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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс  6 

Семестр  2 

Кількість змістових модулів з розподілом:  2 

Обсяг кредитів  4 

Обсяг годин, в тому числі:  120 

Аудиторні  16 

Модульний контроль  8 

Семестровий контроль  - 

Самостійна робота  96 

Форма семестрового контролю  Залік 
 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: основною метою викладання навчальної дисципліни 

«Інституційний механізм державної регіональної політики в умовах 

децентралізації» є формування у студентів сучасних теоретичних і 

практичних знань, умінь і навичок щодо інституційного забезпечення 

формування та реалізації державної регіональної політики та практики 

взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

недержавних інституцій щодо її вдосконалення в Україні 

 

Завданнями дисципліни є оволодіння такими фаховими 

компетентностями: 

 
ФК-1 Знання та розуміння. Спеціалізовані концептуальні знання у сфері публічного 

управління та адміністрування, набуті у процесі навчання на рівні новітніх досягнень, 

які є основою для оригінального мислення, дослідницької та/або інноваційної 

діяльності; здатність використовувати набуті знання у практичній професійній 

діяльності. 

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. 

 

 



2. Результати навчання за дисципліною 

 

Студент має знати та розуміти:  

 

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

засобів, інструментів 

 

Студент має вміти:  

 

ПРН 10 Читати і розуміти нормативно-правові акти, аналітичні довідки, пропозиції, звіти 

та демонструвати майстерність їх відтворення в аргументованій усній та/або 

письмовій доповіді 

ПРН 11 Демонструвати уміння використовувати загально-наукові та спеціальні методи 

наукового пізнання при розв’язуванні теоретичних та прикладних задач і 

проблем у галузі публічного управління та адміністрування, які потребують, 

зокрема, інтеграції набутих знань, методів з різних дисциплін 

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 

. 

 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 
 

С
ем

ін
ар

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

Змістовий модуль 1  

Інституціалізація розвитку економіки регіонів України 

Концептуальні засади регіонального 

інституціоналізму 

12 1 1    10 

Інституційні моделі розвитку 

економіки регіонів України 

12 1 1    10 



Удосконалення державної 

регіональної та регіональної 

структурної політики на 

інституційних засадах 

30 2 2    26 

Модульний контроль 4  

Разом 58 4 4    46 

Змістовий модуль 2 

Теоретико-методолoгічні засади модернізації механізмів реалізації державної 

регіональної політики України 

Інституційне забезпечення 

формування та реалізації державної 

регіональної політики  

12 1 1    10 

Концептуальні засади модернізації 

механізмів реалізації державної 

регіональної політики України  

12 1 1    10 

Механізми регулювання розвитку 

бізнесу в регіонах 

12 1 1    10 

Досвід країн світу з питань 

регіонального управління 

22 1 1    20 

Модульний контроль 4  

Разом 62 4 4    50 

Усього 120 8 8    96 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

 

 

Змістовий модуль 1. Інституціалізація розвитку економіки регіонів 

України 

 

Тема 1. Концептуальні засади регіонального інституціоналізму 

Шляхи формування класичного інституціоналізму. Напрями розвитку 

теоретичних положень неоінституціоналізму. Становлення і розвиток 

сучасних трендів інституціоналізму в Україні. 

Проблеми та перспективи використання інституціоналізму в 

регіональній економіці. Діяльнісно-інституційна концепція регіонотворення.  

Регіональний інституціоналізм. Макро- та мікрорегіональна  

інституціалізація економіки України 

 

Тема 2. Інституційні моделі розвитку економіки регіонів України 

Геоінформаційна модель неінституціалізованих економічних районів 

України. Інституційна модель та проблеми інституціалізації районування 

економічного простору України. Моделювання інституційної взаємодії 

державних і регіональних органів влади в умовах модернізації промислового 



потенціалу та модель структурних змін в економіці регіону. Модель 

інтелектуального розвитку інституціолізованих регіонів України та 

інституційна модель регіональних суспільних систем. 
 

Тема 3. Удосконалення державної регіональної та регіональної 

структурної політики на інституційних засадах 

Реконцептуалізація регіональної політики України на засадах 

інституціоналізму: концепт адміністративного ринку в умовах євроінтеграції. 

Удосконалення інституційного середовища регіональної структурної 

політики та структура адміністративного ринку регіональної політики. 

