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Вступ 

 

Для стабільного розвитку суспільства та сталого розвитку держави 

необхідно забезпечити збалансованість загальнодержавних інтересів 

з інтересами населення регіонів та територіальних громад. Має бути до-

сягнуто оптимальне співвідношення децентралізації і централізації влади 

для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів. 

Означені завдання досягаються лише при застосуванні нових напрямів 

суспільного регіонального відтворення, які відбивають зв'язки і залежно-

сті між компонентами територіальних соціально-економічних систем. 

Суспільно-економічні перетворення, що здійснюються в регіонах 

України на сьогодні, змушують виявляти закономірності соціально-еконо-

мічних процесів та відкривати шляхи щодо створення ефективної ринково-

орієнтованої системи управління регіонами. 

Навчальна дисципліна "Регіональна соціально-економічна політика" 

спрямована на вивчення передумов та закономірностей розміщення про-

дуктивних сил, господарських комплексів як самовідтворюючих соціально-

економічних систем, регіональної економічної політики України та інте-

граційних процесів у країні. 

Регіональна соціально-економічна політика є сферою діяльності, 

що заслуговує на уважне вивчення внаслідок важливості її для загальної 

освіти слухачів магістратури, а також як однієї з навчальних дисциплін 

підготовки слухачів освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю "Дер-

жавна служба". 

Навчальна дисципліна "Регіональна соціально-економічна політика" 

посідає важливе місце у навчальному процесі, оскільки надає методоло-

гічні, методичні знання, допомагає сформувати компетентності щодо ана-

лізу, оцінки і розробки заходів для ефективного управління економікою 

держави та її регіонів (соціально-економічним розвитком країни). 

Вивчення даної навчальної дисципліни сприятиме підвищенню рівня 

загальноекономічної підготовки слухачів, формуванню у них компетент-

ностей з ефективного управління економікою держави та її регіонів у су-

часних умовах господарювання. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 6  

Галузь знань 

1501 "Державне 

управління" 

Вибіркова 

Змістових модулів – 3 
Спеціальність 

8.15010002 

"Державна 

служба" 

Рік підготовки: 2-й 

Семестр: 3-й 

Загальна кількість годин – 216 
Лекції: 12 год. 

Тижневих годин: 

аудиторних – 4; 

самостійної роботи слухача – 15 

Освітній ступінь: 

магістр 

 

Семінарські, практичні: 

36 год. 

Самостійна робота: 

164 год. 

Вид контролю: екзамен 

4 год. 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить 29 %. 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є формування компетентностей щодо 

теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил 

України, сучасного стану та напрямів соціально-економічного регіонального 

розвитку, територіальної та галузевої структури господарського комплексу 

при раціональному використанні всіх видів ресурсів. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: вивчення 

основних понять та категорій економіки регіону; отримання цілісного уяв-

лення про структуру і форми територіальної організації з урахуванням 

подальшого розвитку суспільного і територіального поділу та інтеграції 

праці; формування професійних компетентностей щодо управління роз-

витком конкретного регіону при здійсненні регіональної соціально-еконо-

мічної політики; ознайомити студентів з особливостями соціально-еко-

номічного розвитку регіону та сформувати здатність означати пріоритети 

розвитку за допомогою SWOT-аналізу; навчитися аналізувати, раціонально 
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і критично оцінювати систему соціально-економічного розвитку регіону, 

ефективно застосовувати інструменти реалізації стратегії регіону; розроб-

ляти та обґрунтовувати критерії вибору альтернатив реалізації стратегії 

регіону; використовувати інструментарій проектного менеджменту при 

розробці та реалізації стратегії регіонального розвитку; засвоєння сутно-

сті, функцій та ролі місцевих фінансів як складової фінансової системи 

держави; змісту регіональної фінансової політики та механізму її реалі-

зації; організаційних основ управління місцевими фінансами; нормативно-

правових засад функціонування місцевих фінансів; теоретичних засад 

та особливостей функціонування системи місцевих фінансів України 

в сучасних умовах. 

Об'єктом навчальної дисципліни є господарські та соціально-еконо-

мічні процеси і явища, що відбуваються в економіці держави та її регіонів. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення законів, закономірно-

стей та принципів територіальної організації виробництва у розрізі окремих 

регіонів України, ефективності галузей економіки. 

Зміст даної дисципліни є логічним продовженням та має змістовно-

методичні зв'язки з такими дисциплінами, як "Економіка", "Державне управ-

ління", "Соціальна і гуманітарна політика", "Фінансове регулювання еко-

номіки" та ін.  

У процесі навчання слухачі здобувають необхідні професійні компе-

тентності під час лекційних занять та виконання практичних завдань. Най-

більш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семі-

нарських занять. Також велике значення в процесі вивчення та перевірки 

здобутих компетентностей має самостійна робота слухачів. Усі види занять 

розроблені відповідно до кредитно-модульної системи організації навчаль-

ного процесу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен: 

знати: 

теоретичні основи територіальної організації продуктивних сил при 

розумінні передумов формування територіально-виробничих комплексів 

з визначеною спеціалізацією господарства та організаційно-технологічною 

структурою господарства; 

основи економічної оцінки інтегрального природно-ресурсного потен-

ціалу та демографічної ситуації; 

конкретні засоби та інструменти організації продуктивних сил регіону; 

сучасний стан зовнішньоекономічних зв'язків України та розуміти про-

блеми і перспективи інтеграції в Європейський Союз; 
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основи формування ідеї сталого розвитку продуктивних сил; 

теоретичні основи стратегічного планування та прогнозування; 

понятійний апарат та методологію дослідження проблем соціально-

економічного розвитку регіону; 

інститути реалізації та джерела фінансування регіональних стратегій; 

перелік показників соціально-економічного розвитку регіональних си-

стем для забезпечення ефективності стратегічного управління регіонами; 

понятійний апарат та методологію дослідження проблем соціально-

економічного розвитку регіонів; 

показники соціально-економічного аналізу регіонального розвитку; 

порядок інтегральної оцінки стратегічного розвитку; 

елементи стратегічної платформи; 

інститути реалізації стратегії регіону; 

джерела фінансування реалізації регіональних стратегій; 

підходи до організації процесу стратегічного планування; 

сутність стратегії створення позитивного іміджу регіону; 

особливості генерування критеріїв оцінки стратегій регіонального 

розвитку;  

методи вибору альтернатив регіонального розвитку за обраною су-

купністю критеріїв; 

основні інструменти проектного менеджменту та особливості їх реалі-

зації на регіональному рівні; 

вимоги до розробки стратегій розвитку малих міст; 

сутність, функції та роль місцевих фінансів як складової фінансової 

системи держави; 

основні структурні елементи фінансової системи України; 

організаційні основи управління місцевими фінансами; 

основні форми, методи та інструменти фінансового впливу; 

нормативно-правові засади функціонування місцевих фінансів; 

сутність та склад доходів місцевих бюджетів; 

сутність та класифікацію видатків місцевих бюджетів; 

основні методи бюджетного планування; 

вміти: 

використовувати переваги регіону і підбирати конкретні засоби та ін-

струменти для належного управління продуктивними силами регіону; 

здійснювати оцінку впливу факторів на розвиток продуктивних сил 

та визначати вплив територіального поділу праці на структуру госпо-

дарства; 
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аналізувати, раціонально та критично оцінювати систему територіаль-

ного поділу праці, раціонально застосовувати інструменти регулювання ре-

гіонального відтворення; 

планувати, формувати, здійснювати оцінку ефективності заходів регіо-

нальної економічної політики з метою вирівнювання ступенів соціально-

економічного розвитку регіонів України; 

здійснювати контроль за виконанням прав, обов'язків та відповідаль-

ністю виконавців регіональної економічної політики, ефективно делегувати 

повноваження; 

аналізувати галузеву структуру господарства та визначати тенденції 

розвитку господарського комплексу України; 

визначати оптимальні способи та напрямки використання наявних 

природних ресурсів;  

проводити розрахунки щодо визначення рівня людського потенціалу, 

ринку праці та збалансованості робочих місць та робочої сили; 

оцінювати рівень соціально-економічного розвитку регіонів, визначати 

шляхи зміцнення конкурентних позицій регіонів та розробляти стратегію 

економічного зростання; 

розробляти комплексну програму реалізації раціональної моделі ре-

гіонального розвитку; 

обґрунтовувати напрями стратегічного розвитку за допомогою на-

лежних механізмів; 

досліджувати тенденції регіонального розвитку за допомогою SWOT-

аналізу; 

обґрунтовувати критерії для оцінювання ефективності стратегії регіону; 

передбачати наслідки прийнятих управлінських рішень щодо реалі-

зації тієї чи іншої складової стратегії регіону; 

розраховувати основні соціально-економічні показники та застосо-

вувати їх економічну сутність для ефективного здійснення стратегії регіону; 

визначати вагомість критеріїв оцінки альтернатив регіонального роз-

витку за експертними методами; 

