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ВСТУП  

 

У системі підготовки докторів філософії за спеціальністю “Економіка” 

важливою науковою дисципліною є “Соціально-економічний розвиток регіонів 

України”.  

У ній розкриваються філософські, понятійні, концептуальні, методологі-

чні основи соціально-економічного розвитку регіонів, міст та територіальних 

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

Засвоєння дисципліни “ Соціально-економічний розвиток регіонів Украї-

ни” 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 управління регіональним розвит-

ком, у тому числі й на межі дотичних предметних галузей. 

Мета дисципліни –  формування сучасних знань про сутність регіональ-

них соціально-економічних систем, про методологічні основи регіонально-

просторової організації економіки, основні засади державної регіональної еко-

номічної політики та стратегії регіонального розвитку країни. 

Предметом дисципліни є науково-методичні засади формування соціаль-

но-економічних систем регіонів, державної регіональної соціально-економічної 

політики та стратегії регіонального розвитку країни. 

Основні завдання дисципліни полягають у засвоєнні наукових засад фор-

мування регіональних соціально-економічних систем, вивченні методологічних 

основ регіонально-просторової організації економіки, опануванні методами 

аналізу й оцінки соціально-економічного розвитку регіону, засад державної ре-

гіональної економічної політики держави та розробки стратегій регіонального 

розвитку.  

а) знання: 

 володіння фундаментальними професійними знаннями у сфері аналізу 

й оцінки соціально-економічного розвитку регіонів;  

 розуміння алгоритмів прогнозування та стратегування регіонального 

розвитку; усвідомлення цінностей та цілей суспільства, держави, територіаль-

ної громади регіону;  

 розуміння системи, структури та процедури розробки стратегій соціа-

льно-економічного розвитку регіону;  
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б) вміння:  

 аналізувати, застосовувати та адаптувати методики оцінки та моніто-

рингу соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням досвіду різних 

країн;  

 виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми стратегування ре-

гіонально розвитку, самостійно продукувати методики дослідження та реаліза-

ції новітніх наукових досягнень;  

 розробляти, впроваджувати і оцінювати технології і методи вироблен-

ня програм економічного та соціального розвитку регіонального і локального 

рівня; 

 проводити критичний аналіз, оцінку та синтез нових та складних ідей, 

застосовувати з цією метою сучасні необхідні та достатні методи і моделі, ін-

формаційне 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:  

 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 “Соціально-економічний розвиток регіонів України” є здат-

ність: 

– 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 оцінювання, прогнозування та стратегування розвитку регіонів України, 

а також дотичних предметних областей;  
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– виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми і задачі щодо соці-

ально-економічного розвитку регіонів, виявляти теоретичні та практичні про-

блеми, протиріччя і невирішені раніше задачі (проблеми) або їх складові, а та-

кож дискусійні питання в цій сфері;  

– аналізувати найновіші досягнення щодо дослідження проблем соціа-

льно-економічного розвитку регіонів, дотичних предметних областях та знахо-

дити наукову та іншу інформацію, що має відношення до сфери наукових інте-

ресів здобувача, працювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти, 

аналізувати та синтезувати отриману інформацію для розв’язання задач дисер-

таційного дослідження; 

– створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких 

відповідає сучасним міжнародному та національному рівням; виокремлювати 

пріоритети з трендів 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 державного управління розвитком регіонів;   

– дотримуватися принципів наукової етики та цінностей різноманістно-

сті 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; 

– 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 да-

них, а також наукометричними платформами (наприклад, Sсорus, Web оf 

Sсіеnсе, Wеb оf Knovledge, Аstrophysics, РubМеd, Маthеmatics, Sрrіngеr, Аgrіs, 

GeoRef та ін.). 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
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Модуль 1. Теоретико-методологічні засади соціально-економічного  

розвитку регіонів 

1 

ТЕМА 1. Предмет, методи та завдання на-

вчальної дисципліни «Соціально-

економічний розвиток регіонів України» 

