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У системі підготовки докторів філософії за спеціальністю 051 «Економі-

ка» визначальне місце займає дисципліна «Регіональний менеджмент».   

У ній розкриваються філософські, понятійні, концептуальні, методологі-

чні основи регіонального менеджменту, його закономірності, закони та прин-

ципи, а також функціональні, структурні, організаційні його складові.  

Засвоєння дисципліни «Регіональний менеджмент» дає можливість:  

розв’язувати комплексні проблеми в сфері дослідницької діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та їх застосування у професійної практиці; 

застосовувати найбільш передові концептуальні та методологічні знання 

в галузі науково-дослідної діяльності в сфері регіонального менеджменту, у то-

му числі й на межі дотичних предметних галузей. 

Мета дисципліни – формування та представлення аспірантам педагогіч-

но адаптованої системи понять про філософські засади, онтологію та гносеоло-

гію регіонального менеджменту; генезис понятійно-категоріального апарату; 

розвиток концептуальних ідей регіонального менеджменту; закономірності, 

принципи та закони регіонального менеджменту; методологію та методи регіо-

нального менеджменту на рівні, достатньому для розв’язання протирічь, склад-

них проблем і задач у цій сфері, що передбачає проведення досліджень та хара-

ктеризується невизначеністю умов і вимог. 

Об’єктом дисципліни є функціонування системи управління територіа-

льним господарством в регіонах, містах, районах та інших місцевих утворен-

нях, що включають виробничу та соціальну сфери економіки. Соціальна сфера 

охоплює житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування насе-

лення, міський транспорт, зв’язок, охорону здоров’я, спорт, освіту, культуру 

тощо. 

Предметом дисципліни є суспільні відносини, що виникають у процесі 

формування та функціонування систем управління соціально-економічними 

комплексами територіальних утворень.  

Основні завдання дисципліни полягають у створенні умов для формуван-

ня компетентностей здобувача наукового ступеню доктора філософії, достатніх 

для проведення критичного аналізу, оцінювання та синтезу нових і складних 

ідей на основі найбільш передових концептуальних та методологічних знань у 

сфері регіонального менеджменту: 

а) знання: 
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 Володіння фундаментальними світоглядними та професійними знан-

нями у сфері регіонального менеджменту; 

 Розуміння філософських категорій, понять, закономірностей та прин-

ципів регіонального менеджменту;  

 Розуміння системи і моделей регіонального менеджменту, їх співвід-

ношення із публічним управлінням державою, державним управлінням і місце-

вим самоврядуванням щодо управління регіональним господарством; 

 

б) вміння:  

 

 аналізувати, застосовувати та адаптувати існуючі сучасні наукові кон-

цепції регіонального менеджменту, досвід їх впровадження в країнах з резуль-

тативною та ефективною системою регіонального управління і розробляти но-

вітні; 

 виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми з регіонального 

менеджменту, самостійно продукувати інноваційні рішення, методики дослі-

дження та реалізації новітніх наукових досягнень;  

 визначати фактори, що впливають на регіональну економічну політи-

ку; визначати напрями підвищення ефективності управління економічною сфе-

рою регіону;  

 формувати раціональні моделі та організаційні структури регіональ-

ного та муніципального менеджменту стосовно особливостей конкретного регі-

ону та/або муніципального утворення та сфери регіональної та/або муніципаль-

ної діяльності;  

 проводити критичний аналіз проблем управління розвитком регіона-

льної та муніципальної економіки і визначати шляхи їх вирішення, проводити 

оцінку та синтез нових та складних ідей, застосовувати з цією метою сучасні 

необхідні та достатні методи і моделі, інформаційне та програмне забезпечення; 

 

в) комунікації: 

 

 спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та професій-

ною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльності з метою обгово-

рення дискусійних питань, результатів досліджень, узгодження дій і спільної 

роботи на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, доводити результа-

ти досліджень та інновацій до колег, публічно представляти, захищати резуль-

тати своїх досліджень, обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною 

спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів 

дослідження; 

 

г) автономність і відповідальність: 
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 здатність проявляти ініціативу щодо визначення перспективних на-

прямів розвитку, прийняття стратегічних рішень і особистого їх впровадження, 

лідерство; 

 здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, 

створювати атмосферу творчої діяльності працівників та організовувати їх на-

вчання, нести відповідальність за особисте навчання та професійне зростання  

інших. 