розробляти дерево цілей стратегії в рамках проектного підходу; 

здійснювати структурну декомпозицію робіт відповідно до дерева ці-

лей та результатам SWOT-аналізу; 

розробляти сітьові та календарні графіки робіт; 

будувати діаграму якості управління проектом; 

оцінювати ризики реалізації проекту стратегічного розвитку; 
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обґрунтовувати ресурси для реалізації пакетів робіт у рамках проекту 

стратегічного розвитку та формувати його бюджет; 

розробляти заходи щодо вибору доцільних інструментів регуля-

торного впливу держави на господарські процеси з метою досягнення 

економічної раціональності; 

розробляти прогнози можливих наслідків порушення макроеконо-

мічної рівноваги та їх впливу на поведінку економічних суб 'єктів; 

готувати програмні документи (стратегії, програми, концепції) виходя-

чи із оцінки фінансового забезпечення та добору адекватних механізмів 

впровадження державно-управлінських рішень; 

розробляти пропозиції до регіональних програм соціально-еконо-

мічного розвитку, державних та регіональних цільових програм, спрямо-

ваних на підвищення ефективності соціально-економічного розвитку; 

оцінювати стан соціально-економічного розвитку регіону, виходячи 

з системного аналізу показників місцевого бюджету; 

готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді на підставі статис-

тичного аналізу показників виконання місцевого бюджету. 

У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приді-

ляється оволодінню слухачами професійними компетентностями, що на-

ведені в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

 

Професійні компетентності, які отримують слухачі після вивчення 

навчальної дисципліни 

 

Код  

компе-

тентності 

Назва  

компетентності 
Складові компетентності 

1 2 3 

РСЕП* 1 

Використову-

вати механізм 

дієвого регу-

лювання гос-

подарських 

процесів в еко-

номіці регіонів 

Здатність використовувати переваги регіону і підбирати 

конкретні засоби та інструменти для належного управ-

ління соціально-економічним регіональним розвитком 

Здатність аналізувати галузеву структуру господарства 

та визначати тенденції розвитку господарського ком-

плексу України 

Здатність визначати оптимальні способи та напрямки 

використання наявних ресурсів регіону з метою роз-

робки комплексної програми реалізації раціональної мо-

делі регіонального розвитку 
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Закінчення табл. 2.1 

 

1 2 3 

  

Здатність планувати, формувати, здійснювати оцінку 

ефективності заходів регіональної економічної політи-

ки з метою вирівнювання ступенів соціально-економіч-

ного розвитку регіонів України 

Здатність здійснювати контроль за виконанням прав, 

обов'язків та відповідальністю виконавців регіональної 

економічної політики, ефективно делегувати повнова-

ження 

РСЕП 2 

Розробляти 

стратегію 

регіонального 

розвитку з ви-

користанням 

інструментарію 

соціально-

економічної 

діагностики, 

SWOT-аналіз 

та проектного 

підходу 

Здатність усвідомлювати особливості соціально-еконо-

мічного розвитку регіону та означати регіональні прі-

оритети за допомогою підбору конкретних засобів та ін-

струментів для належної реалізації стратегії регіону 

Здатність планувати та здійснювати SWOT-аналіз ре-

гіону з метою соціально-економічної діагностики та фор-

мування передумов розвитку 

Спроможність генерувати та визначати важливість кри-

теріїв оцінки стратегій регіонального розвитку, порівню-

вати розроблені альтернативи за сукупністю критеріїв 

Здатність розробляти та реалізовувати стратегію роз-

витку малого міста з використанням інструментарію про-

ектного менеджменту  

РСЕП 3 

Здатність 

організовувати 

виконання 

завдань щодо 

здійснення 

регуляторного 

впливу держа-

ви на фінансові 

відносини з ме-

тою досягнення 

економічної 

раціональності 

Здатність здійснювати оцінку фінансового забезпечення 

впровадження державно-управлінських рішень щодо 

економічного і соціального розвитку регіонів 

Здатність обирати адекватні фінансові механізми впро-

вадження державно-управлінських рішень щодо еко-

номічного і соціального розвитку регіонів 

Здатність оцінювати стан соціально-економічного роз-

витку території на основі системного аналізу показни-

ків місцевого бюджету 

Здатність здійснювати оцінку ефективності регулятор-

ного впливу держави на фінансові відносини на мезо-

рівні 

 

*Регіональна соціально-економічна політика 

 

Структуру складових професійних компетентностей та їх форму-

вання відповідно до Національної рамки кваліфікацій України наведено 

в табл. А.1 додатка А. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Економіка регіону 

 

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни  

1.1. Сутність, об'єкт, предмет дисципліни та основні поняття. 

Предмет і понятійний апарат дисципліни "Регіональна соціально-

економічна політика". Підходи до визначення понять "продуктивні сили" 

та "розміщення продуктивних сил". Основна мета навчальної дисципліни. 

Об'єкти вивчення дисципліни. Структура економіки регіону. Складові 

структури економіки регіону.  

1.2. Завдання дисципліни. 

Основні завдання дисципліни.  

1.3. Місце та роль науки в системі економічних дисциплін, її зв'язок 

з іншими науками. 

Зв'язок дисципліни з іншими дисциплінами і науками. Основний вне-

сок дисципліни у розвиток економічних та інших дисциплін. 

1.4. Методологія дисципліни. 

Визначення поняття "метод". Методологія дослідження проблем реа-

лізації регіональної соціально-економічної політики. Класифікація основ-

них методів, що використовуються у процесі реалізації регіональної соці-

ально-економічної політики. Характеристика основних методів реалізації 

регіональної соціально-економічної політики. 

 

Тема 2. Регіон у системі територіального поділу праці 

2.1. Поняття та економічна сутність регіону у системі терито-

ріального поділу праці. 

Підходи до визначення поняття "регіон". Порівняльний аналіз понять 

"економічний район" та "регіон". 

2.2. Типологія та класифікація регіонів. 

Класифікація регіонів. Характеристика основних типів регіонів. 

2.3. Функції регіонів. 

Основні функції регіонів. Установи, які впливають на регіональний 

розвиток та регіональне управління при виконанні функцій регіонів. Фак-

тори, що впливають на ступінь реалізації функцій. 
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Тема 3. Реалізація регіональної соціально-економічної політики 

3.1. Сутність і цілі реалізації регіональної економічної політики.  

Сутність, мета та основні завдання реалізації регіональної економіч-

ної політики. Державна регіональна політика як складова регіональної 

економічної політики держави. 

3.2. Принципи державної регіональної економічної політики в Україні. 

Зміст принципів державної регіональної економічної політики та їх 

практична реалізація в Україні. 

3.3. Складові частини державної регіональної економічної політики. 

Сутність та зміст основних складових частин державної регіональ-

ної економічної політики в Україні.  

3.4. Реалізація регіональної економічної політики органами влади 

в Україні. 

Структура влади країни. Повноваження центральних органів дер-

жавної виконавчої влади при здійсненні регіональної політики. Повнова-

ження регіональних державних органів виконавчої влади. Повноваження 

органів місцевого самоврядування. 

3.5. Складові частини механізму регіональної економічної політики 

в Україні. 

Нормативно-правові основи реалізації регіональної економічної по-

літики в Україні. Форми, методи та інструменти реалізації регіональної 

економічної політики. Інституційне забезпечення державної регіональної 

політики: стан, проблеми та перспективи. 

 

Тема 4. Природний і трудоресурсний потенціал України 

4.1. Природно-ресурсний потенціал території. 

Характеристика окремих складових природно-ресурсного потенціалу 

регіонів України (мінеральні, земельні, водні, лісові, рекреаційні ресурси). 

Природні ресурси як економічний фактор розвитку економіки.  

4.2. Економічна оцінка природних ресурсів території. 

Особливості оцінки окремих видів природних ресурсів (мінеральних, 

земельних, водних, лісових, рекреаційних та ін.). Рівень забезпеченості 

регіонів України природними ресурсами та їх економічна оцінка. Вплив 

природних ресурсів на економічний розвиток регіону. 

4.3. Демографічний потенціал території. 

Характеристика демографічного потенціалу регіонів Україні. Основні 

показники оцінки демографічного потенціалу регіонів країни. Міграція 
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населення та її види. Аналіз міграційних процесів в Україні. Показники 

руху населення.  

4.4. Трудоресурсний потенціал території. 

Сутність і особливості регіонального ринку праці. Трудовий потен-

ціал регіонів країни. Поняття економічної активності населення регіону як 

основи трудоресурсного потенціалу регіону. Показники оцінки трудоре-

сурсного потенціалу регіонів країни. 

 

Змістовий модуль 2. Стратегія регіону 

 

Тема 5. Сутність стратегії та особливості розробки стратегії 

регіону 

5.1. Сутність стратегії. 