15 2 3 8 1 3 8 

2 
ТЕМА 2. Наукові засади формування регіо-

нальних соціально-економічних систем 

15 2 3 8 1 3 8 

3 
ТЕМА 3. Методологічні основи регіонально-

просторової організації економіки 

15 2 3 8 2 3 8 

4 
ТЕМА 4. Методи аналізу та оцінки соціаль-

но-економічного розвитку регіону 

15 2 3 8 2 3 10 

Модуль 2. Соціально-економічний розвиток регіонів України:  

аналіз та стратегії 

5 
ТЕМА 5. Регіональні та локальні системи 

розселення 

10 2 2 8 1 2 10 

6 
ТЕМА 6. Соціально-демографічний і трудо-

вий потенціал регіону 

10 2 2 8 1 2 10 

7 
ТЕМА 7. Особливості формування регіона-

льних економічних систем 

10 2 2 8 1 2 10 

8 
ТЕМА 8. Основні засади регіональної соціа-

льно-економічної політики 

15 2 3 10 1 2 10 

9 
ТЕМА 9. Наукові засади розроблення стра-

тегії регіонального розвитку країни  

15 4 3 10 1 4 10 

Усього навчальних годин 120 20 24 76 
12 24 84 
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2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

1. Тема: Предмет, методи та завдання навчальної дисципліни «Соціа-

льно-економічний розвиток регіонів України». Поняття про регіон та систе-

ми регіонів. Ієрархія регіонів. Регіоноформування та адміністративно-

територіальний поділ  країни. Поняття про економічний простір, особливості та 

закономірності його формування. Структура економічного простору за масшта-

бами економічних зв’язків: глобальний, регіональний, ареальний, локальний. 

Регіональність як найважливіша характеристика економічного простору та про-

яв його структуризації. Основні ознаки регіонального економічного простору: 

територіальність, комплексність, цілісність, конкретність, глобальність тощо. 

Типи просторових структур.  

 

2. Тема: Наукові засади формування регіональних соціально-

економічних систем. Еволюція теорій регіональної економіки. Теорії економі-

чного зростання в регіональній економіці: моделі екзогенного та ендогенного 

зростання. Теорії поляризації, дивергенції та конвергенції регіонів (П.Кругман, 

Е.Хелпман, Е.Венаблз, М.Фудзіта). Теорії конкурентоспроможності регіону 

(М.Портер, К.Кетелз, С. Гупт, Л.Дійкстра та П.Анноні, піраміда Гардінера-

Мартіна-Тайлера, О.Солвел  - теорія конкурентоспроможних регіональних кла-

стерів, Дж. Хендерсон та ін. - регіоналізація та глобальні/локальні виробничі 

мережі). Cучасні концепції та парадигми регіону (новий регіоналізм М.Кітінга, 

локалізм, М.Сторпер, креативні регіони Р.Флоріда. 

 

3. Тема: Методологічні основи регіонально-просторової організації 

економіки. Економічні закони та закономірності регіонально-просторової ор-

ганізації економіки. Основні принципи формування регіональних соціально-

економічних систем. Стратегічне планування як складова цілісної системи 

управління регіональним розвитком. Основні поняття та принципи стратегічно-

го управління та стратегічного планування регіонального розвитку.  

Ключові принципи європейської моделі регіональної інтеграції. Основні 

засади регіональної та локальної політики ЄС. Інституційна та правова основа 

політики сталого соціально-економічного розвитку регіонів. Основні чинники 

та напрями конвергенції моделей регіонального розвитку України та ЄС. 

 

4. Тема: Методи аналізу та оцінки соціально-економічного розвитку 

регіону. Міждисциплінарний підхід у регіональних дослідженнях. Загальнона-

укові, міждисциплінарні та спеціальні методи досліджень в регіональній еко-

номіці. Система статистичних показників або індикаторів регіону. Сектори ре-

гіональної економіки. Територіальна структура виробництва. Вимірювання ло-

калізації, концентрації, асиметрії, структурних зрушень і асиметрій в регіона-

льній економіці. Побудова інтегральних соціально-економічних показників ре-

гіону. Аналіз економічних та соціальних характеристик регіону. 
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Аналітичні моделі розвитку регіону: модель Гаррода‒Домара, модель 

Манделла‒Флемінга, модель економічного зростання регіону на основі чинни-

ків неокласичної теорії та нової теорії торгівлі/нової економічної географії, мо-

дель кумулятивної причинності, гравітаційна модель, модель комплементарно-

сті прямих іноземних інвестицій та імпорту/експорту, модель «витрати-

випуск». 

