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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни  

за формами навчання 

заочна 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/ 120 

Курс 6 

Семестр 12 

Кількість змістових модулів з розподілом: 3 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 16 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль 30 

Самостійна робота 66 

Форма семестрового контролю екзамен 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Розвиток регіонального управління потребує використання системного підходу до 

управління, що обґрунтовує необхідність функціонування такої управлінської системи на 

регіональному рівні, яка б відповідала сучасним цілям та умовам регіонального розвитку 

відповідно до загальновизнаної практики внутрішнього міжрегіонального співробітництва та 

міжнародної співпраці на певній територій. Знання стратегії, вміння користуватись 

стратегічними підходами до регіонального розвитку дасть у результаті ефективне управління 

розвитком регіону. 

Мета викладання дисципліни «Стратегія регіонального розвитку» – ознайомити 

студентів з процесами стратегічного планування, його етапами для  забезпечення оптимального 

розвитку регіонів в єдиному господарському комплексі держави; вдосконаленні, спеціалізації 

територій; установленні оптимальних пропорцій; ефективному використанні трудових і 

природних ресурсів та виробничих потужностей; раціоналізації розміщення продуктивних сил. 

Завдання вивчення дисципліни – виробити у студентів вміння застосовувати нові 

методи стратегічного планування, в основі яких знаходяться ідеї і принципи системного 

підходу, прогнозування, синергетики, моніторингу тощо, та сформувати загальні та фахові 

компетентності, що наведені в таблиці 

 

Загальні 

компетентн

ості (ЗК) 

ЗК-1 – Здатність комплексно вирішувати проблему. Здатність виявляти  

сутність проблем в освітній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх 

вирішення; 

 володіння системним, цілісним підходом до аналізу й оцінки ситуації. 

ЗК-2 – Критичне мислення. Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати  

повноту та достовірність інформації в ході професійної діяльності, за  

необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію.  

ЗК -3 - Креативність. Продукування нових ідей, творчий підхід до їх реалізації;  

здатність до новаторської діяльності. 



4 

 

 

ЗК -5 - Координація дій з іншими. Здатність та готовність виконувати колективні  

проекти, брати на себе відповідальність за виконання робіт окремої групи; уміння  

вести дискусію, аргументовано відстоюючи свою точку зору. 

ЗК-8 – Когнітивна гнучкість. Здатність здобувати нові знання й уміння та  

інтегрувати їх з уже наявними; спроможність аналізувати явище, ситуацію,  

проблему, враховуючи різні чинники; здатність адаптувати мислення для  

вирішення задач у змінених умовах чи нестандартних ситуаціях (ситуаціях ризику).  

ЗК-10 – Формулювання суджень і ухвалення рішень. Спроможність  

орієнтуватися у різних поглядах на проблему та шляхи її розв’язання,  

формулювати власну думку; уміти формулювати задачу, аргументовано  

обирати оптимальні шляхи розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий  

результат, переконливо його представляти. 

Фахові 

компетентн

ості 

спеціальнос

ті (ФК) 

ФК-3 –Розв’язання проблем у галузі публічного управління та  

адміністрування. Здатність критично осмислювати й розв’язувати  

складні задачі та проблеми, що потребують міждисциплінарних  

підходів, оновлення та інтеграції знань, часто в умовах  

неповної / недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

ФК-4 – Експертна та аналітична діяльність. Спроможність переносити  

теоретичні знання у практичні контексти, Здатність визначати  

показники сталого розвитку на загальнодержавному,  

регіональному, місцевому та організаційному рівнях.  

Здатність самостійно готувати нормативно-правові  

акти, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, здійснювати  

їх експертизу. 

ФК-7 – Комунікація. Спроможність подавати інформацію у формі, придатній для 

цільової аудиторії, до якої звертаються, як усно, так і письмово. 

ФК-8 – Самоосвіта та підвищення кваліфікації. Здатність до самоосвіти та 

підвищення кваліфікації у сфері публічного управління та адміністрування на основі 

інноваційних підходів. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Програмні результати навчання дисципліни «Стратегія регіонального розвитку» надані в 

нижче наведеній таблиці. 

ПРН 1 Демонструвати на рівні застосування ґрунтовні знання ключових теорій, понять та 

фактів у сфері публічного управління та адміністрування. 