 

Результатами засвоєння здобувачем наукового ступеня доктора філосо-

фії  дисципліни «Регіональний менеджмент» є здатність: 

– продемонструвати наукову грамотність, що включає в себе здатність 

оцінювати наукову літературу та критично застосовувати теорії, методології, 

закономірності, закони та принципи для вирішення фундаментальних проблем 

у сфері регіонального менеджменту, а також дотичних предметних областей;  

– виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми і задачі регіональ-

ного менеджменту і практики реалізації наукових досягнень; виявляти теорети-

чні та практичні проблеми, протиріччя і невирішені раніше задачі (проблеми) 

або їх складові, а також дискусійні питання в цій сфері; 

– аналізувати найновіші досягнення в сфері регіонального менеджменту, до-

тичних предметних областях та знаходити наукову та іншу інформацію, що має від-

ношення до сфери наукових інтересів здобувача, працювати з різними джерелами, 

розшукувати, обробляти, аналізувати та синтезувати отриману інформацію для 

розв’язання задач дисертаційного дослідження; 

– створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких 

відповідає сучасним міжнародному та національному рівням; виокремлювати 

стратегічні пріоритети управління розвитком територіальних утворень і іншими 

людськими колективами з урахуванням загальноцивілізаційних цінностей, тре-

ндів розвитку і світового досвіду; 

– продемонструвати здатність проводити ґрунтовні дослідження, ре-

зультати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; 

– застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання конкретних 

проблем регіонального менеджменту;  

– дотримуватися принципів наукової етики та цінностей різноманітнос-

ті та соціальної справедливості;  

– спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та професій-

ною спільнотами і громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльно-

сті з метою обговорення дискусійних питань, результатів досліджень, узго-

дження дій і спільної роботи на конференціях, симпозіумах, наукових семіна-

рах, доводити результати досліджень та інновацій до колег, публічно представ-

ляти, захищати результати своїх досліджень, обговорювати їх і дискутувати з 

науково-професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної 

презентації результатів дослідження; 
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– критично і толерантно сприймати та аналізувати думки та ідеї колег, 

опонентів і співрозмовників; шукати власні шляхи вирішення проблеми, прово-

дити критичний аналіз власних матеріалів; 

– працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а 

також наукометричними платформами (наприклад, Sсорus, Web оf Sсіеnсе, Wеb оf 

Knovledge, Аstrophysics, РubМеd, Маthеmatics, Sрrіngеr, Аgrіs, GeoRef та ін.); 

– планувати та управляти часом підготовки та проведення дослідження, 

формулювати мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, формувати структуру 

і розробляти технологічну карту дослідження. 
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МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНА-

ЛЬНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖ-

МЕНТУ 

Тема 1. Регіональний менеджмент як спеціальна нау-

кова теорія публічного управління. 

Тема 2. Концептуальні особливості регіонального та 
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 МОДУЛЬ ІІ. ПУБЛІЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНА-

ЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тема 3. Засади управління територіальними соціа-

льно-економічними системами 
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МОДУЛЬ ІІІ. ТЕХНОЛОГІЇ РЕГІОНАЛЬНО-

ГО  МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тема 5. Стратегічне управління та стратегічне пла-
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Тема 8. Соціальне забезпечення населення та соціа-
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МОДУЛЬ V. МЕНЕДЖМЕНТ ГАЛУЗЕВИХ 

КОМПЛЕКСІВ 

Тема 9. Менеджмент регіональної та комунальної 
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2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 
 

1. МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА 

МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Тема 1. Регіональний менеджмент як спеціальна наукова теорія пуб-

лічного управління. 

 

Загальні засади публічного управління. Філософські засади регіонального 

менеджменту. Понятійно-категоріальний апарат регіонального менеджменту 

Концептуальні ідеї регіонального менеджменту. Закономірності та принципи 

регіонального менеджменту. Методи регіонального та муніципального менедж-

менту. Конституційні основи регіонального та муніципального менеджменту. 

 вропейський досвід інституційного забезпечення регіонального управління. 

 
Тема 2. Концептуальні особливості регіонального та муніципального ме-

неджменту 

 

 Регіон і муніципалітет як просторова соціально-економічна система. Ре-

гіональна політика як цілеформуючий фактор регіонального менеджменту. Ре-

гіональний менеджмент як ланка в системі «Центр – муніципальне утворення».
 

Особливості регіонального та муніципального менеджменту. Регіональний та 

муніципальний менеджмент у механізмі розвитку місцевого самоврядування. 

Культура та кадровий капітал управління та менеджменту як  сучасний тренд 

цивілізаційного розвитку. 

 

2. МОДУЛЬ ІІ. ПУБЛІЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МУ-

НІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Тема 3. Засади управління територіальними соціально-економічними си-

стемами 

 

Сталий розвиток територій. Стимулювання соціально-економічного роз-

витку регіонів. Конкурентоздатність просторово-територіального утворення. 

Дерево цілей соціально-економічного розвитку. Функції регіонального та муні-

ципального менеджменту. Механізм управління муніципальним утворення. Ін-

дикатори регіонального та муніципального соціально-економічного розвитку. 

Відповідальність органів регіональної влади та органів місцевого самовряду-

вання і контроль за їх діяльністю 

 

Тема 4. Муніципальне утворення (місто) як об’єкт управління:  

 

Системно-історичний аспект розвитку міста. Розвиток міста як багатови-

мірний та багатоаспектний процес. Характеристика міста як територіального та 
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соціально-економічного утворення. Функціонально-просторова структура міс-

та. Муніципальна політика. Перспективі розвитку міст в умовах глобалізації та 

локалізації. Особливості соціально-економічного розвитку міст світу. 