Визначення стратегій як процесу. Стратегії як результат. Багато-

плановість поняття "стратегія". Генезис теоретичних підходів до визна-

чення стратегії. Стратегія регіону. Фактори, що найбільш суттєво вплива-

ють на зміст стратегії регіону. Визначення бачення регіонального розвитку 

і стратегічних цілей. Формування списку головних загальних регіональ-

них стратегічних альтернатив. 

5.2. Основні підходи до формулювання стратегій. 

Формулювання стратегії. Основні моделі розробки стратегії. Основні 

підходи до розробки стратегії. Роль адміністративного апарату в розробці 

стратегії. Шляхи забезпечення ефективності стратегічного управління 

регіонами. 

5.3. Терміни та стадії процесу розробки стратегії регіону. 

Принципова схема структури та взаємозв'язку ресурсів регіону. Соці-

ально-економічний аналіз регіону. Аналітичні матеріали стратегії регіону. 

Процес побудови стратегії соціально-економічного розвитку регіону та роз-

робка стратегічної платформи. Джерела фінансування реалізації регіо-

нальних стратегій. Інтегральні оцінки стратегічного розвитку згідно з на-

ціональними та європейськими підходами. Особливості стратегії ство-

рення позитивного іміджу регіону для розвитку загального управління 

регіоном та охорони навколишнього середовища. 

5.4. Забезпечення виконання стратегії регіону. 

Основні чинники, що впливають на якість стратегії та її виконання. 

Реалізація (виконання) стратегії регіону. Інститути реалізації регіональ-

них стратегій. Вплив стратегії та дій з її здійснення на рівень соціально-

економічного розвитку регіону. Основні елементи механізму реалізації 
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стратегії регіону. Контроль доведення стратегічних завдань до виконав-

ців. Внесення корективів до стратегії регіону. Відповідальність за вико-

нання регіональних стратегій. Основні проблеми втілення стратегій. 

 

Тема 6. SWOT-аналіз і стратегічне планування розвитку регіону 

6.1. Сутність SWOT-аналізу. 

Сутність SWOT-аналізу та його основні елементи. Матриця SWOT-

аналізу: сильні та слабкі сторони регіону, можливості та загрози регіональ-

ного розвитку. 

6.2. Основні етапи застосування SWOT-аналізу. 

Основні правила для ефективного проведення SWOT-аналізу. Збір 

оцінок, зроблених зацікавленими сторонами щодо сильних і слабких сто-

рін, можливостей і загроз соціально-економічного розвитку регіону. 

6.3. Мета та принципи стратегічного планування. 

Сутність стратегічного планування. Головні переваги стратегічного 

планування. Розробка стратегічних планів як специфічний вид діяльно-

сті. Мета стратегічного планування. Основні принципи стратегічного 

планування. 

6.4. Моделі стратегічного планування регіонального розвитку. 

Підходи до організації процесу стратегічного планування. Філософія 

стратегічного планування. Стратегічне планування соціально-економіч-

ного розвитку регіону. Фактори, які не дають змоги широко застосовувати 

систему стратегічного планування. 

 

Тема 7. Обґрунтування критеріїв та методів вибору стратегії 

розвитку регіону 

7.1. Обґрунтування критеріїв відбору стратегії розвитку регіону. 

Сутність поняття "критерій" та особливості його розуміння в розрізі 

регіонального розвитку. Визначення сукупності критеріїв відповідно до вну-

трішнього та зовнішнього середовища. Вибір критеріїв відповідно до стра-

тегічних пріоритетів розвитку області, підтримки владою регіону, отримання 

співфінансування, досягнення конкретних та вимірюваних результатів, 

поліпшення життя громадян, вирішенню соціальних питань та покращенню 

ґендерної рівності у області, принципам стійкого розвитку та екологічним 

пріоритетам, партнерству між органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, бізнесу та громадськості. 
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7.2. Методи вибору альтернатив регіонального розвитку.  

Методи експертного оцінювання важливості критеріїв вибору аль-

тернатив. Оцінювання узгодженості думок експертів шляхом розрахунку 

коефіцієнта конкордації. Обґрунтування вибору альтернатив за сукуп-

ністю критеріїв за методом аналізу ієрархій.  

 

Тема 8. Розробка стратегії розвитку відповідно до проектного 

підходу  

8.1. Особливості розробки стратегії розвитку малого міста.  

Розгляд імплементації інструментарію стратегічного управління 

на прикладі м. Мерефа Харківської області: принципи розробки стратегії 

розвитку, система оцінки соціально-економічного розвитку міста, основні 

етапи розробки стратегії розвитку, побудова дерева цілей. Визначення 

складових стратегії: екологічна безпека, ефективне ЖКХ та розвинута 

інфраструктура, комунікативна складова: взаємодія місцевого самовряду-

вання та громади, соціальна сфера, орієнтована на людей і економічне 

зростання та інвестиційна привабливість.  

8.2. Проектний підхід до планування та реалізації стратегії  

розвитку.  

Визначення зацікавлених сторін та розгляд інструментарію управ-

ління комунікаціями. Особливості розробки дерева цілей на основі отри-

маних результатів SWOT-аналізу. Розробка структурної декомпозиції ро-

біт та пакетів робіт для реалізації поставлених цілей у рамках проектного 

підходу. Розробка матриці відповідальності за напрямами реалізації стра-

тегії. Календарне планування сформованих пакетів робіт. Аналіз чинни-

ків, які впливають на якість реалізації проекту. Аналіз ризиків та форму-

вання бюджету проекту.  

 

Змістовий модуль 3. Місцеві фінанси 

 

Тема 9. Сутність та організаційні засади функціонування мі-

сцевих фінансів 

9.1. Сутність, функції та призначення місцевих фінансів. 

Еволюція місцевих фінансів. Економічна сутність місцевих фінансів. 

Місцеві фінансові ресурси, їх функції: розподільна, контрольна, регулююча, 

стимулююча, стабілізаційна. Структурні елементи місцевих фінансів. 

Роль місцевих фінансів у соціально-економічному розвитку суспільства. 
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9.2. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів в Україні. 

Місцеві фінанси як фінансово-правова категорія. Законодавчі, нор-

мативно-правові та інструктивні документи, що регламентують функціо-

нування місцевих фінансів. Європейська хартія про місцеве самовряду-

вання. Конституція України. Закон України "Про місцеве самоврядування 

в Україні". Бюджетний кодекс України. Щорічні Закони України "Про Дер-

жавний бюджет України". 

9.3. Управління місцевими фінансами в Україні. 

Бюджетний процес на місцевому рівні. Поняття бюджетного про-

цесу. Основні стадії бюджетного процесу. Основні учасники бюджетного 

процесу. Органи управління місцевими фінансами. Казначейська сис-

тема обслуговування місцевих бюджетів. Фінансовий контрольна місце-

вому рівні. 

 

Тема 10. Місцеві бюджети як фінансова база органів місцевого 

самоврядування 

10.1. Роль місцевих бюджетів у державній фінансовій системі. 

Сутність поняття "місцеві бюджети". Склад місцевих бюджетів. Прин-

ципи побудови системи місцевих бюджетів. Загальний та спеціальний 

фонд місцевого бюджету. Резервний фонд місцевого бюджету. Сучасні 

тенденції функціонування місцевих бюджетів в Україні. Перспективи роз-

ширення фінансової автономії місцевих бюджетів. 

10.2. Міжбюджетні відносини та їх інструменти. 

Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин. Моделі ор-

ганізації міжбюджетних відносин: концепція субсидіарності, бюджетний 

унітаризм, бюджетний федералізм. Фінансове вирівнювання та механізми 

бюджетного регулювання. Міжбюджетні трансферти, їх види. Порядок 

розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів. Головні напрямки удоско-

налення міжбюджетних відносин. 

10.3. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення місцевого само-

врядування. 

Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. Бюджетний 

федералізм. Доходи та видатки органів місцевого самоврядування зару-

біжних країн. Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах. Фінансове 

вирівнювання за кордоном. Світовий досвід створення місцевих позабюд-

жетних фондів.  
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Тема 11. Джерела формування та напрями використання коштів 

місцевих бюджетів 

11.1. Сутність та склад доходів місцевих бюджетів. 

Склад доходної бази місцевих бюджетів. Класифікація доходів міс-

цевого бюджету. Місцеві податки і збори в системі доходів місцевих бю-

джетів. Цільові фонди як джерело доходної бази місцевих бюджетів. Міс-

цеві позики і запозичення та їх роль у фінансовому забезпеченні місцевих 

органів влади. Види позик та запозичень до місцевого бюджету. Форми 

місцевих запозичень. Особливості здійснення місцевих запозичень і на-

дання місцевих гарантій. Критерії визначення кредитного рейтингу міста 

(регіону). Місцевий борг. Управління боргом органів місцевого самовряду-

вання. Основні напрями зміцнення доходної бази місцевих бюджетів. 

11.2. Сутність та класифікація видатків місцевих бюджетів. 