ПРН 2 Володіти нормотивно-правовим підґрунтям у сфері публічного управління та 

адміністрування.  

ПРН 5 Знати та розуміти особливості державного регулювання розвитку міста та 

місцевого самоврядування. 

ПРН 6 Знати й розуміти межі застосування тих чи інших управлінських теорій, методів, 

засобів, інструментів. 

ПРН 9 Коректно проводити логічні міркування, грамотно збирати, аналізувати та 

інтерпретувати факти, використовуючи, в тому числі, класичні методи доведення 

(від супротивного,  індукції, дедукції та ін.). 

ПРН 10 Читати і розуміти нормативно-правові акти, аналітичні довідки, пропозиції, звіти 
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та демонструвати майстерність їх відтворення в аргументованій усній та/або 

письмовій доповіді. 

ПРН 16 Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у 

складних непередбачуваних умовах. 

ПРН 17 Мати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних 

проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень. 

ПРН 20 Демонструвати уміння працювати в команді, поступаючи етично та 

відповідально. 

ПРН 21 Уміти формулювати проблему / задачу, знаходити й аналізувати відповідності 

між поставленою проблемою / задачею й існуючими моделями, аргументовано 

обирати оптимальні шляхи розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий 

розв’язок, представляти результати роботи й обґрунтовувати запропоновані 

рішення на сучасному науково-технічному й професійному рівні. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

усього 

у тому числі 

л сем лаб. практ. м.к. с.р. 

 

Модуль 1. Регіональний розвиток та його специфіка 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні основи регіонального розвитку та стратегічного планування 

Тема 1.1. Стратегія регіонального 

розвитку, становлення та особливості 
30 2  2 

 
2 24 

        

Усього за змістовим модулем 1: 30 2  2  2 24 

Змістовий модуль 2 

Стратегічне планування регіонального розвитку 

Тема 2.1. Розробка та реалізація стратегії 

регіонального розвитку 
30 2  2 

 
 24 

        

Усього за змістовим модулем 2: 30 2  2  2 24 

Змістовий модуль 3 

Стратегія регіонального розвитку 

Тема 3.1. Специфіка реформи 

регіонального розвитку 
30 2  2 

 
 24 

        

Усього за  змістовим модулем 3: 30 2  2  2 24 

Семестровий контроль 30       

Усього годин 120 8  8  8 66 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА СТРАТЕГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

Тема 1.1. Стратегія регіонального розвитку, становлення та особливості  

Не всі фахівці однаково трактують такі поняття, як "стратегія", “регіональний сталий 

і збалансований розвиток”, “район” і “регіон”. Термін “стратегія” має давню історію. Спочатку він 

використовувався у сфері воєнного мистецтва, потім – у працях науковців, а у ХХ ст. сформувалося 

розширене його трактування, узагальнене в працях Дж.Б. Куїнна. Стратегія – загальний план 

перспективного змісту для здійснення будь-якої дії чи процесу з метою досягнення певного 

результату. Сьогодні в наукових публікаціях і урядових документах часто використовується 

поняття “стратегічне планування”, яке має свої особливості. Водночас в Україні сформувалось 

уніфіковане розуміння процесу регіонального розвитку як надзвичайно складного за змістом. 

Фактично він є результатом позитивної динаміки соціальних, економічних, екологічних, 

політичних, гуманітарних та етнонаціональних змін у відповідних регіонах. Сьогодні успішний 

регіональний розвиток України ускладнюється через ряд об'єктивних та суб'єктивних причин.  

«Стратегія» як базове поняття: етимологія походження, багатозначність та його 

слабоструктурованність, основні визначення поняття «стратегія». Сутність та основні риси 

стратегічного мислення. Сутність стратегічного планування: поняття, системний та концептуальний 

аспекти. Особливості стратегічного планування як виду перспективного планування. Особливості 

стратегічного планування як процесу. 

Суб’єкти стратегічного планування на центральному рівні в органах виконавчої влади. 

Процес формування стратегії. Бачення і місія. Правила вибору місії. Цілевизначення. Дерево цілей, 

методи його побудови. Стратегічний аналіз середовища. Сутність та основні характеристики 

аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища (SWOT–аналіз). Вивчення стратегічних 

пріоритетів та завдань. Стратегічний план як інструмент забезпечення стратегії. Узагальнена модель 

технології розробки стратегії. Концепція і змістові блоки концепції. Організаційна модель процесу 

стратегічного планування. Формування робочої групи (команди) з планування та правила роботи в 

команді. 