Сільські території як складна багатофункціональна система. Основні 

структурні елементи сільських територій. Сутність потенціалу сільської  терито-

рії. 

 

3. МОДУЛЬ ІІІ. ТЕХНОЛОГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖ-

МЕНТУ 

 

Тема 5. Стратегічне управління та стратегічне планування розвитку прос-

торово-територіальних утворень. 

 

Теоретичні засади (філософські основи, понятійно-категоріальний апарат, 

концептуальні ідеї, закономірності та принципи, методи). Модернізація та стра-

тегічне управління. Стратегія як фундаментальна категорія стратегічного 

управління. Регіональні стратегії  як інструмент управління розвитком просто-

рово-територіального утворення. 

Стратегічне управління та планування муніципальним утворенням. Кон-

цептуальні підходи до стратегічного управління соціально-економічним розви-

тком міста. Умови сталого розвитку міст. Конкурентоспроможність міст. Стра-

тегічне планування розвитку міста: цілі, методи, результати. 

Кластери економічного розвитку міст. Особливості управління соціально-

економічним розвитком міста на сучасному етапі 

 

Тема 6. Технології поточного управління.  

 

Маркетинг просторово-територіального утворення (регіону). Проектний 

менеджмент: основи. Антикризове управління та управління ризиками в антик-

ризовому менеджменті: основи. Ситуаційне управління: основи. Контролінг у 

системі регіонального управління регіонів 

 
 

4. МОДУЛЬ ІУ. МЕНЕДЖМЕНТ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СФЕР 

РЕГІОНІВ І МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 

 

Тема 7. Фінансово-економічні основи регіонального менеджменту (міс-

цевого самоврядування) в Україні. 

Фінансові ресурси регіону, муніципальні фінанси. Фінансовий потенціал 

регіонів України, його сутність. 

Основні складові регіональних фінансових ресурсів та поняття про фі-

нансовий потенціал і капітал регіону. 

Місцеві бюджети як основа формування фінансового потенціалу регіону  

Основні чинники формування фінансових ресурсів регіонів. 
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Регіональні фінанси. Роль і функції регіональних фінансів. Економічна 

структура фінансів регіонів України. Регіональні бюджети – головна фінансова 

база регіональних органів влади. Доходи регіональних бюджетів. Витрати регі-

ональних бюджетів. Регіональні позабюджетні фонди 

Економічна основа місцевого самоврядування. Муніципальна (комуналь-

на) власність, її склад. Об’єкти права комунальної власності. Створення підпри-

ємств, установ і організацій органами місцевого самоврядування.  

Фінанси місцевого самоврядування. Законодавча основа муніципальних 

фінансових ресурсів. Місцевий бюджет - головна фінансова база місцевого са-

моврядування. Фінансові ресурси підприємств, що спрямовуються на розвиток 

населених пунктів. Муніципальні позабюджетні фонди  

Фінансове вирівнювання для місцевого самоврядування: процес і роль 

держави. Територіальна структура інвестицій. Аналіз світового досвіду органі-

зації місцевих фінансів 

 

Тема 8. Соціальне забезпечення населення та соціальна інфраструктура 

як об’єкт регіонального управління 

 

Соціальне забезпечення: система управління соціальними ризиками та 

державного гарантування прав на матеріальне забезпечення. Форми соціально-

го забезпечення. Основні галузі соціально-побутового призначення. Основні 

галузі соціально-культурного призначення. Державне регулювання розвитку 

соціальної інфраструктури регіону. 

 

 

5. МОДУЛЬ У. МЕНЕДЖМЕНТ ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

Тема 9. Менеджмент регіональної та комунальної інфраструктур 

 

Регіональна інфраструктура: як підсистема регіону та її функції. Економі-

чна інфраструктура: виробничо-економічна та ринково-економічна. Соціальна 

інфраструктура: соціально-побутова та соціально-культурна. Соціальна інфра-

структура як об’єкт регіонального менеджменту 

Комунальна інфраструктура: сутність і структура. Основні економічні ха-

рактеристики житлово-комунального комплексу. Принципи організації підпри-

ємств комунальної інфраструктури. Природна монополія у комунальному сек-

торі та її регулювання. Проблеми розвитку комунальної інфраструктури для 

житлового будівництва. 

Муніципальне майно: питання управління. Призначення муніципальної 

власності. Поняття, сутність муніципального майна. Функції та методи управ-

ління органів місцевого самоврядування у сфері муніципального майна. Прин-

ципи управління муніципальним майном. 

Модель впливу інфраструктури на територіальний розподіл добробуту. 
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Тема 10. Менеджмент соціальної сфери (за напрямами) 

 

Житлова економіка та житлова політика. Житлова економіка: особливості 

попиту та пропозицій на ринку житла; взаємовідносини ринку житла та житло-

вих послуг; доступність житла. 