 

5. Тема: Регіональні та локальні системи розселення. Потенціал посе-

ленської мережі регіону. Урбанізаційні процеси в регіонах України. Розвиток 

міст. Регіональні та локальні системи розселення. Урбанізація та типи міст. 

Роль міст в економічному зростанні територій. Проблеми розвитку сільської 

поселенської мережі.  

 

6. Тема: Соціально-демографічний і трудовий потенціал регіону. Сут-

ність демографічного потенціалу регіону, напрями, методи й інформаційна база 

його дослідження. Природний рух населення регіонів України, основні чинники 

його відтворення. Вікова структура населення, економічні та соціальні наслідки 

процесів демографічного старіння для розвитку регіонів. Вплив соціальної, ет-

нічної, релігійної структури населення на регіональну економіку. Міграційний 

рух населення та його соціально-економічні наслідки. Проблема вимушено пе-

реміщених осіб в Україні. Поняття демографічного прогнозу. Значення демо-

графічного прогнозу для розробки регіональних стратегій та схем планування 

територій регіонів України.  

Поняття трудового потенціалу регіону, його структура та основні параме-

три. Економічно активне населення, розподіл за видами зайнятості, сферами 

виробництва та регіонами. Регіональний ринок праці та просторові особливості 

проблеми безробіття. Соціальний потенціал регіону: рівні, типи, складові. Ін-

декс регіонального людського розвитку.  

 

7. Тема: Особливості формування регіональних економічних систем. 

Виробничий потенціал галузей матеріального виробництва (промислового і аг-

ропромислового комплексів). Форми територіального зосередження виробни-

чого потенціалу та утворення виробничих і соціально-економічних систем – 

центрів, агломерацій, територіальних кластерів, регіональних і міжрегіональ-

них об’єднань. Інноваційна база регіонів, її структура, спеціалізація та роль для 

модернізації виробництва. Науково-технічний потенціал інноваційної сфери. 

Значення науково-технічного потенціалу для економіки регіонів та їх виробни-

чої спеціалізації. 

Елементи територіальної структури економіки: міські агломерації, про-

мислові та аграрні райони, рекреаційні зони, основні транспортні магістралі та 

ін. Типи галузевої (секторальної) структури економіки регіонів. Співвідношен-

ня «центр-периферія» в просторовому розвитку України.  
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8. Тема: Основні засади регіональної соціально-економічної політики. 

Державна регіональна соціально-економічна економічна політика: вихідні по-

ложення, основні напрямки, завдання. Організаційно-економічні складники ме-

ханізму реалізації регіональної економічної політики. Законодавчо-нормативна 

база щодо врегулювання відносин власності на регіональні ресурси, економічна 

та соціальна політика (податковий, трансфертний, кредитний та інвестиційний 

механізми, регулювання цін, соціальний захист). Соціальна політика держави 

на регіональному рівні.  

Світовий досвід управління регіональним розвитком. Методика виділення 

проблемних регіонів у світі: показники та критерії виділення, типологія регіо-

нів; виділення полюсів зростання; визначення частки регіонів, що підтримува-

тимуться. Інститути регулювання регіонального розвитку в країнах світу та їх 

правові засади. Інструменти економічного регулювання. Планування та прогно-

зування.  

Стратегічні пріоритети регіонального розвитку в контексті реалізації 

Угоди про Асоціацію України з ЄС. 

 

9. Тема: Наукові засади розроблення стратегії регіонального розвитку 

країни. Сутність, геополітичний контекст та термінологія територіально-

просторового планування згідно з висновками та рекомендаціями Європейської 

економічної комісії. Завдання, цілі та вимоги до систем територіально-

просторового планування. Основні принципи просторового планування терито-

рії. Система територіально-просторового планування: механізми, правова база, 

територіально-просторові стратегії та рамкові плани, регулювання землекорис-

тування та управління розвитком, екологічне оцінювання, економічні механіз-

ми, бази даних та моніторинг, управління та боротьба з корупцією. Залучення 

інвесторів, захист прав та підвищення ефективності просторового планування 

території. Генеральна схема планування території України.  

