соціального забезпечення та 

культурної підсистеми.  

2. МРР- будівництво та архітектура, житловий фонд, 

комунальне господарство;  

3. Міністерство інфраструктури - реформа морських 

портів, автодорожнього комплексу та залізничного.  

4. Партнерство та співробітництво. 

 

 Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам 

необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати 

відповіді на такі питання:  

- Сутність, форми планування регіонального розвитку .  

-Система планувальних документів регіонального 

розвитку. 

-Нормативно-правові основи просторового планування.  

- Схеми планування територій на регіональному рівні.  

-Державні цільові програми. Оперативне планування. 

Особливості планування міст.  

-Особливості планування сільських територій. 

Закордонний досвід. 

 

Практичне заняття 7 

Тема. Горизонти (перспективи) нової регіональної 

політики. Виклики розвитку  регіональній політиці . 

Мета: Опрацювати основи майбутнього регіональної 

політики. Визачити спільні об’єкти  державної 

регіональної політики та секторальних політик ( 

функціональні типології територій).Проаналізувати 

виклики розвитку регіональній політиці. 

Норма часу (за навчальною програмою): денна:3 год./ 

заочна : 1год. 

Питання для обговорення:  
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-Стратегія держави та майбутнє регіональної політики. 

Модель державної політики розвитку територій: чи є 

альтернатива патерналізму.  

-Нові регіони нової України - ідеологія взаємодії і спільної 

відповідальності. МРР, конкурс проектів регіонального 

розвитку. Транскордонне співробітництво.  

-Спільні об’єкти  державної регіональної політики та 

секторальних політик ( функціональні типології 

територій) :  макрорегіони (Українські Карпати, 

прикордонні райони з РФ та зоною розмежування, 

Дунайський макрорегіон тощо) ;  

-полюси зростання у зв’язці з навколишніми територіями ; 

міста як центри креативної, інноваційної та 

конкурентної економічної діяльності ; сільські території ; 

проблемні території ; прикордонні території. 

 

У процесі підготовки до практичних занять студентам 

необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати 

відповіді на такі питання: 

1. Війна, неефективна економіка, демографічна криза, 

слабкість інституцій, криза довіри, потреба зміни 

законодавства. 

2.Запровадження відкритої конкуренції регіонами за 

державні фінансові ресурси на реалізацію проектів 

Удосконалення процесів стратегічного планування (на 

регіональному рівні).  

3.Формування мережі недержавних інституцій з 

підтримки розвитку (агенції регіонального розвитку). 

 

Практичне заняття 8 

Тема. Європейський Союз - формування та розвиток 

регіональної політики. Зарубіжний досвід у сфері 

територіальної організації влади та формування 

регіональної політики  
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Мета: Проаналізувати вимоги ЄС на формування 

регіональної політики,  зарубіжний досвід при формуванні 

територіальної організації влади та регіональної політики 

Норма часу (за навчальною програмою): – денна: 3 год./ 

заочна : 0.7 год. 

Питання для обговорення: 

1.Історія Європейської регіональної політики.  

2. Сучасні тенденції розвитку креативної економіки в 

країнах Центральної та Східної Європи.  

3. ЄС та реформування Структурних фондів ЄС.  

4. Консультативно-представницькі органи європейських 

регіонів. Ініціативні організації та об'єднання 

європейських регіонів.  

5. Напрями і форми діяльності структур ЄС з реалізації 

Стратегії розвитку Політики згуртування 2014-2020 рр. 

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам 

необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати 

відповіді на такі питання: 

-Селективна політика 20-30-х років: програма розвитку 

регіону долини річки Теннесі США, індустріальний 

розвиток Рурського регіону в Німеччині, створення 

польдерів на місці обмілілої затоки Зейдерзе в 

Нідерландах.  

 

Індивідуальне творче завдання( дослідження): 

-Регіональна політика полярилізованого розвитку у 

Китаї (морські), Південній Кореї(великі міста), Японії 

(соціальний вектор). 

- Політика селективного стимулювання великих міст - 

приклади Нідерландів (Ранстадт), Великобританії 

(Проект реконструкції лондонських доків). 
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Індивідуальне творче завдання є одноосібною працею і 

подається в електронному вигляді. Об’єкт для аналізу  

студент/ка обирає самостійно. 

Загальні вимоги: 

Загальний обсяг – 10-12 тис. символів без пробілів. 

Шрифт – довільний. Обрати для дослідження різні 

країни, регіони. Запропонувати інструменти розбудови 

громадянського суспільства. Перелік посилань. 

 

 

Творчі роботи, презентації, ессе 

 

1. Розробка проектів регіонального розвитку за 

напрямами: 

 інноваційна економіка та інвестиції; 

 сільський розвиток; 

 розвиток туризму; 

 розвиток людського потенціалу; 

 підтримка розвитку депресивних територій; 

 ефективне управління регіональним розвитком; 

 загальноукраїнська солідарність. 

2. Формування та розвиток регіональної політики в 

Європейському Союзі 

3. Регіональні механізми реалізації державної політики 

щодо формування єдиного гуманітарного простору в 

Україні. 