Необхідність стратегічного планування в Україні. Поняття: довго- короткострокового, планування і 

процес планування. Традиційне планування в Україні на державному рівні: досвід, роль і значення. 

Мета, рамки, процеси, документи і установи, що стосуються державної стратегії в Україні. 

Стратегічні цілі організації. Етапи процесу розробки стратегічного плану ЦОВВ. Заходи і ресурси, 

необхідні для втілення стратегічного планування в Україні. 

 

Змістовий модуль 2 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Тема 2.1. Розробка та реалізація стратегії регіонального розвитку 
Створення національної системи планування розвитку територій. Сутність та передумови 

стратегічного планування розвитку регіонів. Використання інструментів стратегічного 

планування при підготовці регіональних стратегій. 

Алгоритм формування стратегії розвитку території. Аналітичне супроводження 

стратегічного планування. аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища громад. Методи 
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роботи зі стейкхолдерами, моніторинг реалізації стратегічного плану 

Визначення перешкод до запровадження стратегічного планування. Формування робочої 

групи зі стратегічного планування. Склад робочої групи. Планування діяльності робочих груп. 

Функції та склад цільових підгруп. 

Визначення слабких і сильних сторін розвитку регіону. Визначення можливостей та 

загроз (PEST – аналіз). Стратегічне бачення, пріоритети, цілі, завдання. Причинно-наслідкові 

зв’язки. SMART-аналіз. баланс цілей. 

Створення моніторингового комітету, склад, функції. Критерії оцінювання. 

Продуктивність, результативність, ефективність. Визначення критеріїв оцінювання для 

конкретних цілей та завдань. Стратегія базується на системі координації процесів стратегічного 

планування на центральному, регіональному та місцевому рівні. Взаємоузгодження процесу 

стратегічного планування та реалізації Стратегії забезпечується шляхом застосування двох схем 

координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування: горизонтальної – на рівні центральних органів виконавчої влади; вертикальної 

– на рівні центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого 

самоврядування різних територіальних рівнів, недержавних інституцій (громадських об'єднань 

та підприємницьких структур, залучених до регіонального розвитку). 

У Стратегії відображаються: результати аналізу соціально-економічного розвитку 

регіонів; характеристика основних проблем розвитку регіонів; основні пріоритети державної 

регіональної політики на відповідний період; стратегічні цілі та напрями розвитку регіонів; 

основні завдання розвитку регіонів та етапи їх виконання; очікувані результати реалізації. 

Інструментами реалізації Стратегії є: план заходів щодо реалізації Стратегії, в якому 

заходи деталізовані за регіонами або їх групами з урахуванням рівня розвитку та спрямовані на 

розв'язання проблем, що перешкоджають динамічному соціально-економічному розвитку 

регіонів, зменшення диспропорцій у рівні доступності бізнесу і населення до основних 

адміністративних та інших послуг у рамках визначених цілей Стратегії. 

 

 

Змістовий модуль 3 

СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Тема 3.1. Специфіка реформи регіонального розвитку 

Міжнародний досвід. Регіони в адміністративно-територіальних моделях Франції, 

Великої Британії, Німеччини. Посилення повноважень регіонів. «Європа регіонів». Єврорегіони. 

Особливості статусу кантонів Швейцарії. Проблема регіонального сепаратизму. Каталонія. 

Галісія. Шотландія. Ольстерське, баскське та корсиканське питання. Регіональний розвиток 

Російської Федерації. Федеральні округи. Укрупнення регіонів. Загальнодержавні та федеральні 

програми та проекти розвитку територій. Регіональна політика у пострадянських державах 

Середньої Азії. Розвиток регіонів у державах Закавказзя. Аналіз у політиці регіонального 

розвитку. Порівняльний аналіз регіонального розвитку. Аналіз розвитку економічних районів 

України. Види та методи аналізу регіонального розвитку.  

Стратегічний аналіз середовища. Характеристика внутрішнього стану регіону та 

регіональних інституцій Сталість розвитку регіону. Оцінювання сталості розвитку регіону та 

його критерії. Комплексність оцінювання сталості розвитку регіону. Регіон у системі 

територіального розміщення продуктивних сил України. Спеціалізація регіонів України. 