Регіональні стратегії сталого розвитку території: сутність та роль у зага-

льній системі планування розвитку регіонів, особливості розробки. Методичні 

засади підготовки регіональних стратегій розвитку. Моніторинг та оцінювання 

реалізації регіональних стратегій розвитку. Комунікативне забезпечення проце-

су стратегічного планування.  

 

 

3. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ 
 

3.1. Плани контактних занять 

 

Всі заняття ґрунтуються на попередньому вивченні теоретичних  матеріа-

лів або самостійному виконанні завдань, що дає можливість зосередити увагу 

лише на проблемних питаннях. 
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Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні засади соціально-

економічного розвитку регіонів 

 

Контактне заняття № 1 на тему: “Предмет, методи та завдання на-

вчальної дисципліни «Соціально-економічний розвиток регіонів Украї-

ни»” (2 год.) 

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу теорій та 

практичної діяльності, вироблення обґрунтованих пропозицій, практикуму.  

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: володіння 

фундаментальними професійними знаннями у сфері аналізу та стратегування 

соціально-економічного розвитку регіонів; визначення ієрархії регіонів, їх ос-

новних типів і зв'язків із адміністративно-територіальним устроєм країни; оці-

нювати регіон як частину економічного простору та визначати типологію та 

структуру регіонів за цією ознакою; оцінювати рівень сформованості регіона-

льних соціально-економічних систем за принципами територіальності, компле-

ксності, цілісності та глобальності; визначати та використовувати основні ме-

тодологічні підходи у практиці регіональних досліджень.  

План контактного заняття: 

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

тань: поняття регіону та його сталого соціально-економічного розвитку; еконо-

мічний простір, його структура, особливості та закономірності формування; ос-

новні ознаки регіонального економічного простору.  

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій з формування: методів аналізу 

соціально-економічного розвитку регіонів; удосконалення статистичного забез-

печення процесів оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів.   

3. Робота в малих групах: порівняльний аналіз підходів до розуміння ре-

гіону та оцінювання його розвитку.  

 

Контактне заняття № 2 на тему: “ Наукові засади формування регіо-

нальних соціально-економічних систем ”(2 год.). 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, дискусії з еле-

ментами аналізу, роботи в малих групах 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: володіння 

фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у сфері регіона-

льного розвитку; розуміння сучасних теорій регіонального розвитку; усвідом-

лення цінностей та цілей суспільства, держави, територіальної громади для за-

безпечення сталого розвитку регіону; виявляти, ставити та вирішувати наукові 

проблеми з регіональної політики, самостійно продукувати інноваційні техно-

логії, методики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень; спілку-

ватися в діалоговому режимі з широкою науковою та професійною спільнотами 

і громадськістю в галузі наукової діяльності з метою обговорення дискусійних 

питань, результатів досліджень, узгодження дій і спільної роботи на конферен-

ціях, симпозіумах, наукових семінарах, здатність проявляти ініціативу щодо 
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визначення перспективних напрямів розвитку, прийняття стратегічних рішень і 

особистого їх впровадження, лідерство.  

 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Сучасні теорії регіональної економі-

ки.  

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Глобалізація чи регіоналіза-

ція: перспективи для України. Виклики та ризики регіоналізації України в су-

часних умовах.  

3. Робота в малих групах: Формування концепції розвитку регіонів в 

Україні.  

 

Контактне заняття № 3 на тему: “ Методологічні основи регіонально-

просторової організації економіки.” (2 год.).  

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, дискусії з еле-

ментами аналізу. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: володіння 

фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у сфері регіона-

льного розвитку; розуміння сучасних теорій регіонального розвитку; усвідом-

лення цінностей та цілей суспільства, держави, територіальної громади для за-

безпечення сталого розвитку регіону; виявляти, ставити та вирішувати наукові 

проблеми з регіональної політики, самостійно продукувати інноваційні техно-

логії, методики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень; спілку-

ватися в діалоговому режимі з широкою науковою та професійною спільнотами 

і громадськістю в галузі наукової діяльності з метою обговорення дискусійних 

питань, результатів досліджень, узгодження дій і спільної роботи на конферен-

ціях, симпозіумах, наукових семінарах, здатність проявляти ініціативу щодо 

визначення перспективних напрямів розвитку, прийняття стратегічних рішень і 

особистого їх впровадження, лідерство.  