Житлова політика: житлові платежі і проблема їх встановлення; допомога 

при оплаті житла і комунальних послуг; формування соціального житлового 

фонду; управління житловим фондом. 

Міський пасажирський транспорт: коротка характеристика міського па-

сажирського транспортного комплексу; роль міського пасажирського транспор-

ту у внутрішньоміських поїздках; транспорт і землекористування в місті; якість 

роботи міського пасажирського транспорту; фінансування міського пасажирсь-

кого транспортного комплексу; характеристика основних моделей організації 

роботи міського пасажирського транспортного комплексу за кордоном. 

Економіка муніципальної системи освіти та управління людськими ресу-

рсами регіону та муніципального утворення. Освіта як публічне благо. Зовнішні 

ефекти освіти. Освіта та формування людських ресурсів для регіонального та 

муніципального розвитку. Структура освіта на регіональному та муніципаль-

ному рівнях. Проблеми підвищення ефективності регіональної та муніципаль-

ної освіти 

 
 

 

 

3.  ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ 
 

3.1. Плани контактних занять 

Всі заняття ґрунтуються на попередньому вивченні теоретичних  матері-

алів або самостійному виконанні завдань, що дає можливість зосередити увагу 

лише на проблемних питаннях. 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МУ-

НІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Контактне заняття № 1 на тему: «Регіональний менеджмент як спе-

ціальна наукова теорія публічного управління» (2 год.) 

 

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу,  мозкової 

атаки, практикуму. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Володін-

ня фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у сфері регіо-

нального менеджменту; Розуміння філософських категорій, понять, закономір-
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ностей та принципів регіонального менеджменту; аналізувати, застосовувати та 

адаптувати існуючі сучасні наукові концепції регіонального. менеджменту, до-

свід їх впровадження в країнах з результативною та ефективною системою ре-

гіонального управління і розробляти новітні; виявляти, ставити та вирішувати 

наукові проблеми з регіонального менеджменту; спілкуватися в діалоговому 

режимі з широкою науковою та професійною спільнотами і громадськістю в 

галузі наукової діяльності з метою обговорення дискусійних питань у сфері ре-

гіонального менеджменту; виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми і 

задачі регіонального менеджменту. 

План контактного заняття: 

1. Дискусії з елементами аналізу теорій та практичної діяльності  з пи-

тань: Концептуальні ідеї регіонального менеджменту. 

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій з формування: Закономірності 

та принципи регіонального менеджменту. 

3. Робота в малих групах: Конституційні основи регіонального та муні-

ципального менеджменту.  вропейський досвід інституційного забезпечення 

регіонального управління. 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання:  

Навчальні  технології,  рекомендовані  для  проведення  контактного  за-

няття: лекція, пілотне опитування, робота в малих групах. 

 

Контактне заняття № 2 на тему: «Концептуальні особливості регіо-

нального та муніципального менеджменту» (2 год.) 

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, мозкової ата-

ки, дискусії з елементами аналізу, роботи в малих групах;  

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: володін-

ня фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у сфері регіо-

нального менеджменту; аналізувати, застосовувати та адаптувати існуючі су-

часні наукові концепції регіонального менеджменту, досвід їх впровадження в 

країнах з результативною та ефективною системою регіонального управління і 

розробляти новітні; виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми і задачі 

регіонального менеджменту і практики реалізації наукових досягнень; спілку-

ватися в діалоговому режимі з широкою науковою та професійною спільнотами 

і громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльності; критично і то-
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лерантно сприймати та аналізувати думки та ідеї колег, опонентів і співрозмов-

ників; 

План контактного заняття: 

1. Дискусії з елементами аналізу теорій та практичної діяльності  з пи-

тань: Регіональна політика як цілеформуючий фактор регіонального менеджме-

нту. 

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій з формування: Регіональний 

менеджмент як ланка в системі «Центр – муніципальне утворення».
 
Особливос-

ті регіонального та муніципального менеджменту. 

3. Робота в малих групах: Регіональний та муніципальний менеджмент у 

механізмі розвитку місцевого самоврядування. Культура та кадровий капітал 

управління та менеджменту як  сучасний тренд цивілізаційного розвитку. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання:  

Навчальні  технології,  рекомендовані  для  проведення  контактного  за-

няття: лекція, пілотне опитування, робота в малих групах. 

 

 

МОДУЛЬ ІІ. ПУБЛІЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МУНІ-

ЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Контактне заняття № 3 на тему: «Засади управління територіаль-

ними соціально-економічними системами» (2 год.) 

 

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу,  мозкової 

атаки, практикуму. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Володін-

ня фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у сфері регіо-

нального менеджменту; розуміння системи і моделей регіонального менеджме-

нту, їх співвідношення із публічним управлінням державою, державним управ-

лінням і місцевим самоврядуванням щодо управління регіональним господарс-

твом; продемонструвати наукову грамотність, що включає в себе здатність оці-

нювати наукову літературу та критично застосовувати теорії, методології, зако-

номірності, закони та принципи для вирішення фундаментальних проблем у 

сфері регіонального менеджменту; виявляти, ставити та вирішувати наукові 

проблеми з регіонального менеджменту, самостійно продукувати інноваційні 
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рішення, методики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень; за-

стосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання конкретних проблем ре-

гіонального менеджменту; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою нау-

ковою та професійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльнос-

ті з метою обговорення дискусійних питань. 