Поняття, функції та класифікація видатків місцевих бюджетів. Зміст 

термінів "видатки бюджету" та "витрати бюджету". Бюджетне фінансу-

вання та кредитування. Види видатків бюджетів. Джерела здійснення ви-

датків бюджетів. Забезпечення здійснення видатків. Передача державою 

права на здійснення видатків. Критерії розмежування видів видатків між 

місцевими бюджетами.  

11.3. Планування та прогнозування доходів і видатків місцевих 

бюджетів. 

Сутність прогнозування доходів місцевого бюджету. Методи про-

гнозування доходів: метод експертних оцінок, метод прямого рахунку, 

метод екстраполяції, економетричне прогнозування. Програмно-цільовий 

метод планування бюджету, його сутність та переваги. Методи плану-

вання видаткової частини місцевих бюджетів. Планування окремих вида-

тків місцевих бюджетів. Основи кошторисного фінансування.  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

У процесі вивчення дисципліни "Регіональна соціально-економічна по-

літика" кожен слухач має ознайомитися з програмою дисципліни, з її струк-

турою, формами та методами навчання, а також з усіма видами кон-

тролю та методикою оцінювання сформованих професійних компетент-

ностей. 
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Тематичний план навчальної дисципліни складається з трьох моду-

лів, кожний з яких об'єднує у собі відносно окремий самостійний блок ди-

сципліни, який логічно пов'язує декілька навчальних елементів дисципліни 

за змістом та взаємозв'язками. Вивчення слухачем навчальної дисципліни 

відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчаль-

них модулів. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни наве-

дена у табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

у
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а
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о
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й
н
а
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о
б

о
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1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Економіка регіону 

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 16,5 0,5 2 – 14 

Тема 2. Регіон у системі територіального поділу праці 15,5 0,5 2 – 13 

Тема 3. Реалізація регіональної соціально-економічної 

політики 
18 1 4 – 13 

Тема 4. Природний і трудоресурсний потенціал України 18 2 4 – 12 

Разом за змістовим модулем 1 68 4 12 – 52 

Змістовий модуль 2. Стратегія регіону 

Тема 5. Сутність стратегії та особливості розробки стра-

тегії регіону 
13 1 2 – 10 

Тема 6. SWOT-аналіз і стратегічне планування розвитку 

регіону 
15 1 2 – 12 
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Закінчення табл. 4.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 7. Обґрунтування критеріїв та методів вибору стра-

тегії розвитку регіону 
20 1 4 – 15 

Тема 8. Розробка стратегії розвитку відповідно до проект-

ного підходу  
20 1 4 – 15 

Разом за змістовим модулем 2 68 4 12 – 52 

Змістовий модуль 3. Місцеві фінанси 

Тема 9. Сутність та організаційні засади функціонування 

місцевих фінансів 
22 1 4 – 17 

Тема 10. Місцеві бюджети як фінансова база органів міс-

цевого самоврядування. 
22 1 4 – 17 

Тема 11. Джерела формування та напрями використання 

коштів місцевих бюджетів 
22 2 4 – 16 

Разом за змістовим модулем 3 66 4 12 – 50 

Підготовка до екзамену 10 – – – 10 

Передекзаменаційні консультації 2 – – 2 – 

Екзамен 2 – – 2 – 

Усього годин  216 12 36 4 16

4 
 

 

5. Теми та плани семінарських занять 
 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована 

на закріплення слухачем теоретичних знань, отриманих як на лекційних 

заняттях, так і в процесі самостійного вивчення матеріалу. У процесі про-

ведення семінарського заняття організується дискусія навколо попе-

редньо визначених тем, до яких слухачі готують тези виступів, а також 

проблемні питання, відповідь на які має бути знайдена у ході обгово-

рення. На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені 

слухачами доповіді та презентації з окреслених питань (табл. 5.1), їх ви-

ступи, активність у дискусії, вміння формулювати і відстоювати свою по-

зицію тощо. Підсумкові бали за кожне семінарське заняття виставляються 

у відповідний журнал. Отримані слухачем бали за окремі семінарські 

заняття враховуються в процесі накопичення підсумкових балів з даної 

навчальної дисципліни. 
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Таблиця 5.1 

 

Плани семінарських занять 

 

Назва теми Програмні питання 
Кількість 

годин 
Література 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Економіка регіону 

Тема 1. Пред-

мет, метод і за-

вдання дисци-

пліни 

Тема семінарського заняття  

"Предмет, метод і завдання дисципліни": 

1. Предмет дисципліни й основні поняття. 

2. Завдання дисципліни. 

3. Місце та роль науки в системі економіч-

них дисциплін, її зв'язок з іншими науками. 

4. Методологія дисципліни "Регіональна 

соціально-економічна політика". 

Семінар-дискусія з питання "Приклади ви-

користання загальнонаукових і конкретно-

наукових методів для вирішення проблем 

соціально-економічного розвитку регіонів". 

Робота в малих групах "Визначення по-

няття "Регіональна соціально-економічна 

політика" 

2 

Основна: 

[10 – 12]; 

додаткова: 

[20 – 21; 

23; 26; 37] 

Тема 2. Регіон 

у системі тери-

торіального по-

ділу праці 

Тема семінарського заняття  

"Регіон у системі територіального 

поділу праці": 

1. Поняття та економічна сутність регіону 

у системі територіального поділу праці. 

2. Типологія та класифікація регіонів 

України. 

3. Функції регіонів. 

Робота в малих групах "Розробка і реаліза-

ції регіональних проектів у сфері регіональ-

ного соціально-економічного розвитку" 

2 

Основна: 

[10 – 12]; 

додаткова: 

[20 – 21; 23; 

26; 31; 33; 

35 – 37]; 

інформаційні 

ресурси: 

[51] 

Тема 3. Реалі-

зація регіональ-

ної соціально-

економічної по-

літики 

Тема семінарського заняття  

"Реалізація регіональної соціально-

економічної політики": 

1. Сутність, цілі та принципи регіональної 

економічної політики. 

2. Складові частини державної регіональ-

ної політики. 

2 

Основна: 

[10 – 12]; 

додаткова: 

[20 – 21; 23; 

26; 31; 35; 

35 – 39]; 
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Продовження табл. 5.1 

 

1 2 3 4 

 3. Роль органів державного управління 

та місцевого самоврядування в соціально-

економічному розвитку регіону. 

4. Складові частини механізму реалізації 

регіональної економічної політики. 

Семінар-дискусія з питання "Наслідки відсут-

ності заходів щодо реалізації однієї з полі-

тик, які є складовими частинами регіональ-

ної політики" 

 

інформаційні 

ресурси: 

[51] 

Тема 4. Природ-

ний і трудоре-

сурсний потен-

ціал України 

Тема семінарського заняття  

"Природний і трудоресурсний потенціал 

України": 

1. Природно-ресурсний потенціал. 

2. Економічна оцінка природних ресурсів. 

3. Демографічна ситуація в Україні. 

4. Міграція населення і її види. 

5. Трудові ресурси України. 

Семінар-дискусія з питання "Рівень життя 

населення України". 

Робота в малих групах "Вплив людського 

потенціалу на соціально-економічний роз-

виток регіонів України" 

2 

Основна: 

[10 – 12]; 

додаткова: 

[21; 23; 26; 

31; 33; 

35 – 39]; 

інформаційні 

ресурси: 

[51] 

Змістовий модуль 2. Стратегія регіону 

Тема 5. Сут-

ність стратегії 

та особливості 

розробки стра-

тегії регіону 

Тема семінарського заняття 

"Сутність стратегії та особливості 

розробки стратегії регіону" 

1. Сутність стратегії. 

2. Основні підходи до формулювання стра-

тегії. 

3. Терміни та стадії процесу розробки стра-

тегії регіону. 

4. Забезпечення виконання стратегії регіону. 

Семінар-дискусія з питання "Основні про-

блеми втілення стратегій". 

Робота в малих групах "Розробка страте-

гії створення позитивного іміджу регіону" 

2 

Основна: 

[5]; 

додаткова: 

[25; 43; 44]; 

інформаційні 

ресурси: 

[51] 



21 

Продовження табл. 5.1 

 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 3. Місцеві фінанси 

Тема 9. Сут-

ність та органі-

заційні засади 

функціонуван-

ня місцевих фі-

нансів 

Тема семінарського заняття  

"Сутність та організаційні засади 

функціонування місцевих фінансів" 

1. Історичні та економічні передумови виник-

нення місцевих фінансів. 

2. Еволюція теорії місцевих фінансів. 

3. Поняття та функції місцевих фінансів. 

4. Структурні елементи місцевих фінансів.  

5. Характеристика нормативно-правової 

бази управління місцевими фінансами 

в Україні. 

Семінар-дискусія з питання "Роль місце-

вих фінансів у соціально-економічному роз-

витку суспільства". 