Розвиток концептуальних засад та моделей вибору стратегічних цілей 

регіональної структурної політики в системі антикризових заходів 

регіональної політики. 

 

Змістовий модуль 2. Теоретико-методолoгічні засади модернізації 

механізмів реалізації державної регіональної політики України 

 

Тема 4. Інституційне забезпечення формування та реалізації 

державної регіональної політики 

Організаційно-правові засади формування та реалізації державної 

регіональної політики. Суб’єкти формування державної регіональної 

політики в Україні. Інституційне забезпечення реалізації державної політики 

на регіональному рівні. Використання нових інституційних інструментів у 

системі публічної служби. Залучення недержавних структур до участі у 

забезпеченні програм регіонального розвитку. 

 

Тема 5. Концептуальні засади модернізації механізмів реалізації 

державної регіональної політики України 

Світовий та вітчизняний досвід оцінювання ефективності регіональної 

політики. Принципи та детермінанти формування сучасної системи 

стратегічного планування регіонального розвитку Моніторинг Державної 

стратегії регіонального розвитку до 2020 року. 

Програмні та фінансові інструменти реалізації регіональної політики та 

оцінка її ефективності Програмно-цільовий підхід до управління 

регіональним розвитком. Аналіз використання програмно-цільового та 

проектного інструментарію регулювання соціально-економічного розвитку 

територій. Фінансові інструменти державної підтримки соціально-

економічного розвитку регіонів. Механізм секторальної бюджетної 

підтримки єс у сфері регіональної політики: досвід реалізації в Україні. 

 

Тема 6. Механізми регулювання розвитку бізнесу в регіонах 
Класифікація та структура механізмів регулювання розвитку 

підприємництва. Аналіз розвитку, підтримки та умов ведення бізнесу в 

регіонах України. Напрями удосконалення механізмів регулювання розвитку 

малого та середнього бізнесу в регіонах.  



Сутність реформування системи управління дорожнім господарством в 

умовах децентралізації. Аналіз фінансових інструментів управління 

транспортною інфраструктурою регіонів та пропозиції щодо їх 

удосконалення. 

 

Тема 7. Досвід країн світу з питань регіонального управління 

Модернізація регіональної політики в країнах з різним рівнем розвитку 

. Основні напрями змін у політиці єднання Європейського Союзу. Напрями 

інституційної трансформації державної політики в умовах глобалізації. 

Європейський досвід інституційного забезпечення регіонального управління 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності 

студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 

Відвідування 

практичних  занять 

1 2 2 2 2 

Робота на практичному 

занятті 

10 2 20 2 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 3 15 4 20 

Виконання модульної 

роботи 

25 2 50 2 50 

Разом - 89 - 94 

Максимальна кількість балів: 183 

Розрахунок коефіцієнта: 1.83 

 

 

 

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 (грубих) 

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 



6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 
№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість годин 

годин балів 

1 Концептуальні засади регіонального інституціоналізму 10 5 

2 Інституційні моделі розвитку економіки регіонів України 10 5 

3 Удосконалення державної регіональної та регіональної 

структурної політики на інституційних засадах 

26 5 

4 Інституційне забезпечення формування та реалізації 

державної регіональної політики  

10 5 

5 Концептуальні засади модернізації механізмів реалізації 

державної регіональної політики України  

10 5 

6 Механізми регулювання розвитку бізнесу в регіонах 10 5 

7 Досвід країн світу з питань регіонального управління 20 5 

 Усього годин 96 35 

 Критерії оцінювання:  

5 балів – відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками 

4 бали  – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю помилок 

3 бали – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 

2 бали– мінімально можливий допустимий рівень виконання 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.   

     

Модульний̆ контроль є складовою поточного контролю і здійснюється 

в формі виконання студентом модульного контрольного завдання 

контрольної роботи) згідно затвердженого графіку. Кількість модульних 

контрольних – 4. Максимальний бал модульного контролю складає 25.  

 Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал 

дисципліни, засвоєння якого, відповідно, перевіряється під час модульного 

контролю. Об’єктами змістового модульного контролю знань студентів є: 

знання, уміння та навички студентів, виконання модульних контрольних 

завдань. При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці підлягають 

теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після 

опанування певного модуля.   

Модульний контроль може проводитись у формі тестів, ситуаційних 

завдань. 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи: 

1-2 бали – за кожне правильне тестове завдання відповідного рівня складності 

3 бали –  за кожну правильну відповідь на ситуаційне завдання 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150454


6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.    