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Економічні закони та закономірнос-

ті регіонально-просторової організації економіки. Основні принципи форму-

вання регіональних соціально-економічних систем. 

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Чи потрібне стратегічне пла-

нування регіонального розвитку в умовах ринкової економіки? Напрями конве-

ргенції моделей регіонального розвитку України та ЄС. 

 

Контактне заняття 4 на тему: “Методи аналізу та оцінки соціально-

економічного розвитку регіону” (2 год.).  

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу теорій та 

практичної діяльності, вироблення обґрунтованих пропозицій, практикуму.  

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Розуміння 

системи, структури і процедури аналізу соціально-економічного розвитку регі-

ону; проводити оцінку тенденцій соціально-економічного розвитку регіонів, 
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застосовувати з цією метою сучасні необхідні та достатні методи і моделі, ін-

формаційне та програмне забезпечення; обговорювати їх і дискутувати з науко-

во-професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презе-

нтації результатів дослідження; здатність саморозвиватися і самовдосконалю-

ватися протягом життя, створювати атмосферу творчої діяльності працівників 

та організовувати їх навчання, нести відповідальність за особисте навчання та 

професійне зростання  інших. 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Ключові характеристики оцінюван-

ня та моніторингу регіонального соціально-економічного розвитку. Основні 

типи, завдання та види оцінювання.  

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій: Організація ефективного спо-

стереження за соціально-економічним розвитком регіону. Моніторинг резуль-

туючих показників. 

3. Практикум: Індикатори оцінювання та моніторингу. Критерії відбору 

індикаторів оцінювання та моніторингу. Розрахунок інтегральних індексів соці-

ально-економічного розвитку регіонів України.  

 

 

Змістовний модуль 2. Соціально-економічний розвиток регіонів 

України: аналіз та стратегії 

 

Контактне заняття 5 на тему: “Регіональні та локальні системи роз-

селення” (2 год.).  

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування з елементами 

дискусії та роботи в групах. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Розуміння 

системи, структури і процедури аналізу соціально-економічного розвитку регі-

ону; проводити оцінку тенденцій соціально-економічного розвитку регіонів, 

застосовувати з цією метою сучасні необхідні та достатні методи і моделі, ін-

формаційне та програмне забезпечення; обговорювати їх і дискутувати з науко-

во-професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презе-

нтації результатів дослідження; здатність саморозвиватися і самовдосконалю-

ватися протягом життя, створювати атмосферу творчої діяльності працівників 

та організовувати їх навчання, нести відповідальність за особисте навчання та 

професійне зростання інших. 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Урбанізаційні процеси в регіонах 

України. Розвиток міст. Регіональні та локальні системи розселення.  

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Соціально-економічні наслід-

ки урбанізації. Міста-регіони: теорія чи середньострокова реальність для Укра-

їни? 

3. Робота в малих групах: Робота з генеральними планами великих міст 

України. 
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Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні технології, рекомендовані для проведення контактного заняття: 

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

 

Контактне заняття № 6 на тему: “Соціально-демографічний і трудо-

вий потенціал регіону” (2 год.). 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування з елементами 

дискусії та роботи в групах. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Розуміння 

системи, структури і процедури аналізу соціально-економічного розвитку регі-

ону; проводити оцінку тенденцій соціально-економічного розвитку регіонів, 

застосовувати з цією метою сучасні необхідні та достатні методи і моделі, ін-

формаційне та програмне забезпечення; виявляти, ставити та вирішувати нау-

кові проблеми прогнозування просторового розвитку, самостійно продукувати 

інноваційні технології, методики дослідження та реалізації новітніх наукових 

досягнень; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та профе-

сійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльності з метою обго-

ворення 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; здатність проявляти ініціативу щодо визначення перспективних 

напрямів розвитку, прийняття стратегічних рішень і особистого їх впроваджен-

ня, лідерство.  

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Сутність демографічного потенціалу 

регіону. Поняття трудового потенціалу регіону, його структура та основні па-

раметри.  