Робота в малих групах "Визначення по-

няття "місцеві фінанси" 

2 

Основна: 

[3; 4; 8 – 9; 

13], 

додаткова: 

[17 – 19; 

22 – 23; 28; 

33; 41 – 44, 

45; 47; 49]; 

інформаційні 

ресурси: 

[57] 

Тема 10. Місце-

ві бюджети як 

фінансова ба-

за органів міс-

цевого само-

врядування 

Тема семінарського заняття  

"Місцеві бюджети як фінансова база 

органів місцевого самоврядування" 

1. Сутність, склад та принципи побудови 

місцевих бюджетів. 

2. Поняття та мета регулювання міжбюд-

жетних відносин. Міжбюджетні трансфер-

ти, їх види. 

3. Моделі організації міжбюджетних відносин. 

4. Міжнародні стандарти організації місце-

вих фінансів.  

5. Доходи та видатки органів місцевого са-

моврядування зарубіжних країн.  

6. Місцеве оподаткування в зарубіжних краї-

нах.  

7. Фінансове вирівнювання за кордоном.  

Семінар-дискусія з питання "Сучасні тен-

денції функціонування місцевих бюджетів 

в Україні". 

Робота в малих групах "Перспективи роз-

ширення фінансової автономії місцевих 

бюджетів" 

2 

Основна: 

[3; 4; 

8 – 9; 13]; 

додаткова: 

[17 – 19, 22; 

24; 25; 28; 

41 – 42; 45; 

47; 49]; 

інформаційні 

ресурси: 

[57] 
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Закінчення табл. 5.1 

 

1 2 3 4 

Тема 11. Дже-

рела форму-

вання та на-

прями викори-

стання коштів 

місцевих бюд-

жетів 

Тема семінарського заняття  

"Джерела формування та напрямки 

використання коштів місцевих бюджетів" 

1. Склад доходної бази місцевих бюдже-

тів. Класифікація доходів місцевого бюд-

жету. 

2. Місцеві податки і збори в системі дохо-

дів місцевих бюджетів.  

3. Місцеві позики і запозичення та їх роль 

у фінансовому забезпеченні місцевих ор-

ганів влади.  

4. Поняття, функції та класифікація видат-

ків місцевих бюджетів.  

5. Сутність та методи прогнозування дохо-

дів місцевого бюджету.  

6. Програмно-цільовий метод планування 

бюджету, його сутність та переваги.  

Семінар-дискусія з питання "Роль видатків 

місцевих бюджетів у фінансуванні заходів 

соціального спрямування". 

Робота в малих групах "Основні напрями 

зміцнення доходної бази місцевих бюдже-

тів" 

2 

Основна: 

[3; 4; 8 – 9; 

13]; 

додаткова: 

[17 – 19, 22; 

24; 25; 28; 

41 – 42; 45; 

47; 49]; 

інформаційні 

ресурси: 

[57] 

Усього годин 16  

 

 

6. Теми практичних занять 

 

Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямована на фор-

мування професійних компетентностей слухачів у процесі виконання ними 

певних видів економічної роботи, а саме – розрахунків економічних показ-

ників, обґрунтування висновків щодо напрямів покращення державного 

регулювання економіки. Проведення таких занять ґрунтується на попе-

редньо підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення 

ступеня оволодіння необхідними теоретичними положеннями, наборі за-

вдань різного рівня складності для розв'язування їх на занятті. 
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У процесі проведення практичного заняття слухачі самостійно або 

у малих групах (при попередньому поясненні викладача) вирішують 

запропоновані завдання різного рівня складності, практичні ситуації або 

ділові ігри. Наприкінці заняття з метою виявлення ступеня засвоєння ма-

теріалу викладачем проводиться перевірка роботи, яку виконували слу-

хачі, та підведення підсумків з виставленням відповідної оцінки залежно 

від результатів виконаної роботи. У межах дисципліни з метою опану-

вання слухачами усіх видів економічних розрахунків практичні заняття 

рекомендується проводити за окремо взятими темами чи, в деяких ви-

падках, питаннями (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 

 

Перелік тем практичних занять 

 

Назва змістового 

модуля 

Теми практичних занять 

(за модулями) 

Кіль-

кість 

годин 

Література 

1 2 3 4 

Змістовий 

модуль 1. 

Економіка регіону 

Завдання 1. Аналіз регіонального гос-

подарського комплексу країни 

1 

Основна: 

[10; 11]; 

додаткова: 

[20 – 23; 26; 31; 

33; 35 – 39] 

Завдання 2. Аналіз реалізації демо-

графічної політики в регіонах України 

1 

Основна: 

[10; 11]; 

додаткова: 

[20 – 23; 26; 31; 

33; 35 – 39] 

Завдання 3. Аналіз природного та тру-

доресурсного потенціалу України 

1 

Основна: 

[10; 11]; 

додаткова: 

[20 – 23; 26; 31; 

33; 35 – 39] 

Колоквіум за змістовим модулем 1 

"Економіка регіону" 

1 

Основна: 

[10; 11]; 

додаткова: 

[20 – 23; 26; 31; 

33; 35 – 39] 
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Продовження табл. 6.1 

 

1 2 3 4 

Змістовий 

модуль 2. 

Стратегія регіону 

Завдання 1. SWOT-аналіз стратегічно-

го розвитку регіону 
1 

Основна: 

[5]; 

додаткова: 

[25; 43; 44] 

Завдання 2. Обґрунтування критеріїв 

відбору альтернатив стратегічного роз-

витку. Ранжування критеріїв методом 

експертного оцінювання та розрахунок 

коефіцієнта конкордації 

1 

Основна: 

[5]; 

додаткова: 

[25; 43; 44] 

Завдання 3. Вибір альтернативи стра-

тегічного розвитку на основі сукупності 

критеріїв з використанням методу ана-

лізу ієрархій 

1 

Основна: 

[7; 14]; 

додаткова: 

[16, 46] 

Завдання 4. Розробка власного проек-

ту регіонального розвитку. Опис його 

змісту. Визначення зацікавлених сто-

рін. Розробка структурної декомпозиції 

робіт 

3 

Основна: 

[1 – 8]; 

додаткова: 

[17 –20; 22; 

24 – 25] 

Завдання 5. Розробка сітьового та ка-

лендарного графіків роботи, визначен-

ня необхідних ресурсів для реалізації 

проекту. Формування бюджету проекту 

та ризиків його реалізації 

3 

Основна: 

[1; 7; 8; 13; 

14; 15]; 

додаткова: 

[16; 45; 48] 

Колоквіум за змістовим модулем 2 

"Стратегія регіону" 

1 

Основна: 

[1; 6; 7; 14; 15]; 

додаткова: 

[16; 29 – 34; 43; 

46; 48; 50] 

Змістовий 

модуль 3. 

Місцеві фінанси 

Завдання 1. Аналіз динаміки частки до-

ходів місцевих бюджетів у Зведеному 

бюджеті України 
2 

Основна: 

[3; 4; 8 – 9; 13]; 

додаткова: 

[19; 41 – 42; 57] 

Завдання 2. Аналіз динаміки частки 

видатків місцевих бюджетів у Зведе-

ному бюджеті України 
2 

Основна: 

[3; 4; 8 – 9; 13]; 

додаткова: 

[19, 41 – 42] 

Завдання 3. Визначення типу фінансо-

вої стійкості місцевого бюджету 
1 

Основна: 

[3; 4; 8 – 9; 13]; 

додаткова: 

[19, 41 – 42] 
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Закінчення табл. 6.1 

 

1 2 3 4 

 

Колоквіум за змістовим модулем 3 

"Місцеві фінанси" 

1 

Основна: 

[3, 4, 8 – 9, 13], 

додаткова: 

[17 – 19; 22; 24; 

28; 33, 41 – 42; 

45; 49] 

Разом годин за змістовими модулями 20  

 

 

6.1. Приклади типових практичних завдань за темами 

 

Змістовий модуль 1. Економіка регіону 

 

Тема 4. Природний і трудоресурсний потенціал України  

 

Практичне завдання 

 

Порівняйте рівні безробіття й зайнятості населення наведених регі-

онів країни. Визначте, у якому регіоні рівень зайнятості вищий. Вихідні 

дані подано в табл. 6.2.  

 

Таблиця 6.2 

 

Вихідні дані для розрахунків  

 

Регіони 

Чисельність 

громадян 

у віці 15 – 70 років, 

осіб 

Чисельність незайнятих громадян 

у віці 15 – 70 років, 

осіб 

усього незайнятих громадян, 

що не зайняті економічною діяльністю 
безробітних 

А 582 300 198 700 25 400 

Б 1 028 900 303 700 92 000 

 

На основі розрахунків зробити відповідні висновки. 
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Змістовий модуль 2. Стратегія регіону 
 

Тема 7. Обґрунтування критеріїв та методів вибору стратегії 

розвитку регіону 

 

Практичне завдання 

 

Проранжуйте критерії вибору стратегії регіонального розвитку 

(від 1 до 7), подані в табл. 6.3, та визначне узгодженість думок експертів 

(експертами виступають слухачі магістратури групи). 

