
 

 

 

І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  
Регіональний менеджмент 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  
Кафедра управління 

Розробник(и) 
Опанасюк Ю.А., старший викладач кафедри 

управління 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 

6 рівень,FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
8 семестр 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 150 

годин, з яких 48 годин становить контактна робота з 

викладачем (16 години лекцій, 32 години практичних 

занять), 102 години становить самостійна робота, 

атестація. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Публічне управління та адміністрування» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у слухачів систематизованого комплексу знань 

про загальні принципи, форми та методи управління адміністративною територією і отримання спеціальних 

знань необхідних для практичної управлінської діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Регіональний менеджмент у ринкових умовах господарювання  

Поняття  регіону та регіонального менеджменту; принципи регіонального 

менеджменту.  

ТЕМА 2.  Територіальна організація господарства регіону 

Галузева  структура господарства регіону; виробнича інфраструктура регіону та 

її розвиток.  

ТЕМА 3. Організаційні форми територіального управління 

Організаційні  структури управління ринковою економікою регіону; органи 



 

 

державного управління в регіоні, їх формування та повноваження; органи місцевого 

самоврядування, їх формування та повноваження 

ТЕМА 4. Зовнішньоекономічна діяльність у регіоні 

Сутність  та складові зовнішньоекономічної діяльності у регіоні; державне 

регулювання зовнішньоекономічною діяльністю; спеціальні економічні зони. 

ТЕМА 5Управління регіональним розвитком 

Системно-діагностичний  аналіз регіонального розвитку; методика комплексної 

оцінки розвитку регіону, індекс людського розвитку регіону. 

Тема 6. Управління трудовим потенціалом регіону  

Поняття  та оцінка трудового потенціалу регіону; регулювання зайнятості в 

регіоні.  

Тема 7. Управління природно-ресурсним потенціалом регіону    

Принципи  екологічно збалансованого розвитку території; форми і методи 

управління природно-ресурсним потенціалом регіону; основи економічної оцінки 

природних ресурсів регіону. 

Тема 8.Формування та використання фінансових ресурсів регіону 

фінансові ресурси регіону; місцеві бюджети, їх склад та структура; 

міжбюджетні відносини. 

Тема 9.Інвестиційна привабливість та конкурентоспроможність регіону 

Основи  інвестиційної діяльності у регіоні; інвестиційна привабливість регіону 

та її оцінка; конкурентоспроможність регіону та її оцінка. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

ПР1 
проводити аналіз соціально-економічного розвитку території у 

просторовому та часовому аспектах;  

ПР2 визначати основні показники розвитку території, структурні пропорції та 

тенденції їх зміни; 

ПР3 використовувати методи розробки прогнозів, планів та програм соціально-

економічного розвитку територій, 

ПР4 розраховувати доходну та витратну частини місцевих бюджетів та 

міжбюджетних трансфертів; 

ПР5 
оцінювати інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність 

території. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати навчання (ПРН), досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 

ПРН1 
Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства. 

ПРН4 
Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та 

адміністрування. 

ПРН8 Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та 



 

 

реалізації 

управлінських рішень. 

ПРН11 
Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 

ПРН12 
Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і 

місцевого самоврядування. 

7.  Види навчальної діяльності та навчальних занять  

 7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л), семінарські 

заняття та інтерактиви (СІ), практичні заняття (ПЗ) та самостійне вивчення (СРС): 

ТЕМА 1. Регіональний менеджмент у ринкових умовах господарювання  

Л 1. Поняття  регіону та регіонального менеджменту; принципи регіонального 

менеджменту ПЗ1: Обговорення лекції, вирішення проблемних питань. 

СІ. 1. Ділова гра «Залучення коштів на розвиток регіону» 

ПЗ 2. Тестування з питань лекції. 

Тема 2.  Територіальна організація господарства регіону 

Л. 2. Галузева структура господарства регіону. Виробнича інфраструктура регіону та 

її розвиток. Соціальна інфраструктура як об’єкт регіонального менеджменту та 

перспективи її розвитку. 

СІ3: Семінар-дискусія з питання "Територіально-виробничі комплекси системі 

економічного районування. Приклади". 

ПЗ 4. Тестування з питань лекції.  Розв’язування  задач, розгляд типових прикладів. 

Вплив  концентрації промисловості на розвиток продуктивних сил та екологічну ситуацію 

в регіонах. 

ТЕМА 3. Організаційні форми територіального управління  

Л3: Організаційні структури управління ринковою економікою регіону. Органи 

державного управління в регіоні, їх формування та повноваження. Організаційні засади 

місцевого самоврядування  

ПЗ5: Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових прикладів. Сучасна 

мережа економічних районів макрорівня.  Робота в малих групах "Проаналізувати і 

порівняти поняття "економічний район" та "економічний регіон". 

ПЗ 6. Тестування з питань лекції. Функціонально-територіальна структура 

макрогосподарських районів. 