План контактного заняття: 

1. Дискусії з елементами аналізу теорій та практичної діяльності  з пи-

тань: Дерево цілей соціально-економічного розвитку. Функції регіонального та 

муніципального менеджменту. 

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій з формування: Стимулювання 

соціально-економічного розвитку регіонів. Конкурентоздатність просторово-

територіального утворення. 

3. Робота в малих групах: Індикатори регіонального та муніципального 

соціально-економічного розвитку. Відповідальність органів регіональної влади 

та органів місцевого самоврядування і контроль за їх діяльністю 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання:  

Навчальні  технології,  рекомендовані  для  проведення  контактного  за-

няття: лекція, пілотне опитування, робота в малих групах. 

 

Контактне заняття № 4 на тему: «Муніципальне утворення (місто) 

як об’єкт управління» (2 год.) 

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, мозкової ата-

ки, дискусії з елементами аналізу, роботи в малих групах 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Володін-

ня фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у сфері регіо-

нального менеджменту; розуміння системи і моделей регіонального менеджме-

нту, їх співвідношення із публічним управлінням державою, державним управ-

лінням і місцевим самоврядуванням щодо управління регіональним господарс-

твом; продемонструвати наукову грамотність, що включає в себе здатність оці-

нювати наукову літературу та критично застосовувати теорії, методології, зако-

номірності, закони та принципи для вирішення фундаментальних проблем у 

сфері регіонального менеджменту; виявляти, ставити та вирішувати наукові 

проблеми з регіонального менеджменту, самостійно продукувати інноваційні 

рішення, методики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень; за-
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стосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання конкретних проблем ре-

гіонального менеджменту; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою нау-

ковою та професійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльнос-

ті з метою обговорення дискусійних питань. 

План контактного заняття: 

1. Дискусії з елементами аналізу теорій та практичної діяльності  з пи-

тань: Розвиток міста як багатовимірний та багатоаспектний процес. Характери-

стика міста як територіального та соціально-економічного утворення. 

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій з формування: Перспективі 

розвитку міст в умовах глобалізації та локалізації. 

3. Робота в малих групах: Сільські території як складна багатофункціо-

нальна система. Основні структурні елементи сільських територій. 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання:  

Навчальні  технології,  рекомендовані  для  проведення  контактного  за-

няття: лекція, пілотне опитування, робота в малих групах. 

 

МОДУЛЬ 3. МОДУЛЬ ІІІ. ТЕХНОЛОГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕ-

НЕДЖМЕНТУ 

 

Контактне заняття 5 на тему: «Стратегічне управління та стратегі-

чне планування розвитку просторово-територіальних утворень».  (2 год.) 

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування з елементами 

дискусії та роботи в групах. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Володін-

ня фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у сфері регіо-

нального менеджменту; розуміння системи і моделей регіонального менеджме-

нту, їх співвідношення із публічним управлінням державою, державним управ-

лінням і місцевим самоврядуванням щодо управління регіональним господарс-

твом; продемонструвати наукову грамотність, що включає в себе здатність оці-

нювати наукову літературу та критично застосовувати теорії, методології, зако-

номірності, закони та принципи для вирішення фундаментальних проблем у 

сфері регіонального менеджменту; виявляти, ставити та вирішувати наукові 

проблеми з регіонального менеджменту, самостійно продукувати інноваційні 

рішення, методики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень; за-

стосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання конкретних проблем ре-
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гіонального менеджменту; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою нау-

ковою та професійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльнос-

ті з метою обговорення дискусійних питань. 

План контактного заняття: 

1. Дискусії з елементами аналізу теорій та практичної діяльності  з пи-

тань: Модернізація та стратегічне управління. Стратегія як фундаментальна ка-

тегорія стратегічного управління. 

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій з формування: Стратегічне 

планування розвитку міста: цілі, методи, результати. 

3. Робота в малих групах: Кластери економічного розвитку міст. Особ-

ливості управління соціально-економічним розвитком міста на сучасному етапі. 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання:  

Навчальні  технології,  рекомендовані  для  проведення  контактного  за-

няття: лекція, пілотне опитування, робота в малих групах. 

 

Контактне заняття 6 на тему: «Технології поточного управління». (2 

год.) 