 

Таблиця 6.3 

 

Оцінка думок експертів 

 

№ 

з/п 
Критерії вибору стратегії регіонального розвитку 

Експерти 

1 2 . . . n 

1 Відповідність стратегічним пріоритетам розвитку області       

2 Підтримка влади       

3 Отримання співфінансування з державного чи місцевих бюджетів       

4 Досягнення конкретних та вимірюваних результатів       

5 Поліпшення життя громадян       

6 Сприяння вирішенню соціальних питань       

7 
Відповідність принципам стійкого розвитку та екологічним пріо-

ритетам       

 

На основі отриманих розрахунків зробіть обґрунтовані висновки, 

які з критеріїв є більш чи менш впливовими.  

 

Змістовий модуль 3. Місцеві фінанси 
 

Тема 10. Місцеві бюджети як фінансова база органів місцевого 

самоврядування 

 

Практичне завдання 

 

Проаналізуйте динаміку доходів Зведеного, Державного та місцевих 

бюджетів України за період 2012 – 2014 рр. Визначте динаміку структури 

зведеного бюджету за даний період. Побудуйте графіки та зробіть ви-

сновки. Вихідні дані наведені в табл. 6.4. 
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Таблиця 6.4 

 

Доходи Зведеного, Державного та місцевих бюджетів України 

за період 2012 – 2014 рр. 

 

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Зведений бюджет, млрд грн, у тому числі: 445,5 442,8 455.9 

загальний фонд 369,7 375,0 388,9 

спеціальний фонд 75,8 67,8 67,0 

Державний бюджет (без урахування між-

бюджетних трансфертів), млрд грн,  

у тому числі: 

344,7 337,6 354,8 

частка у доходах зведеного бюджету, % розрахувати розрахувати розрахувати 

загальний фонд 288,5 290,1 308,7 

спеціальний фонд 56,2 47,5 46,1 

Місцеві бюджети (без урахування міжбюд-

жетних трансфертів), млрд грн, 

у тому числі: 

100,8 105,2 101,1 

частка у доходах зведеного бюджету, % розрахувати розрахувати розрахувати 

загальний фонд 81,2 84,9 80,2 

спеціальний фонд 19,6 20,3 20,9 

 

 

7. Самостійна робота 

 

Вивчення матеріалу з дисципліни передбачає проведення слухачем 

самостійної роботи.  

Самостійна робота слухачів є важливою складовою навчального 

процесу. Її слід розглядати як спосіб індивідуалізації процесу навчально-

професійної підготовки слухачів, як основу самоосвітньої діяльності фа-

хівців, вагомий чинник їх професійної мобільності. Вона полягає у поглиб-

леному вивченні та аналізі інформації з питань, винесених на самостійне 

опрацювання з використанням підручників, навчальних посібників, нау-

ково-економічної та періодичної літератури, законів та нормативних актів 

України, інформації з мережі Інтернет, даних статистичних довідників. Ця 

інформація повинна використовуватися слухачем при підготовці до прак-

тичних (семінарських) занять та до проміжного і підсумкового контролю. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи слухачів визна-

чається навчальним планом і становить 78 % (168 години) від загального 
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обсягу навчального часу на вивчення дисципліни (216 годин). У ході са-

мостійної роботи слухач має перетворитися на активного учасника на-

вчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретич-

ними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному 

просторі, нести індивідуальну відповідальність за якість власної профе-

сійної підготовки. 

 

Питання для самостійного опрацювання 
 

Змістовий модуль 1. Економіка регіону 

 

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни  

1.1. Теоретичні підходи вітчизняних і зарубіжних авторів щодо тракту-

вання понять "економіка регіону", "регіональний розвиток" та "регіональна 

соціально-економічна політика". 

1.2. Історичні передумови формування навчальної дисципліни. 

1.3. Зарубіжний досвід реалізації регіональної соціально-економічної 

політики. 

1.4. Новітні методи вивчення навчальної дисципліни. 

Література: [10 – 12; 20 – 21; 23; 26; 31; 33; 35 – 39; 51]. 

 

Тема 2. Регіон у системі територіального поділу праці 

2.1. Спеціалізація економічних регіонів та методи їх оцінки. 

2.2. Показники рівня спеціалізації галузей промисловості та сіль-

ського господарства. 

2.3. Виробнича інфраструктура регіону. 

2.4. Регулювання регіонального відтворення. 

2.5. Основні функції та правове забезпечення функціонування регіону. 

2.6. Напрями зміцнення конкурентних позицій регіону. 

Література: [10 – 12; 20 – 21; 23; 26; 31; 33; 35 – 39; 51]. 

 

Тема 3. Реалізація регіональної соціально-економічної політики  

3.1. Актуальні проблеми державної регіональної політики в Україні. 

3.2. Світовий досвід формування та реалізації державної регіональ-

ної економічної політики. 

3.3. Фінансове забезпечення реалізації державної регіональної еко-

номічної політики. 
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3.4. Необхідність досягнення фінансової автономії місцевих бюдже-

тів як напрям державної регіональної економічної політики в Україні. 

Література: [10 – 12; 20 – 21; 23; 26; 31; 33; 35 – 39; 51]. 

 

Тема 4. Природний і трудоресурсний потенціал України 

4.1. Роль земельних кадастрів для проведення оцінки земельних 

ресурсів регіонів країни. 

4.2. Бонітування земельних ресурсів у регіонах країни.  

4.3. Методичні підходи до грошової оцінки земельних ресурсів те-

риторії. 

4.4. Оцінка перспектив покращення демографічної ситуації в регіо-

нах країни. 

4.5. Сучасні підходи до оцінки демографічного потенціалу регіонів 

країни. 

4.6. Нормативно-правове забезпечення процесу зайнятості насе-

лення в Україні.  

4.7. Сутність та сучасні форми зайнятості населення. Економічна 

активність населення регіону. 

4.8. Методичні підходи до оцінки трудоресурсного потенціалу регіо-

нів країни. 

Література: [10 – 12; 20 – 21; 23; 26; 31; 33; 35 – 39; 51]. 

 

Змістовий модуль 2. Стратегія регіону 

 

Тема 5. Сутність стратегії та особливості розробки стратегії 

регіону 

5.1. Бачення розвитку регіону. 

5.2. Підбір аналітичних матеріалів стратегії регіону. 

5.3. Елементи та етапи підготовки стратегії. 

5.4. Учасники розробки стратегії. 

5.5. Стратегічні, компонентні цілі та цілі на рівні проектів. 

5.6. Стратегічне фокусування. 

5.7. Класифікація переваг регіону. 

5.8. Визначення і вибір конкурентних переваг регіону. 

5.9. Ознаки недостатнього обґрунтування стратегії. 

5.10. Розробка стратегічних планів як специфічний вид діяльності. 

Література: [5; 25; 43; 44; 51]. 
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Тема 6. SWOT-аналіз і стратегічне планування розвитку регіону 

6.1. Філософія стратегічного планування. 

6.2. Сутність стратегічного планування як явища та процесу перед-

бачення майбутнього та підготовки до майбутнього. 

6.3. Чинники, що сприяли розвитку стратегічного планування. 

6.4. Сутність довгострокового планування. 

6.5. Основні завдання наукового передбачення. 

6.6. Вибір методів передбачення та інструментів розв'язання про-

блем залежно від типу проблеми. 

6.7. Передбачення зовнішніх загроз при складанні стратегічних 

планів. 

Література: [5; 25; 43; 44; 51]. 

 

Тема 7. Обґрунтування критеріїв та методів вибору стратегії 

розвитку регіону 

7.1. Чинники, які впливають на вибір критеріїв оцінки стратегічних 

альтернатив регіонального розвитку. 

7.2. Обмеження та недоліки експертного оцінювання. 

7.3. Метод Дельфі, метод комісій у виборі критеріїв.  

7.4. Статистичне оцінювання отриманих результатів експертного 

оцінювання.  

7.5. Особливості використання кількісних та якісних метрик у методі 

аналізу ієрархій.  

7.6. Узгодженість думок експертів у методі аналізу ієрархій. 

Література: [7; 14; 16]. 

 

Тема 8. Розробка стратегії розвитку відповідно до проектного 

підходу 

8.1. Особливості розробки стратегії розвитку малого міста. 

8.2. Етапи розробки стратегії розвитку малого міста.  

8.3. Досягнення узгодженості між складовими стратегії розвитку ма-

лого міста. 

8.4. Визначення ключових чинників, які впливають на якість проекту 

розробки та реалізації стратегії розвитку малого міста. 

8.5. Особливості фінансування розглянутої стратегії.  

Література: [1 – 4; 6; 7; 9 – 10; 13; 16 – 19; 23]. 
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Змістовий модуль 3. Місцеві фінанси 

 

Тема 9. Сутність та організаційні засади функціонування місцевих 

фінансів 

9.1. Фінансова незалежність місцевого самоврядування. 