Тема 4. Зовнішньоекономічна діяльність у регіоні 

Л. 4. Сутність та складові зовнішньоекономічної діяльності у регіоні. Державне 

регулювання зовнішньоекономічною діяльністю. Спеціальні економічні зони. 

СІ. 8. Семінар-дискусія з питання "Наслідки відсутності заходів щодо реалізації однієї 

з політик, які є складовими частинами регіональної політики" 

Тема 5. Аналіз регіонального розвитку 

Л. 5. Системно-діагностичний аналіз регіонального розвитку. Методика комплексної 

оцінки розвитку регіону. Методи економічного районування території.  

СІ 9. Семінар-дискусія з питання "Світовий досвід регіональної політики".  

ПЗ. 10. Тестування з питань лекції. Характеристика конкурентних переваг й обмежень 

перспективного розвитку регіону  

Тема 6. Управління трудовим потенціалом регіону 

Л. 6. Поняття та оцінка трудового потенціалу регіону.  Регулювання зайнятості в 

регіоні. Регіональні ринки праці. 



 

 

СІ 11. Семінар-дискусія з питання "Рівень життя населення України".  

ПЗ. 12. Тестування з питань лекції. Характеристика конкурентних переваг й обмежень 

перспективного розвитку регіону  

Тема 7. Управління природно-ресурсним потенціалом регіону 

Л. 7. Принципи екологічно збалансованого розвитку території. Форми і методи 

управління природно-ресурсним потенціалом регіону. Основи економічної оцінки 

природних ресурсів регіону. 

ПЗ 13. Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових прикладів. Сучасний  

стан розвитку ринку праці України 

ПЗ. 14. Тестування з питань лекції. Аналіз трудових ресурсів країни та регіону 

Тема 8Механізм регіонального управління 

СРС. 8. Поняття та структура господарського механізму регіону. Система програмно-

прогнозних документів території. Програмно-цільовий метод в управлінні розвитком 

регіону. Податкова політика у регіоні. 

ПЗ. 15. Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових прикладів 

Оцінювання транспортного комплексу.  

Тема 9.Формування та використання фінансових ресурсів регіону.  

Л 9. Особливості територіальної організації продуктивних сил регіонів України. 

Особливості господарських комплексів економічних районів України. Проблеми й 

перспективи розвитку регіонів України. Специфіка розвитку регіонів України. Перспективи 

розвитку регіонів. 

СІ. 16. Семінар-дискусія з питання "Орієнтири подальшого розвитку регіонів 

України". 

Тема 10.Інвестиційна привабливість у регіоні 

СРС 10. Основи інвестиційної діяльності у регіоні. Інвестиційна привабливість 

регіону та її оцінка. Конкурентоспроможність регіону та її оцінка. 

7.2 Види навчальної діяльності, що формують навчальне навантаження здобувача 

вищої освіти  

НД 1. Підготовка до лекційних тем 1-10 (студенти отримують лекційний матеріал 

задля попереднього самостійного вивчення). 

НД 2. Підготовка до опитувань (тестових та із відкритими питанням) до тем 1-10. 

НД 3. Підготовка виступів (групових та індивідуальних) за темами 1,2, 3,4, 5, 16 

НД 3. Підготовка до тесту за темами змісту дисципліни 1-5 для І модульного 

тестування та за темами 5-10 для тестування протягом ІІ модуля; 

НД 4. Контрольна робота. 

      8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних 

засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

МН2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи); 

МН3. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 

засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв); 

МН4. Практико-орієнтоване навчання, використання електронних засобів 

навчання для отримання зворотного зв’язку.  

Лекції надають студентам можливість розробляти тактичні та оперативні плани (ФК7), 

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їхвпроваджувати (ФК 8). 

Розрахункові, семінарські та дискусійні заняття передбачають набуття навичок у 



 

 

складі робочої групи проводити прикладнідослідження в сфері публічного 

управління та адміністрування (ФК 11). 

 Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки лекції 

відбуваються за типом проблемної дискусії. Практичні заняття передбачають 

попередню підготовку до лекцій, презентацій, розрахункових завдань, критичних 

дискусій і таке інше. 

 9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень 

оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв та трансформується в 

мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової шкали. Під час проведення 

контрольних заходів використовується 100-бальна шкала оцінювання з можливістю 

переведення в інші: 

Шкала 

оцінюванн

я ECTS 

Визначення Чотирибальна національна 

шкала оцінювання 

Рейтингова бальна шкала 

оцінювання 

A 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100 

B 
Вище середнього рівня з кількома 

помилками 
4 (добре) 82≤ RD < 89 

C 
Загалом правильна робота з 

певною кількістю помилок 
 74≤ RD < 81 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 64≤ RD < 73 

E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
 60≤ RD < 63 

FX Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35≤ RD < 59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
 RD < 34 

9.2 Методи формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

М1. Опитування (письмові) викладачем протягом лекцій та практичних занять; 

М2. Самооцінювання студентами виступів, дискусій та презентацій. 