 

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу та мозко-

вого штурму. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Володін-

ня фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у сфері регіо-

нального менеджменту; розуміння системи і моделей регіонального менеджме-

нту, їх співвідношення із публічним управлінням державою, державним управ-

лінням і місцевим самоврядуванням щодо управління регіональним господарс-

твом; продемонструвати наукову грамотність, що включає в себе здатність оці-

нювати наукову літературу та критично застосовувати теорії, методології, зако-

номірності, закони та принципи для вирішення фундаментальних проблем у 

сфері регіонального менеджменту; виявляти, ставити та вирішувати наукові 

проблеми з регіонального менеджменту, самостійно продукувати інноваційні 

рішення, методики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень; за-

стосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання конкретних проблем ре-

гіонального менеджменту; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою нау-

ковою та професійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльнос-

ті з метою обговорення дискусійних питань. 

План контактного заняття: 
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1. Дискусії з елементами аналізу теорій та практичної діяльності  з пи-

тань: Проектний менеджмент: основи. 

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій з формування: Антикризове 

управління та управління ризиками в антикризовому менеджменті: основи. 

3. Робота в малих групах: Ситуаційне управління: основи. Контролінг у 

системі регіонального управління регіонів 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання:  

Навчальні  технології,  рекомендовані  для  проведення  контактного  за-

няття: лекція, пілотне опитування, робота в малих групах. 

 

 

МОДУЛЬ ІУ. МЕНЕДЖМЕНТ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СФЕР РЕГІ-

ОНІВ І МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 

 

Контактне заняття 7 на тему: «Фінансово-економічні основи регіо-

нального менеджменту (місцевого самоврядування) в Україні». (2 год)  

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування з елементами 

дискусії та роботи в групах. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Володін-

ня фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у сфері регіо-

нального менеджменту; розуміння системи і моделей регіонального менеджме-

нту, їх співвідношення із публічним управлінням державою, державним управ-

лінням і місцевим самоврядуванням щодо управління регіональним господарс-

твом; продемонструвати наукову грамотність, що включає в себе здатність оці-

нювати наукову літературу та критично застосовувати теорії, методології, зако-

номірності, закони та принципи для вирішення фундаментальних проблем у 

сфері регіонального менеджменту; виявляти, ставити та вирішувати наукові 

проблеми з регіонального менеджменту, самостійно продукувати інноваційні 

рішення, методики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень; за-

стосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання конкретних проблем ре-

гіонального менеджменту; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою нау-

ковою та професійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльнос-

ті з метою обговорення дискусійних питань. 

План контактного заняття: 
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1. Дискусії з елементами аналізу теорій та практичної діяльності  з пи-

тань: Фінансові ресурси регіону, муніципальні фінанси. Фінансовий потенціал 

регіонів України, його сутність. 

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій з формування: Регіональні 

бюджети – головна фінансова база регіональних органів влади. Доходи регіона-

льних бюджетів. Витрати регіональних бюджетів. Регіональні позабюджетні 

фонди 

3. Робота в малих групах: Фінансове вирівнювання для місцевого самов-

рядування: процес і роль держави. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні технології, рекомендовані для проведення контактного занят-

тя: лекція, презентація, робота в малих групах, дискусія, пілотне опитування. 

 

Контактне заняття 8 на тему: «Соціальне забезпечення населення та 

соціальна інфраструктура як об’єкт регіонального управління». (2 год).  

 

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу та мозко-

вого штурму. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Володін-

ня фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у сфері регіо-

нального менеджменту; розуміння системи і моделей регіонального менеджме-

нту, їх співвідношення із публічним управлінням державою, державним управ-

лінням і місцевим самоврядуванням щодо управління регіональним господарс-

твом; продемонструвати наукову грамотність, що включає в себе здатність оці-

нювати наукову літературу та критично застосовувати теорії, методології, зако-

номірності, закони та принципи для вирішення фундаментальних проблем у 

сфері регіонального менеджменту; виявляти, ставити та вирішувати наукові 

проблеми з регіонального менеджменту, самостійно продукувати інноваційні 

рішення, методики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень; за-

стосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання конкретних проблем ре-

гіонального менеджменту; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою нау-

ковою та професійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльнос-

ті з метою обговорення дискусійних питань. 

План контактного заняття: 
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1. Дискусії з елементами аналізу теорій та практичної діяльності  з пи-

тань: Соціальне забезпечення: система управління соціальними ризиками та 

державного гарантування прав на матеріальне забезпечення. 

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій з формування: Державне регу-

лювання розвитку соціальної інфраструктури регіону. 

3. Робота в малих групах: Основні галузі соціально-побутового призна-

чення. Основні галузі соціально-культурного призначення. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні технології, рекомендовані для проведення контактного занят-

тя: лекція, презентація, робота в малих групах, дискусія, пілотне опитування. 

 

МОДУЛЬ У. МЕНЕДЖМЕНТ ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

Контактне заняття № 9 на тему: «Менеджмент регіональної та ко-

мунальної інфраструктур» (2 год.) 