9.2. Зміст та значення фінансової політики органів місцевого само-

врядування. 

9.3. Координація діяльності учасників бюджетного процесу. Розгляд 

та прийняття рішення про місцевий бюджет. 

9.4. Організація виконання та формування звітності про виконання 

місцевих бюджетів. 

9.5. Державна регіональна політика та її роль у забезпеченні фі-

нансової стабільності регіонів. 

9.6. Сутність та виконання бюджетної політики на місцевому рівні. 

9.7. Механізм управління місцевими фінансами. 

Література: [3; 4; 8 – 9; 13; 17 – 19; 22 – 23; 28; 33; 41 – 42; 45; 47; 49; 57]. 

 

Тема 10. Місцеві бюджети як фінансова база органів місцевого 

самоврядування 

10.1. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. 

10.2. Структура системи місцевих фінансових інститутів. 

10.3. Етапи становлення місцевих бюджетів України. 

10.4. Економічний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування. 

10.5. Самостійність місцевого бюджету. 

10.6. Бюджет розвитку місцевих бюджетів і проблеми його функціо-

нування. 

10.7. Розвиток теорії бюджетного федералізму. 

10.8. Механізм перерозподілу бюджетних ресурсів у територіаль-

ному аспекті. 

Література: [3; 4; 8 – 9; 13; 17 – 19; 22; 24; 28; 41 – 42; 45; 47; 49; 57]. 

 

Тема 11. Джерела формування та напрями використання коштів 

місцевих бюджетів 

11.1. Аналіз формування доходів місцевих бюджетів. 

11.2. Суть та історичні аспекти формування цільових фондів. 

11.3. Виникнення та розвиток місцевого оподаткування. 

11.4. Стан місцевого оподаткування в Україні та шляхи його вдоско-

налення. 
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11.5. Управління боргом органів місцевого самоврядування. 

11.6. Проблеми розмежування доходів і видатків між рівнями бюд-

жетної системи і видами місцевих бюджетів. 

11.7. Соціальна спрямованість місцевих бюджетів. 

11.8. Проблеми збалансування місцевих бюджетів. 

11.9. Оцінка ефективності використання бюджетних коштів. 

Література: [3; 4; 8 – 9; 13; 17 – 19; 22; 28; 41 – 42; 45; 47; 49; 57]. 
 

7.1. Контрольні запитання для самодіагностики 
 

Змістовий модуль 1. Економіка регіону 
 

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 

1.1. Дайте визначення понять "економіка регіону" та "регіональна 

соціально-економічна політика". 

1.2. Назвіть об'єкти та суб'єкти регіональної соціально-економічної 

політики. Наведіть приклади. 

1.3. Охарактеризуйте основні принципи регіональної соціально-

економічної політики. Які, на ваш погляд, є найбільш значущими? 

1.4. Які існують основні методи вивчення даної дисципліни?  

Література: [10 – 12; 20 – 21; 23; 26; 31; 33; 35 – 39; 51]. 
 

Тема 2. Регіон у системі територіального поділу праці 

2.1. Розкрийте економічну сутність регіону в системі територіального 

поділу праці. 

2.2. Що ви розумієте під поняттям "регіон"? 

2.3. Наведіть класифікацію регіонів України за різними ознаками. 

2.4. Охарактеризуйте основні функції регіонів. 

2.5. Які фактори впливають на реалізацію функцій регіонів? 

Література: [10 – 12; 20 – 21; 23; 26; 31; 33; 35 – 39; 51]. 
 

Тема 3. Реалізація регіональної соціально-економічної політики 

3.1. Що таке регіональна політика? Назвіть нормативно-правові ак-

ти, що виступають законодавчою базою регіональної політики в Україні. 

3.2. Охарактеризуйте структуру регіональної економічної політики 

в Україні. 

3.3. Назвіть головні цілі регіональної політики в Україні. 

3.4. Охарактеризуйте державну регіональну економічну політику 

та зміст основних її принципів. 
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3.5. У чому полягає роль органів державного управління та місцевого 

самоврядування в соціально-економічному розвитку регіонів України? 

3.6. Наведіть складові механізму реалізації регіональної економіч-

ної політики. 

3.7. Назвіть та охарактеризуйте основні методи реалізації держав-

ної регіональної економічної політики в Україні. 

3.8. За допомогою яких інструментів здійснюється реалізація дер-

жавної регіональної економічної політики в Україні? 

Література: [10 – 12; 20 – 21; 23; 26; 31; 33; 35 – 39; 51]. 

 

Тема 4. Природний і трудоресурсний потенціал України 

4.1. Назвіть та охарактеризуйте складові економічного потенціалу 

регіону. 

4.2. Які елементи входять до складу природно-ресурсного потенціалу? 

4.3. Які властивості земельних ресурсів? 

4.4. Що відносять до особливостей лісів та лісного господарства 

України? 

4.5. Як розраховується інтегральний природно-ресурсний потенціал 

регіону? 

4.6. Охарактеризуйте демографічну ситуацію в Україні. 

4.7. Які показники характеризують рух населення? 

4.8. Що ви розумієте під поняттям "трудові ресурси", "економічно 

активне населення"? 

4.9. Що таке безробіття? Як розраховується рівень безробіття? 

Література: [10 – 12; 20 – 21; 23; 26; 31; 33; 35 – 39; 51]. 

 

Змістовий модуль 2. Стратегія регіону 

 

Тема 5. Сутність стратегії та особливості розробки стратегії 

регіону 

5.1. Що таке стратегія як результат? 

5.2. Охарактеризувати багатоплановість поняття "стратегія регіону". 

5.3. Назвіть фактори, що найбільш суттєво впливають на зміст 

стратегії регіону. 

5.4. Дайте визначення поняття "бачення регіонального розвитку". 

5.5. Які існують основні моделі розробки стратегії? 

5.6. У чому полягає роль адміністративного апарату при розробці 

стратегії? 
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5.7. Означте показники соціально-економічного аналізу регіону. 

5.8. Охарактеризуйте процес побудови стратегії регіону. 

5.9. Які елементи стратегічної платформи необхідно врахувати при 

розробці стратегії регіону? 

5.10. Які існують методи оцінки стратегічного розвитку регіону? 

5.11. Охарактеризуйте інтегральну оцінку стратегічного розвитку 

згідно з національними стандартами. 

5.12. Розкрийте сутність стратегії створення позитивного іміджу регіону. 

5.13. Назвіть інструменти реалізації регіональної стратегії. 

5.14. Поясніть порядок внесення коректив до стратегії регіону. 

5.15. Назвіть основні проблеми втілення стратегії. 

Література: [5; 25; 43; 44; 51]. 

 

Тема 6. SWOT-аналіз і стратегічне планування розвитку регіону 

6.1. Дайте визначення понять "слабкі сторони", "сильні сторони", 

"загрози", "можливості". 

6.2. Розкрийте сутність SWOT-аналізу та його основних елементів. 

6.3. Охарактеризуйте порядок збору оцінок. Зроблених зацікавле-

ними сторонами при означенні елементів SWOT-аналізу. 

6.4. Розкрийте сутність стратегічного планування. 

6.5. Які фактори перешкоджають широкому застосуванню стратегіч-

ного планування? 

6.6. Охарактеризуйте підходи до організації процесу стратегічного 

планування. 

6.7. У чому полягає мета стратегічного планування? 

6.8. Означте правила ефективного SWOT-аналізу. 

6.9. Охарактеризуйте основні етапи проведення SWOT-аналізу. 

Література: [5; 25; 43; 44; 51]. 

 

Тема 7. Обґрунтування критеріїв та методів вибору стратегії 

розвитку регіону 

7.1. Поясніть алгоритм розрахунку коефіцієнта конкордації. 

7.2. Які статистичні оцінки можна використовувати в разі низького 

рівня узгодженості думок експертів? 

7.3. У чому сутність методу аналізу ієрархій?  

7.4. Які критерії є найдоцільнішими при виборі альтернатив регіо-

нального розвитку?  
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7.5. Яким чином вагомість критеріїв відбору враховується при ви-

борі стратегії?  

Література: [7; 14; 16; 46]. 

 

Тема 8. Розробка стратегії розвитку відповідно до проектного 

підходу 

8.1. Яким чином розробляється структурна декомпозиція робіт? 

8.2. Як будується дерево цілей?  

8.3. Які ризики очікують розроблену стратегію? 

8.4. Які методи використовуються при формуванні бюджету реалі-

зації стратегії? 

8.5. Як оцінюються ризики та як розробляти заходи щодо управлін-

ня ними? 

8.6. Які методи використовуються при управлінні якістю в проектах? 

8.7. Які шляхи оптимізації сітьових графіків існують? 

8.8. Які типи ресурсів необхідно планувати для реалізації стратегії? 

8.9. Що таке конфлікт ресурсів та як їх уникати? 