М3. Модульні тести. 

9.3 Методи сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових опитувань, 

індивідуальних презентацій та колективних дискусій. Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, відхиляються 

викладачем. 

Оцінка здобувача вищої освіти формується таким чином 

СО1 – робота на практичних заняттях (32 балів) 

СО2 - комплексні письмові модульні контрольні роботи (30 балів); 

СО3 - оцінювання поточних контрольних робіт (38 балів). 

Пропуск занять відпрацьовується належним чином протягом двох тижнів після 



 

 

пропуску: 

Лекція  – складсти інтелект карту за темою; 

Практичне заняття – відтворення відповідних розрахунків, завдання, дискусії у 

письмовому вигляді. 

Всі завдання надсилають у Googleclass у відповідній темі. 

Форма підсумкового контролю – диференційований залік, що проводиться за 

сумацією отриманих балів протягом курсу.  

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10. 1 Засоби 

навчання 

Навчальний процес потребує використання мультимедійного 

проектора (ЗН 1) 

10. 2 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 
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8. ПАСПОРТ РЕФОРМ: ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІІЯ 

ВЛАДИ ТА РЕГіОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/57-pasport-

reformi-deentralizatsiya-zagalniy.pdf 

 

 



 

 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Тема 

Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні 

заняття,  

годин 

Лаборат

орні 

роботи, 

годин 

Самост

ійне 

опрацю

вання 

матеріа

лу 

(СРС),  

годин 

Індивідуальні 

завдання,  

годин  

(із обсягу СРС)  

Денна форма навчання 

1-й модульний цикл дисципліни 

1 

ТЕМА 1Регіональний 

менеджмент у ринкових умовах 

господарювання ,  Територіальна 

організація господарства регіону 

6 2 
- 

-  
4 

- 

2 ТЕМА 2. Організаційні форми 

територіального управління 

6 
2 

- 
-  

4 
- 

3 
ТЕМА 3. 

Зовнішньоекономічна діяльність у 

регі 

6 
2 

- 
-  

4 
- 

4 
ТЕМА 4Управління регіональним 

розвитком 
6 

2 
- 

-  
4 

- 

5 ТЕМА 5. Управління 

трудовим потенціалом регіону  

6 
2 

- 
-  

4 
 

6 
ТЕМА 6Управління трудовим 

потенціалом регіону 
6 

2 
- 

-  
4 

 

7 
ТЕМА 7. Управління природно-

ресурсним потенціалом регіону    
6 

2 
- 

-  
4 

 

8 

ТЕМА 8Формування та 

використання фінансових ресурсів 

регіону 

6 
2 

- 
-  

4 
 

9 Модульний контроль 4 - 
- 

- 4  

10 Всього за модуль 52 16 - -  36  

 2-й модульний цикл дисципліни 

11 

ТЕМА 1 Регіональний 

менеджмент у ринкових умовах 

господарювання ,  Територіальна 

організація господарства регіону 

10 - 4 - 6 - 

12 ТЕМА 2. Організаційні форми 

територіального управління 
10 - 4  6  

13 
ТЕМА 3. 

Зовнішньоекономічна діяльність у 

регі 

10 - 4  6  

14 
ТЕМА 4  Управління регіональним 

розвитком 10 - 4  6  

15 ТЕМА 5. Управління 

трудовим потенціалом регіону  
10 - 4  6  

16 
ТЕМА 6Управління трудовим 

потенціалом регіону 10 - 4 - 6 - 

17 
ТЕМА 7. Управління природно- 10 - 4 - 6 - 



 

 

 

 

 

 

ресурсним потенціалом регіону    

18 

ТЕМА 8 Формування та 

використання фінансових ресурсів 

регіону 
10 - 4 - 6 - 

20 Модульний контроль 4 - - - 4 - 

21 Всього за модуль 98 - - - 42  

Всього з навчальної дисципліни 
150 16 

32 - 102 - 



 

 

 

Додаток 1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентнос

ті /  

результати 

навчання 

Результа

т 

навчання 

за 

дисциплі

ною 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання 

Використову

вати базові 

знання з 

історичних, 

культурних, 

політичних, 

соціальних, 

економічних 

засад 

розвитку 

суспільства. 

ПРН 1 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Знати 

структуру та 

особливості 

функціонува

ння сфери 

публічного 

управління 

та 

адмініструва

ння. 

ПРН4 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Розуміти 

та 

використо

вувати 

ПРН8 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 



 

 

технології 

виробленн

я, 

прийняття 

та 

реалізації 

управлінсь

ких 

рішень. 

студента лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Уміти 

здійснювати 

пошук та 

узагальнення 

інформації, 

робити 

висновки і 

формулюват

и 

рекомендації 

в межах 

своєї 

компетенції. 

ПРН11 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Уміти 

налагодити 

комунікацію 

між 

громадянами 

та органами 

державної 

влади і 

місцевого 

самоврядува

ння. 

ПРН12 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

 