Регіональна соціально-економічна політика. Вирівнювання соціально-економічного розвитку 

регіонів. Прогнозування: поняття, сутність, форми та методи. Система прогнозів. Порядок 

розроблення прогнозів. Прогнозування регіонального розвитку.  
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6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування лабораторних 

занять 

1 1 1 1 1 1 1 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, захист) 

10 1 10 1 10 1 10 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 2 50 1 25 

Разом  42  67  42 

Максимальна кількість балів: 151 

Розрахунок коефіцієнта: 2,52 

 

 

 

 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

Теми курсу 

 

Завдання для самостійної роботи 

Максимальна 

кількість балів за  

виконане завдання 

Змістовий модуль 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ТА СТРАТЕГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

1 Сутність, об’єкт та функції політики 

регіонального розвитку. 

2. Цілі, завдання, критерії стратегії 

регіонального розвитку. 

3. "Стратегія" – розвиток поняття та 

методологічні підходи дослідження. 

5 

Критерії оцінювання завдань на практичних заняттях: 

100% від зазначеного балу – відмінний рівень виконання з можливими незначними 

недоліками 

80-90% від зазначеного балу - достатньо високий рівень виконання без суттєвих помилок 

70-80% від зазначеного балу  – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю 

помилок 

60-70% – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 

50-60% – мінімально можливий допустимий рівень виконання 
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4. Особливості стратегічного планування. 

5. Централізація і децентралізація у 

стратегі регіонального розвитку 

Змістовий модуль 2 

СТРАТЕГІЧНЕ 

ПЛАНУВАННЯ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

1. Координації процесів стратегічного 

планування на центральному, 

регіональному та місцевому рівні. 

2. Завдання стратегії. 

3. Етапи стратегічного планування. 

4. Ресурси стратегічного планування. 

5. Інструменти реалізації стратегії. 

5 

Змістовий модуль 3 

СТРАТЕГІЯ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

1. Регіони в адміністративно-

територіальних моделях Франції, Великої 

Британії, Німеччини.  

2. Єврорегіони, поняття та функції.  

3. Проблема регіонального сепаратизму. 

4. Регіональна політика у пострадянських 

державах. 

5. Оцінювання сталості розвитку регіону та 

його критерії. 

5 

Разом: 15 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Модульний контроль здійснюється наприкінці вивчення кожного змістового модуля у 

формі виконання контрольної роботи за такими завданнями: 

Контрольна робота № 1 змістового модуля 1: 

1. Поняття та походження термінів "стратегія", "регіон", "район".  

2. Поняття та походження термінів "сталий розвиток", "збалансований розвиток".  

3. Особливості стратегічного планування.  

4. Цілі та завдання стратегії регіонального розвитку України.  

5. Критерії стратегії регіонального розвитку України.  

6. Централізація і децентралізація та їх роль у сучасних стратегіях.  

7. Концентрація та деконцентрація та їх роль у сучасних стратегіях.  

8. Регіон в адміністративно-територіальній системі України.  

9. Теорії регіонального розвитку та їх еволюція.  

10. Суб'єкти та об'єкти формування стратегії регіонального розвитку.  

 

Контрольна робота № 2 змістового модуля 2: 

1. Координація процесів стратегічного планування на центральному, регіональному та 

місцевому рівні. 

2. Складові стратегії регіонального розвитку.  

3. Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів, методологія його проведення.  

4. Характеристика основних проблем розвитку регіонів.  

5. Основні пріоритети державної регіональної політики на відповідний період.  

6. Методика визначення стратегії регіонального розвитку. 

7. Інструментами реалізації стратегії регіонального розвитку.  

8. Моніторинг та оцінювання регіональної стратегії розвитку.  
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9. Проведення маркетингових досліджень.  

10. Комунікативне забезпечення процесу стратегічного планування.  

 

 Контрольна робота № 3 змістового модуля 3: 

1. Специфіка реформи регіонального розвитку України на сучасному етапі. 

2. Поняття "Єврорегіон" та специфіка їх розвитку. 

3. Порівняльний аналіз розвитку єврорегіонів (на прикладі). 

4. Порівняльний аналіз розвитку регіонів пострадянських країн. 

5. Аналіз та тенденції сучасної політики регіонального розвитку ЄС. 

6. Види та методи аналізу регіонального розвитку. 