 

ТЕСТОВА ПРОГРАМА ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1.Дайте визначення понять "регіональне управління" та 

територіальна організація влади". 
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2. Чи є поняття "управління територією" та 

"територіальне управління" тотожними 

3. Назвіть об'єкти та суб'єкти територіального 

управління в Україні? Наведіть приклади. 

4. Охарактеризуйте основні принципи територіальної 

організації влади та територіального управління в Україні. 

Які, на Ваш погляд, є найбільш значущими? 

5. Які існують основні методи дослідження. 

6. Що таке регіональна політика? Назвіть нормативно-

правові акти, що виступають законодавчою базою 

регіональної політики в Україні. 

7. Охарактеризуйте структуру регіональної економічної 

політики в Україні. 

8. Назвіть головні цілі регіональної політики в Україні. 

9. Наведіть приклади об'єктів і суб'єктів регіональної 

політики в Україні. 

10. Охарактеризуйте державну регіональну економічну 

політику та зміст основних її принципів. 

11. У чому полягає роль органів державного управління 

та місцевого самоврядування в економічному розвитку 

регіонів України? 

12. Наведіть складові механізму реалізації регіональної 

економічної політики. 

13.. Що ви розумієте під поняттям "адміністративно-

територіальний устрій країни"? 

14. Як ви оцінюєте сучасний стан адміністративно-

територіального устрою України? Чи є необхідність його 

покращення? 

15. Які виконує функції держава з оптимізації 

адміністративно-територіального устрою? 

16. Визначте особливості реформування 

адміністративно-територіального устрою країни. 
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17. Назвіть та охарактеризуйте основні методи 

реалізації державної регіональної економічної політики в 

Україні. 

18. За допомогою яких інструментів здійснюється 

реалізація державної регіональної економічної політики в 

Україні? 

19. Що ви розумієте під поняттям "місцеве 

самоврядування"? 

20. З якою метою функціонує система місцевого 

самоврядування в країнах світу? 

21. Якими компетенціями володіють органи місцевого 

самоврядування в Україні? Порівняйте ці компетенції з 

іншими країнами світу? 

22. Чи необхідне втручання державних органів влади у 

систему місцевого самоврядування в Україні? Обґрунтуйте 

відповідь конкретними прикладами. 

23. Чи потребує, на ваш погляд, реформування сучасна 

система місцевогосамоврядування в Україні? Обґрунтуйте 

відповідь конкретними прикладами. 

24. Що ви розумієте під "змінами" на територіальному 

рівні? 

25. Яких змін потребує процес територіального 

управління в Україні? Яку роль відіграє у цьому процесі 

держава? Обґрунтуйте відповідь конкретними прикладами. 

26. Якими, на ваш погляд, ресурсами повинні управляти 

органи влади для здійснення змін на територіальному 

рівні? 

27. Чи є доцільним управління людськими ресурсами у 

ході проведення змін в Україні?  

28. Чи потребує контролю процес проведення змін в 

Україні? Обґрунтуйте відповідь конкретними прикладами 

29. У чому, на ваш погляд, полягає ефективність органів 

державного управління та місцевого самоврядування? 
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30. Які ви можете назвати критерії оцінки 

результативності діяльності органів державного 

управління та місцевого самоврядування? Наведіть 

приклади. 

31. У чому ви вбачаєте різницю між поняттями 

"результативність діяльності органів влади" та 

"ефективність діяльності органів влади"? Обґрунтуйте 

відповідь конкретними прикладами. 

32. Що ви розумієте під поняттям "управління якості" в 

діяльності органів державного управління та місцевого 

самоврядування? Які етапи включає процес управління 

якості в діяльності органів державного управління та 

місцевого самоврядування? 

33. Що таке "моніторинг діяльності органів влади"? Які 

етапи включає цей моніторинг? 

34. Чи потребують, на ваш погляд, моніторингу органи 

державного управління та місцевого самоврядування в 

Україні? 

35. У чому полягає специфіка загальнодержавних, 

регіональних та місцевих інтересів? 

36. У чому полягає інституційний аспект Концепції 

державної регіональної політики? 

37. Визначте основні завдання з питань формування та 

реалізації державної регіональної політики Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та 

житловокомунального господарства України. 

38. Назвіть особливості інституційної моделі місцевого 

самоврядування на регіональному (субрегіональному) 

рівні. 

39. Визначте особливості територіальних представництв 

центральних органів виконавчої влади в Україні. 

40. У чому полягає роль місцевих державних 

адміністрацій в реалізації державної регіональної 

політики? 
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41. Розгляньте необхідність і можливість розмежування 

компетенцій державних і самоврядних органів. 

42. Охарактеризуйте статус обласних і районних рад як 

органів самоврядування за відсутності власних виконавчо-

розпорядчих структур. 

43. Назвіть перспективи зростання ролі регіонального 

самоврядування в українському суспільстві. 

44. Ваше розуміння сучасної інституційної моделі 

регіонального управління. 

45. Центр сприяння інституційному розвитку державної 

служби – підвідомчий орган Головного управління 

державної служби України: основні завдання діяльності. 