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Вплив зовнішньої трудової мі-

грації на демографічний, трудовий та соціальний потенціали регіонів України. 

Внутрішньо переміщені особи в України: проблеми та можливості.  

3. Робота в малих групах:Розробка демографічного прогнозу та балансу 

трудових ресурсів регіону. 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні технології, рекомендовані для проведення контактного заняття: 

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

 

Контактне заняття № 7 на тему: “Особливості формування регіона-

льних економічних систем” (2 год.).  

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, дискусій та ро-

боти в малих групах. 
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Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Розуміння 

системи, структури і процедури аналізу соціально-економічного розвитку регі-

ону; проводити оцінку тенденцій соціально-економічного розвитку регіонів, 

застосовувати з цією метою сучасні необхідні та достатні методи і моделі, ін-

формаційне та програмне забезпечення; обговорювати їх і дискутувати з науко-

во-професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презе-

нтації результатів дослідження; здатність саморозвиватися і самовдосконалю-

ватися протягом життя, створювати атмосферу творчої діяльності працівників 

та організовувати їх навчання, нести відповідальність за особисте навчання та 

професійне зростання інших. 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Форми територіального зосере-

дження виробничого потенціалу та утворення виробничих і соціально-

економічних систем – центрів, агломерацій, територіальних кластерів, регіона-

льних і міжрегіональних об’єднань.  

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Співвідношення «центр-

периферія» в просторовому розвитку України.  

3. Робота в малих групах: Розробка моделей «центр-периферія».  

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні технології, рекомендовані для проведення контактного заняття: 

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

 

 

Контактне заняття № 8 на тему: “Основні засади регіональної соціа-

льно-економічної політики” (2 год.).  

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, дискусій та ро-

боти в малих групах.  

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Володіння 

фундаментальними професійними знаннями у сфері управління регіональним 

розвитком; уміння проводити критичний аналіз, оцінку та синтез нових та 

складних ідей, застосовувати з цією метою сучасні необхідні та достатні методи 

і моделі, інформаційне та програмне забезпечення; спілкуватися в діалоговому 

режимі з широкою науковою та професійною спільнотами і громадськістю в 

галузі наукової діяльності з метою обговорення дискусійних питань, результа-

тів досліджень, узгодження дій і спільної роботи на конференціях, симпозіумах, 

наукових семінарах, доводити результати досліджень та інновацій до колег, пу-

блічно представляти, захищати результати своїх досліджень, обговорювати їх і 

дискутувати з науково-професійною спільнотою, використовувати сучасні за-

соби візуальної презентації результатів дослідження; здатність саморозвиватися 

і самовдосконалюватися протягом життя, створювати атмосферу творчої діяль-

ності працівників та організовувати їх навчання, нести відповідальність за осо-

бисте навчання та професійне зростання інших. 
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План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Державна регіональна соціально-

економічна економічна політика: вихідні положення, основні напрямки, за-

вдання. Організаційно-економічні складники механізму реалізації регіональної 

економічної політики. 

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Регіоналізація та децентралі-

зація в Україні: можливості, ризики, перспективні напрями.  

3. Робота в малих групах: Розрахунок фінансового потенціалу регіону.  

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні технології, рекомендовані для проведення контактного заняття: 

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

 

Контактне заняття № 9 на тему: “Наукові засади розроблення стра-

тегії регіонального розвитку країни” (4 год.). 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування з елементами 

дискусії, вироблення обґрунтованих пропозицій та практикум. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Розуміння 

системи, структури і процедури стратегування та планування просторового ро-

звитку, їх ролі у процесах регіонального розвитку, публічному управлінні, дер-

жавному управлінні і місцевому самоврядуванні; проводити критичний аналіз, 

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

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

обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою, використо-

вувати сучасні засоби візуальної презентації результатів дослідження; здатність 

саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, створювати атмос-

феру творчої діяльності працівників та організовувати їх навчання, нести від-

повідальність за особисте навчання та професійне зростання  інших. 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Етапи підготовки та реалізації стра-

тегії соціально-економічного розвитку регіону.  