(відсутній) 

 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

 



7. Навчально-методична карта дисципліни «Інституційний механізм державної регіональної політики в умовах децентралізації» 

Разом: 120 год., лекції – 8 год., практичні заняття –8 год.,  самостійна робота –96 год., модульний контроль – 8 год. 

Тиждень І-ІІ ІІІ-ІV V-VІ VІІ-VІІІ ІХ-Х ХІ-ХІІ ХІІІ-ХІV ХV-ХVІ 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва 

модуля 
Інституціалізація розвитку економіки регіонів України  Теоретико-методолoгічні засади модернізації механізмів 

реалізації державної регіональної політики України 

Кількість балів за 

модуль 

39  балів 44 бала 

Лекції 1 2 3 4 

Дати     

 

Теми 

 лекцій 

Концептуальні засади регіонального 

інституціоналізму.  Інституційні 

моделі розвитку економіки регіонів 

України 

Удосконалення 

державної регіональної 

та регіональної 

структурної політики 

на інституційних 

засадах 

Інституційне забезпечення 

формування та реалізації 

державної регіональної 

політики.  

Концептуальні засади 

модернізації механізмів 

реалізації державної 

регіональної політики України 

Механізми регулювання 

розвитку бізнесу в регіонах.  

Досвід країн світу з питань 

регіонального управління 

 

Теми семінарських 

/практичних 

занять 

Концептуальні засади регіонального 

інституціоналізму.  Інституційні 

моделі розвитку економіки регіонів 

України 

Удосконалення 

державної регіональної 

та регіональної 

структурної політики 

на інституційних 

засадах 

Інституційне забезпечення 

формування та реалізації 

державної регіональної 

політики.  

Концептуальні засади 

модернізації механізмів 

реалізації державної 

регіональної політики України 

Механізми регулювання 

розвитку бізнесу в регіонах.  

Досвід країн світу з питань 

регіонального управління 

Самостійна робота  (5 балів)  (5 балів) 

 

 (5 балів) (5 балів)  (5 балів) (5 балів)  (5 балів) 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1(25 балів) Модульна контрольна робота  

2(25 балів) 

Модульна контрольна робота  3(25 балів) Модульна контрольна робота  4 (25 балів) 



8. Рекомендовані джерела 

Базова 
1. Дунаєв І. В. Публічна регіональна економічна політика в Україні: 

формування механізмів модернізації / І.В. Дунаєв. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр». 2017. – с.13 

2. Інструменти регіонального розвитку в Україні : навч. посіб./ О. В. Берданова 

та ін. ; за ред. В. М. Вакуленка, О. В. Берданової. — К. : НАДУ, 2013. — 286 с. 

file:///C:/Users/www/Downloads/Instrumenty%20reg%20rozvitku%20WEB.pdf 

3. Максимчук М. В. Інституціалізація розвитку економіки регіонів України: 

теорія і практика. – Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього 

НАН України», 2016. – 394 с 

4. Механізми реалізації регіональної політики: оцінка ефективності та напрями 

удосконалення: монографія / наук. ред. С. Л. Шульц; ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 205 с. (Серія «Проблеми 

регіонального розвитку»). http://ird.gov.ua/irdp/p20180102.pdf 

5. Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і 

перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політик / 

Проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Київ, 2013. – С.18. 

6. Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. 

Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 512 с 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/f3dc7d7f-b6da-4f4d-8caa-

4b035f5f4fc9.pdf 

 

Законодавчі акти 
7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. 

№ 280/97- ВР [Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт Верховної Ради України : 

Законодавство України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-

%D0%B2%D1%80 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 № 273 «Про внесення змін до 

пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України» 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 258 «Про затвердження 

Типового положення про агенцію регіонального розвитку» 
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 931 «Про затвердження 

Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її 

реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і 

плану заходів» 
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проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і 

планів заходів» 

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 856 «Про затвердження 

Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної 

регіональної політики» 

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 714 «Про утворення 

Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку» 

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197 «Про 

затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України». 

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 «Про 

затвердження Державної стратегії  регіонального розвитку на період до 2020 року» / 

Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-

%D0%BF 
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16. Наказ «Про затвердження національних стандартів України, державних 

класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни 

до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59 та скасування 

нормативних документів» 
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