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування та роботи в 

малих групах. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Володін-

ня фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у сфері регіо-

нального менеджменту; розуміння системи і моделей регіонального менеджме-

нту, їх співвідношення із публічним управлінням державою, державним управ-

лінням і місцевим самоврядуванням щодо управління регіональним господарс-

твом; продемонструвати наукову грамотність, що включає в себе здатність оці-

нювати наукову літературу та критично застосовувати теорії, методології, зако-

номірності, закони та принципи для вирішення фундаментальних проблем у 

сфері регіонального менеджменту; виявляти, ставити та вирішувати наукові 

проблеми з регіонального менеджменту, самостійно продукувати інноваційні 

рішення, методики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень; за-

стосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання конкретних проблем ре-

гіонального менеджменту; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою нау-

ковою та професійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльнос-

ті з метою обговорення дискусійних питань. 

План контактного заняття: 
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1. Дискусії з елементами аналізу теорій та практичної діяльності  з пи-

тань: Регіональна інфраструктура: як підсистема регіону та її функції. 

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій з формування: Модель впливу 

інфраструктури на територіальний розподіл добробуту. 

3. Робота в малих групах: Природна монополія у комунальному секторі 

та її регулювання. Функції та методи управління органів місцевого самовряду-

вання у сфері муніципального майна. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання:  

Навчальні  технології,  рекомендовані  для  проведення  контактного  за-

няття: лекція, пілотне опитування, робота в малих групах. 

 

Контактне заняття № 10 на тему: «Менеджмент соціальної сфери (за 

напрямами)» (2 год.) 

 

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу та мозко-

вого штурму. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Володін-

ня фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у сфері регіо-

нального менеджменту; розуміння системи і моделей регіонального менеджме-

нту, їх співвідношення із публічним управлінням державою, державним управ-

лінням і місцевим самоврядуванням щодо управління регіональним господарс-

твом; продемонструвати наукову грамотність, що включає в себе здатність оці-

нювати наукову літературу та критично застосовувати теорії, методології, зако-

номірності, закони та принципи для вирішення фундаментальних проблем у 

сфері регіонального менеджменту; виявляти, ставити та вирішувати наукові 

проблеми з регіонального менеджменту, самостійно продукувати інноваційні 

рішення, методики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень; за-

стосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання конкретних проблем ре-

гіонального менеджменту; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою нау-

ковою та професійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльнос-

ті з метою обговорення дискусійних питань. 

План контактного заняття: 

1. Дискусії з елементами аналізу теорій та практичної діяльності  з пи-

тань: Житлова економіка та житлова політика. Фінансування міського пасажир-

ського транспортного комплексу. 
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2. Вироблення обґрунтованих пропозицій з формування: формування 

соціального житлового фонду; управління житловим фондом; забезпечення 

якості роботи міського пасажирського транспорту; освіта та формування люд-

ських ресурсів для регіонального та муніципального розвитку. 

3. Робота в малих групах: Характеристика основних моделей організації 

роботи міського пасажирського транспортного комплексу за кордоном. Про-

блеми підвищення ефективності регіональної та муніципальної освіти. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання:  

Навчальні  технології,  рекомендовані  для  проведення  контактного  заняття: 

лекція, пілотне опитування, робота в малих групах. 

 

4. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота передбачає:  

1. Підготовку до аудиторних (контактних) занять.  

2. Самостійне вивчення окремих питань курсу.  

3. Виконання індивідуального завдання.  

Підготовка до аудиторних (контактних) занять відбувається на основі 

опрацювання лекційних матеріалів, а також джерел рекомендованої та самос-

тійно підібраної літератури.  

Ця робота виконується у позааудиторний час. Засвоєна під час самостій-

ної роботи інформація є основою для обговорення та дискусій у ході проведен-

ня контактних занять. Крім того, засвоєні знання можуть бути об’єктом усного 

та письмового контролю.  

Самостійне вивчення окремих питань курсу. У процесі опанування ку-

рсу окремі питання, визначені у змісті тем, можуть бути винесені на самостійне 

опрацювання. Перелік цих питань визначає професор, який проводить контакт-

ні заняття, і доводить їх до відома слухачів. Засвоєні самостійно знання можуть 

бути об’єктом письмового та усного контролю.  

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Індивідуально-консультативна робота є важливою форою спілкування у 

ході навчального процесу. Вона призначена реалізувати індивідуальний підхід 

у ході підготовки аспірантів і сприяти підвищенню результатів як навчальної, 

так і наукової роботи здобувачів. 
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Індивідуально-консультативна робота проводиться в таких формах: 

– надання індивідуальних консультацій за питаннями в межах програми 

курсу. 

Консультації можуть надаватися у процесі проведення контактних занять, 

а також у призначений для консультацій час (якщо це передбачено розкладом); 

– надання індивідуальних консультацій щодо виконання індивідуального 

завдання. 

Консультація може надаватися безпосередньо або за допомогою елект-

ронного листування за згодою професора, який проводить контактні заняття; 

– презентація індивідуального завдання може бути призначена під час ін-

дивідуально-консультативної роботи професора, або ж проведена у ході конта-

ктних занять. 

Консультативна робота в рамках даного навчального курсу може прово-

дитися не тільки в індивідуальній формі, але й у вигляді групових консультацій 

під час контактних занять. 
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6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

6.1. Карта самостійної роботи 

№ 

заняття 
Тема Форма роботи 

Макс. 