2.  Вироблення обґрунтованих пропозицій: Організація ефективного 

спостереження за стратегічним процесом. Моніторинг результуючих показни-

ків. Моніторинг програм і проектів стратегії,  громадської думки. Форми про-

ведення моніторингу.  

3. Практикум: Індикатори оцінювання та моніторингу. Критерії відбору 

індикаторів оцінювання та моніторингу. Визначення результативності. 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні технології, рекомендовані для проведення контактного заняття: 

лекція, презентація, робота в малих групах, дискусія, пілотне опитування. 
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4. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота передбачає:  

1. Підготовку до аудиторних (контактних) занять.  

2. Самостійне вивчення окремих питань дисципліни.  

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 дисципліни. У процесі опану-

вання курсу окремі питання, визначені у змісті тем, можуть бути винесені на 

самостійне опрацювання. Перелік цих питань визначає професор, який прово-

дить контактні заняття, і доводить їх до відома слухачів. Засвоєні самостійно 

знання можуть бути об’єктом письмового та усного контролю.  

Виконання індивідуального завдання. Індивідуальне завдання – це пи-

сьмова робота, яка виконується відповідно до напряму дисертаційного дослі-

дження здобувача у формі статті до фахового журналу. 

Форма представлення індивідуального завдання: 

Форма представлення індивідуального завдання визначається професо-

ром. Індивідуальне завдання може бути представлене: 

– в електронному вигляді – надіслане на офіційну електронну скриньку 

професора (див. адресу на сторінці професора на сайті КНЕУ);  

– у надрукованому вигляді. 

Термін представлення виконаного індивідуального завдання та його 

презентації визначає професор, 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. 

 

 

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. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться в таких формах: 

– надання індивідуальних консультацій за питаннями в межах програми 

дисципліни. Консультації можуть надаватися у процесі проведення контактних 
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занять, а також у призначений для консультацій час (якщо це передбачено роз-

кладом); 

– надання індивідуальних консультацій щодо виконання індивідуально-

го завдання. Консультація може надаватися безпосередньо або за допомогою 

електронного листування за згодою професора, який проводить контактні за-

няття; 

– презентація індивідуального завдання може бути призначена під час 

індивідуально-консультативної роботи професора, або ж проведена у ході кон-

тактних 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. 

 

 

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

7.1. Карта самостійної роботи 

№ 

заняття 
Тема Форма роботи 

Макс. 

кількість 

балів 

ЗА КОМПЕТЕНТНОСТІ, ПРОЯВЛЕНІ В ПЕРІОД КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ  
1. Тема 1. Предмет, методи та завдання навчаль-

ної дисципліни «Соціально-економічний розви-

ток регіонів України» 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

7 

2. Тема 2. Наукові засади формування регіональ-

них соціально-економічних систем 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

7 

3. Тема 3. Методологічні основи регіонально-

просторової організації економіки 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 

Пілотне опитування 

7 

4. Тема 4. Методи аналізу та оцінки соціально-

економічного розвитку регіону 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

7 

5. Тема 5. Регіональні та локальні системи розсе-

лення 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

7 

6. Тема 6. Соціально-демографічний і трудовий 

потенціал регіону 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

7 

7. Тема 7. Особливості формування регіональних 

економічних систем 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

7 

8. Тема 8. Основні засади регіональної соціально-

економічної політики 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

7 

9.  Тема 9. Наукові засади розроблення стратегії 

регіонального розвитку країни  

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 

Пілотне опитування 

14 

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ НА КОНТАКТНИХ ЗАНЯТТЯХ 70 

Виконання і презентація індивідуального завдання 

Виконання індивідуального завдання 20 

Презентація індивідуального завдання 10 

УСЬОГО БАЛІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 30 

РАЗОМ БАЛІВ 100 
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7.2. 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 7. 

– 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 7 5 3 0 

Виконання індивідуального завдання 20 15 10 0 

Презентація індивідуального завдання 10 8 6 0 

 

 

Підсумковий контроль знань 

 

Підсумковий контроль знань проводиться у формі заліку.  

 

Шкала оцінювання 
Шкала балів 

КНЕУ 
Оцінка за 4-бальною шкалою Шкала ECTS 

90-100 Зараховано A 

80-89 
Зараховано 

B 

70-79 C 

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 
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