7. Стратегічний аналіз середовища. 

8. Оцінювання сталості розвитку регіону та його критерії. 

9. Прогнозування: поняття, сутність, форми та методи. 

10. Прогнозування регіонального розвитку. 

 

 Кожна контрольна робота передбачає виконання 2-х завдань, вибраних випадковим 

чином.  

 Виконана робота завантажується студентом в систему MODLE в чітко визначені терміни; 

викладач перевіряє надіслані контрольні роботи та оцінює їх. 

 Максимальна оцінка за якісно виконану контрольну роботу – 25 балів. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 
 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

25 В повному обсязі володіє матеріалом, вільно й аргументовано його викладає, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; стилістично грамотно 

викладає матеріал. 

24-20 Достатньо повно володіє матеріалом, обґрунтовано його викладає, розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу.  Проте виклад окремих питань недостатньо змістовний та 

аргументований, допущені окремі несуттєві неточності та незначні помилки.  

19-15 Загалом володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час 

усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури. Допускає 

окремі суттєві неточності та помилки.  

14-10 Володіє навчальним матеріалом не в повному обсязі, викладає його фрагментарно, 

без обґрунтування, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускає суттєві неточності. 

9-5 Частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки.  

4-0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань.  

 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
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Семестровий контроль з дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді семестрового іспиту в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни. Форма проведення 

семестрового контролю (письмова), зміст і структура контрольних завдань, критерії оцінювання 

визначаються рішенням кафедри управління та зазначаються у робочій програмі навчальної 

дисципліни й доводяться до відома студентів на першому занятті. 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

 

Відмінно ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно 

виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання 

основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 

використанні набутих знань та умінь. 

Дуже добре 

Добре 

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у 

відповіді студента наявні незначні помилки. 

Задовільно 

Достатньо 

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 

навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних 

завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

Незадовільно виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 

«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання 

за програмою відповідної дисципліни. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. За якими критеріями можна класифікувати теорії регіонального розвитку? 

2. Охарактеризуйте найважливіші ознаки сучасних теорій регіонального розвитку. 

3. Дайте визначення поняття “державна регіональна політика”. 

4. Дайте визначення поняття термінів "стратегія", "регіон", "район".  

5. Дайте визначення поняття термінів "сталий розвиток", "збалансований розвиток". 

6. Назвіть проблеми та виклики регіональному розвиткові в Україні. 

7. Поясніть сутність стратегії регіонального розвитку. 

8. Яка мета стратегії регіонального розвитку  України? 

9. Які задачі вирішує стратегія регіонального розвитку України. 

10. Якими факторами обумовлюються особливості формування стратегії регіонального 

розвитку? 

11. Об’єкти і суб’єкти стратегії регіонального розвитку. 

12. Порівняйте дві концептуальні моделі “Європа регіонів” та “Європа через регіони”. 

13. Визначте та проаналізуйте моделі регіоналізації. 

14. Наведіть приклади належності країн до зазначених моделей регіоналізації. 

15. У чому полягає сутність цілісної системи планування регіонального та місцевого розвитку? 

16. Назвіть базові види планування територіального розвитку. 

17. Поясніть сутність стратегічного планування регіонального розвитку. 
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18. Що можна віднести до переваг стратегічного планування регіонального розвитку? 

19. Якими ознаками має характеризуватися успішна стратегія регіонального розвитку? 

20. Яку максимальну кількість перспективних напрямів регіонального розвитку доцільно 

визначати в стратегії? Чому? 

21. Якими факторами зумовлюються особливості розробки регіональної стратегії розвитку 

територій? 

22. Назвіть основні етапи стратегічного планування розвитку регіонів. 

23. З якою метою проводиться аналіз зацікавлених сторін? 

24. Яким може бути орієнтовний склад робочої групи з розробки стратегічного плану? 

25. Що таке “профіль громади”? 

26. Назвіть складові SWOT-аналізу. 

27. Дайте визначення поняття “стратегічне бачення” розвитку регіону. 

28. Що таке “дерево цілей”? 

29. Яким вимогам мають відповідати операційні цілі стратегії розвитку регіону? 

30. У чому полягають відмінності між моніторингом та оцінюванням? 

31. Назвіть основні завдання моніторингу реалізації стратегії розвитку регіону. 

32. Які форми громадської участі використовуються у процесі стратегічного планування? 