46. Які міжнародні проекти, на Ваш погляд, сприяють 

розбудові інституційної спроможності із застосуванням 

принципу партнерства? 

47. Коли і з якою метою була започаткована Програма 

Всеохоплюючої інституційної роз 

48. У чому полягає оцінка виконання функціональних 

повноважень співробітників органу виконавчої влади та 

місцевого самоврядування? Аргументуйте вашу точку 

зору. 

49. Чи можна застосувати функціонально-вартісний 

аналіз для проведення функціонального обстеження 

діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування в Україні? Обґрунтуйте відповідь 

конкретними прикладами. 

50. Які ви вважаєте найбільш критичними наслідки 

зниження ефективності та відсутності результативності 

діяльності органів державного управління та органів 

місцевого самоврядування в Україні? 

51. Який можна застосувати світовий досвід для 

підвищення ефективності та результативності діяльності 

органів державного управління та органів місцевого 

самоврядування для України?. 



 23 

52 Дайте визначення поняття “планування соціально-

економічного розвитку території”. 

53. У чому полягає сутність цілісної системи 

планування регіонального та місцевого розвитку? 

54. Назвіть базові види планування територіального 

розвитку. 

55. Поясніть сутність стратегічного планування 

регіонального розвитку. 

56. Що можна віднести до переваг стратегічного 

планування регіонального розвитку? 

57. Якими ознаками має характеризуватися успішна 

стратегія регіонального розвитку? 

58. Яку максимальну кількість перспективних напрямів 

регіонального розвитку доцільно визначати в стратегії? 

59. Якими факторами зумовлюються особливості 

розробки регіональної стратегії розвитку територій? 

60. Назвіть основні етапи стратегічного планування 

розвитку регіонів. 

61. З якою метою проводиться аналіз зацікавлених 

сторін? 

62. Яким може бути орієнтовний склад робочої групи? 

63. Що таке “профіль громади”? 

64. Назвіть складові SWOT-аналізу. 

65. Дайте визначення поняття “стратегічне бачення” 

розвитку регіону. 

66. Що таке “дерево цілей”? 

67. Яким вимогам мають відповідати операційні цілі 

стратегії розвитку регіону? 

68. У чому полягають відмінності між моніторингом та 

оцінюванням? 

69. Назвіть основні завдання моніторингу реалізації 

стратегії розвитку регіону 

70. Дайте визначення поняття “фінансові ресурси 

регіону”. 
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71. Яку роль відіграють місцеві фінанси в реалізації 

регіональної соціальної політики,атакож у зміцненні 

економічної самостійності адміністративно-територіальних 

одиниць? 

72. Охарактеризуйте складові фінансових ресурсів 

регіону. 

73. Дайте характеристику основним законодавчим 

документам, які регламентують фінансове забезпечення 

регіонів. 

74. Місцевий бюджет: призначення та складові. 

75. Міжбюджетні відносини в Україні: зміни, внесені 

Бюджетним кодексом 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Система оцінювання успішності здобувача вищої освіти 

здійснюється а 100-бальною шкалою, яка розподіляється 
на дві складові: 

1) 60 балів – поточна складова оцінювання; 
2) 40 балів – модульна або підсумкова складова 

оцінювання. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінки. 
Модульну або підсумкову (у випадку якщо дисципліна 

закінчується заліком – модульну) складову оцінювання 
організовано шляхом складання двох модульних контролів 
знань студентів. У випадку якщо дисципліна закінчується 
екзаменом, результати складання таких модульних 
контролів зараховуються як підсумковий контроль. 
Перескладати модульний контроль не дозволяється. Якщо 
здобувач (у випадку коли дисципліна закінчується 
екзаменом) із можливих 60 балів поточної складової 
оцінювання та 40 балів модульної або підсумкової 
складової оцінювання впродовж семестру набрав певну 
кількість балів (не менше 60) і такий результат його 
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задовольняє, то набрана сума балів і є підсумковим 
результатом успішного складання екзамену. Якщо 
студента не задовольняє набрана кількість балів, то він 
повинен скласти підсумковий контроль під час 
екзаменаційної сесії (у межах 40 балів), при цьому усі 
набрані впродовж семестру бали модульних контролів 
анульовуються, тобто результати складання підсумкового 
контролю знань додаватимуться до раніше набраних балів 
поточної складової оцінювання (у межах 60). Здобувач 
вищої освіти має право взагалі не складати модульні 
контрольні тести впродовж семестру, а відразу планувати 
складати підсумковий контроль під час екзаменаційної 
сесії (тільки у випадку якщо дисципліна закінчується 
екзаменом). 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий 
контроль знань студентів. Поточний контроль є 
органічною частиною навчального процесу і проводиться 
під час лекцій та практичних занять. 

Форми поточного контролю: 
- перевірка підготовлених здобувачами презентацій за 
темами навчальної дисципліни, узгодженими з 
викладачем; 
- перевірка домашніх завдань; 
- тестова перевірка знань студентів; 
- модульний контроль; 
- інші форми. 
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