кількість 

балів 

Систематичність і активність роботи на контактних заняттях 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
1. Тема 1. Регіональний менеджмент як спеціальна 

наукова теорія публічного управління.  

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

2 

2. Тема 2. Концептуальні особливості регіонального 

та муніципального менеджменту  

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

2 

МОДУЛЬ ІІ. ПУБЛІЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

3. Тема 3. Засади управління територіальними соціа-

льно-економічними системам 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

2 

4. Тема 4. Територіальне (муніципальне) утворення 

(місто) як об’єкт управління. 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

2 

МОДУЛЬ ІІІ. ТЕХНОЛОГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО  МЕНЕДЖМЕНТУ 
5. Тема 5. Стратегічне управління та стратегічне 

планування розвитку просторово-територіальних 

утворень. Стратегічне управління та планування 

муніципальним утворенням 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

2 

6. Тема 6. Технології поточного управління. Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

2 

МОДУЛЬ ІУ. МЕНЕДЖМЕНТ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СФЕР ПРОСТОРОВО-

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
7. Тема 7. Фінансово-економічні основи регіонально-

го менеджменту 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

2 

8. Тема 8. Соціальне забезпечення населення та соці-

альна інфраструктура як об’єкт регіонального ме-

неджменту 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

2 

МОДУЛЬ У. МЕНЕДЖМЕНТ ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ 
9. Тема 9. Менеджмент регіональної та комунальної 

інфраструктур 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

2 

10. Тема 10. Менеджмент соціальної сфери (за напря-

мами) 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

2 

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ НА КОНТАКТНИХ ЗАНЯТТЯХ 20 

Виконання і презентація індивідуального завдання 
Виконання індивідуального завдання 20 

Презентація індивідуального завдання 10 

УСЬОГО БАЛІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 30 

РАЗОМ БАЛІВ 50 
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6.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань 

Об’єктами поточного оцінювання знань є: 

– робота під час проведення контактних занять. Основні види робіт охоп-

люють: участь у дискусії, презентація результатів роботи міні-групи, відповіді у 

ході пілотного опитування. Максимальна кількість балів, яка може бути отри-

мана за роботу на контактному занятті, дорівнює 2. 

– виконання і презентація індивідуальної роботи, яка виконується за на-

прямом дисертаційного дослідження аспіранта. Виконання індивідуального за-

вдання оцінюється окремо; презентація також передбачає окреме оцінювання. 

Максимальна сума балів за виконання індивідуального завдання – 20, за презе-

нтацію – 10. 

Визначення балів відбувається відповідно до рівня виконання завдань: 

 

Вид робіт, що оцінюються 

Рівень виконання 

Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний 

Робота на контактних заняттях 2 1 – 0 

Виконання індивідуального завдання 20 15 10 0 

Презентація індивідуального завдання 10 8 6 0 

 

Підсумковий контроль знань 

 

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту. Екзаменаційний білет 

включає 5 питань, кожне з яких оцінюється залежно від правильності та повно-

ти відповіді на них у 10, 8, 6, 4, 2 та 0 балів. Загальна оцінка складається із суми 

балів набраних за результатами поточного контролю та отриманих на іспиті. 

Якщо на іспиті аспірант набирає менше 30 балів, то йому виставляється 0 балів, 

а загальна сума балів складається тільки із балів, набраних за результатами по-

точного контролю. 

Шкала оцінювання 

Шкала КНЕУ, 

балів 
Оцінка за 4-бальноюшкалою 

Шкала 

EСTS 

90 – 100 зараховано A 

80 – 89 
зараховано 

B 

70 – 79 C 
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66 – 69 
зараховано 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 

незараховано з можливістю 

повторного  

складання екзамену (заліку) 

FX 

 0 – 20 
незараховано  

(з повторним вивченням дисципліни) 
F 

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен 

 

1. Оцініть позитивні та негативні наслідки фінансової глобалізації. 

2. Охарактеризуйте еволюційний розвиток фінансових ринків. 

3. Розкрийте глобальні чинники розвитку національних фінансових сис-

тем, що впливають на турбулентність  світового фінансового середовища. 

4. Охарактеризуйте систему взаємодії суб’єктів глобального фінансового 

ринку. 

5. Розкрийте концептуальні основи глобальної трансформації системи 

регулювання фінансових ринків та забезпечення економічної безпеки держави. 

 

6.4. Зразок екзаменаційного білета 

 

1. Сутність, чинники та прояви фінансової глобалізації. 

2. Інституційно-регулятивна структура національної фінансової  систе-

ми.   

3. Сучасні методологічні підходи до дослідження архітектури фінансо-

вих ринків. 

4. Сутнісна характеристика та класифікація суб’єктів та учасників гло-

бального фінансового ринку. 

5. Методологія оцінювання ефективності моделей конвергенції регуля-

торних систем України та країн  вропейського Союзу. 
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