33. Що є метою маркетингу регіону? 

34. Охарактеризуйте комплекс маркетингу території. 

35. Які цільові групи “споживачів території” Ви можете виділити? Назвіть критерії 

класифікації. 

36. З якою метою проводиться сегментація ринку в територіальному маркетингу? 

37. У чому полягає суть позиціонування території? 

38. Як здійснюється позиціонування території? За допомогою яких механізмів? 

39. У чому полягають особливості стратегій розвитку території?  

40.  У чому полягає суть маркетингової стратегії інфраструктури? 

41. Визначте особливості стратегії маркетингу населення і персоналу в розвитку території та 

поясніть її значення. 

42. Визначте завдання маркетингового дослідження. 

43. У чому суть генезису регіональної політики різних країн світу? 

44. Охарактеризуйте основний зміст політики вирівнювання в різних країнах. 

45. У чому недолік регіональної політики “згори – донизу”? 

46. Які принципи закладено в нових підходах до регіональної політики розвинутих країн? 

47. Чим відрізняються поточний і попередній програмні періоди політики єднання ЄС? 

48. Охарактеризуйте вплив політики єднання ЄС на розвиток європейських країн. 

49. У чому полягають основні пропозиції щодо змісту політики єднання ЄС на майбутній 

програмний період? 

50. Охарактеризуйте основні форми горизонтальної координації в управлінні регіональними 

процесами та надайте їм характеристику. 

51. У чому полягає застосування принципу субсидіарності у вертикальній координації 

регіонального розвитку? 

52. Надайте характеристику основним моделям вертикальної координації. 

53. Охарактеризуйте основні виклики, що виникають у процесі багаторівневого управління, 

та засоби їх подолання. 

54. Назвіть принципи Європейської політики регіонального розвитку. 

55. Які основні принципи та цілі регіональної політики ЄС? 

56. Визначте особливості регіональної політики деяких країн-членів ЄС.  

57. Визначте специфіку державних, регіональних і місцевих органів влади з питань 

формування та реалізації стратегії регіонального розвитку. 



13 

 

 

58. Назвіть тенденції регіоналізації в Україні.  

59. Обґрунтуйте напрями удосконалення адміністративно-територіального устрою України. 

60. Назвіть основні перешкоди на шляху до успішного процесу стратегічного планування? 

61. Перерахуйте вигоди, прямі або/та непрямі, які Ви очікуєте від стратегічного планування. 

62. Визначте та охарактеризуйте критерії готовності до стратегічного планування. 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка  Кількість балів  

Відмінно / Зараховано (А) 100 – 90  

Дуже добре / Зараховано (В) 

Добре / Зараховано (С) 

82 – 89 

75 – 81 

Задовільно / Зараховано (D) 

Достатньо / Зараховано (Е) 

69 – 74 

60 – 68  

Незадовільно / Не зараховано (FX, F) 0 – 59  
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7. Навчально-методична карта дисципліни «Стратегія регіонального розвитку» 

Разом: 120 год., лекції – 8 год., лабораторні – 8 год.,  

самостійна робота – 66 год., модульний контроль – 8 год., семестровий контроль – 30 год. 

Змістові 

модулі 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Назва модуля Теоретичні основи 

регіонального розвитку 

та стратегічного 

планування 

Стратегічне планування 

регіонального розвитку 

Стратегія регіонального 

розвитку 

Кількість балів  

за модуль 

42 бала 67 бала 42 бала 

Лекції Стратегія регіонального 

розвитку, становлення та 

особливості  

5 балів 

Розробка та реалізація 

стратегії регіонального 

розвитку  

5 балів 

Специфіка реформи 

регіонального розвитку  

5 балів 

Теми 

лабораторних 

занять 

Аналітичний етап 

стратегічного планування 

регіонального розвитку 

(10 балів) 

Визначення перешкод до 

запровадження 

стратегічного планування 

(10 балів) 

Порівняльний аналіз 

стратегій регіонального 

розвитку 

(10 балів) 

Самостійна 

робота 

24 год. 

5 балів 

24 год. 

5 балів 

24 год. 

5 балів 
Види поточного 

контролю 
Модульна контрольна робота 1  

(25 балів) 
Модульна контрольна робота 2 

(50 балів) 
Модульна контрольна робота 3  

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 

Іспит  
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