8.10. Як управляти очікуваннями зацікавлених сторін? 

8.11. Які особливості плану комунікацій при реалізації стратегії регіо-

нального звиту? 

Література: [1 – 4; 6; 7; 9 – 10; 14; 14; 16 – 21; 23]. 

 

Змістовий модуль 3. Місцеві фінанси 

 

Тема 9. Сутність та організаційні засади функціонування місцевих 

фінансів 

9.1. Назвіть об'єктивні передумови розвитку місцевих фінансів. 

9.2. Дайте загальну характеристику етапам розвитку місцевого са-

моврядування та становлення місцевих фінансів. 

9.3. Визначте зміст місцевих фінансів. 

9.4. Охарактеризуйте роль місцевих органів влади в реалізації фі-

нансової політики. 

9.5. Вкажіть форми місцевих фінансів в Україні. 

9.6. Назвіть функції місцевих фінансів та охарактеризуйте їх. 

9.7. Які основні закони становлять правову базу місцевих фінансів? 

9.8. Назвіть склад місцевих фінансових ресурсів. 

9.9. Розкрийте сутність бюджетного процесу на місцевому рівні.  
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9.10. Назвіть стадії бюджетного процесу.  

9.11. Яка відмінність між бюджетним циклом і бюджетним періодом?  

9.12. Яких принципів необхідно дотримуватися для успішного прий-

няття і виконання місцевих бюджетів?  

9.13. Охарактеризуйте проблеми, які найчастіше виникають під час 

складання проекту, прийняття й виконання рішення про місцевий бюджет.  

9.14. Охарактеризуйте ключові принципи ефективного виконання 

місцевих бюджетів.  

9.15. Назвіть учасників бюджетного процесу на субнаціональному 

рівні та їх основні повноваження. 

9.16. Яку роль в бюджетному процесі відіграють представницькі ор-

гани місцевого самоврядування? 

9.17. Дайте визначення розпорядників та одержувачів коштів місце-

вих бюджетів. 

9.18. Проаналізуйте стан фінансового контролю на всіх стадіях бюд-

жетного процесу на місцевому рівні. 

Література: [3; 4; 8 – 9; 13; 17 – 19; 22 – 23; 28; 33; 41 – 42; 45; 47; 49; 57]. 

 

Тема 10. Місцеві бюджети як фінансова база органів місцевого 

самоврядування 

10.1. Що включають місцеві фінансові ресурси? 

10.2. Назвіть соціально-економічні передумови виникнення та функ-

ціонування інституту місцевих бюджетів в Україні. 

10.3. Чому місцеві бюджети є основною складовою частиною міс-

цевих фінансів? 

10.4. Охарактеризуйте види місцевих бюджетів України. 

10.5. Проаналізуйте склад і структуру бюджетної системи України. 

Яку роль відіграють її нижчі ланки у забезпеченні суспільного добробуту 

населення? 

10.6. Розкрийте сутність і значення місцевих бюджетів як одного з го-

ловних інститутів економічного та соціального розвитку регіонів України. 

10.7. Дайте визначення поняття "бюджет розвитку". Назвіть джерела 

його формування і використання. 

10.8. Охарактеризуйте роль місцевих бюджетів в економічній сис-

темі держави. 

10.9. Що є фінансовою та матеріальною основою місцевого самов-

рядування? 
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10.10. У чому полягає сутність міжбюджетних відносин? Розкрийте 

їхню роль і значення у функціонуванні бюджетної системи України. 

10.11. Як ви розумієте поняття фінансового вирівнювання? Охарак-

теризуйте особливості його реалізації в Україні. 

10.12. Що таке бюджетне регулювання? Які його завдання? 

10.13. Як ви розумієте поняття "міжбюджетні трансферти"? Які їхні 

види застосовують в Україні та за кордоном? 

10.14. Назвіть основні повноваження органів місцевого самовряду-

вання у сфері міжбюджетних відносин. 

Література: [3; 4; 8 – 9; 13; 17 – 19; 22; 24; 28; 41 – 42; 45; 47; 49, 57]. 

 

Тема 11. Джерела формування та напрями використання коштів 

місцевих бюджетів 

11.1. Проаналізуйте склад дохідної бази місцевих бюджетів.  

11.2. Яку роль відіграють податкові та неподаткові надходження 

у формуванні дохідної бази місцевого самоврядування? 

11.3. Які напрями зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів ви 

можете запропонувати? 

11.4. Назвіть ключові напрями реформування місцевого оподатку-

вання в Україні. 

11.5. У чому суть та особливості формування цільових фондів? 

11.6. Вкажіть основні та додаткові джерела формування цільових 

фондів. 

11.7. Назвіть основні напрямки витрачання коштів цільових фондів. 

11.8. Які основні напрямки використання коштів резервних фондів 

органів місцевого самоврядування? 

11.9. Розкрийте залежність видатків місцевих бюджетів від рівня 

бюджетної системи. 

11.10. Проаналізуйте склад і структуру видаткової частини місцевих 

бюджетів України. 

11.11. Охарактеризуйте роль видатків місцевих бюджетів у фінансу-

ванні заходів соціального спрямування. 

11.12. Назвіть критерії розмежування видатків між бюджетами. 

11.13. Визначте особливості планування окремих видатків місцевих 

бюджетів? 

11.14. Дайте характеристику принципів кошторисного фінансування. 
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11.15. Розкрийте особливості програмно-цільового методу плану-

вання бюджету. 

Література: [3; 4; 8 – 9; 13; 17 – 19; 22; 24; 28; 41 – 42; 45; 47; 49, 57]. 

 

 

8. Методи навчання 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, 

так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного 

характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові 

атаки, кейс-метод, презентації (табл. 8.1). 

 

Таблиця 8.1 

 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання 

за темами навчальної дисципліни 

 

Тема Практичне застосування навчальних технологій 

1 2 

Змістовий модуль 1. Економіка регіону 

Тема 1. Предмет, метод 

і завдання дисципліни 

Семінар-дискусія з питання "Приклади використання за-

гальнонаукових і конкретно-наукових методів для вирішення 

проблем соціально-економічного розвитку регіонів". 

Робота в малих групах "Визначення поняття "Регіональна 

соціально-економічна політика", презентація результатів 

Тема 2. Регіон у системі 

територіального поділу 

праці 

Робота в малих групах "Розробка і реалізації регіональних 

проектів у сфері регіонального соціально-економічного 

розвитку", презентація результатів 

Тема 3. Реалізація ре-

гіональної соціально-

економічної політики 

Лекція проблемного характеру з питання "Проблеми та 

напрями вирівнювання ступенів соціального та економіч-

ного розвитку регіонів України". 

Семінар-дискусія з питання "Наслідки відсутності заходів 

щодо реалізації однієї з політик, які є складовими части-

нами регіональної політики", презентація результатів 

Тема 4. Природний і тру-

доресурсний потенціал 

України  

Кейс "Економічна оцінка природних ресурсів: витратний та 

рентний підходи". 

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

Робота в малих групах "Вплив людського потенціалу на 

соціально-економічний розвиток регіонів України", презен-

тація результатів 
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Закінчення табл. 8.1 

 

1 2 

Змістовий модуль 2. Стратегія регіону 

Тема 5. Сутність стра-

тегії та особливості роз-

робки стратегії регіону 

Семінар-дискусія з питання "Основні проблеми втілення 

стратегій". 

Робота в малих групах "Розробка стратегії створення по-

зитивного іміджу регіону", презентація результатів 

Тема 6. SWOT-аналіз 

і стратегічне плануван-

ня розвитку регіону 

Лекція проблемного характеру з питання "Пастки страте-

гічного планування". 

Кейс "Оцінка соціально-економічних показників регіону" 

Тема 7. Обґрунтування 

критеріїв та методів ви-

бору стратегії розвитку 

регіону 

Кейс "Вибір критеріїв оцінювання альтернатив регіональ-

ного розвитку". 

Кейс "Використання пакету програмного забезпечення 

Microsoft Excel при розрахунку методу аналізу ієрархій" 

Тема 8. Розробка стра-

тегії розвитку відповідно 

до проектного підходу 

Робота в малих групах. "Розробка стратегії розвитку ма-

лого міста, району або громади на прикладі м. Мерефа", 

презентація результатів. 

Семінар-дискусія з питання "Особливості комунікацій зі заці-

кавленими сторонами при розробці та реалізації стратегії 

регіонального розвитку" 

Змістовий модуль 3. Місцеві фінанси 

Тема 9. Сутність та ор-

ганізаційні засади функ-

ціонування місцевих фі-

нансів 

Лекція проблемного характеру з питання "Сучасні проб-

леми вдосконалення механізму управління місцевими фі-

нансами". 

Міні-лекція, семінар-дискусія з питання "Роль місцевих фі-

нансів у соціально-економічному розвитку суспільства". 

Робота в малих групах "Визначення поняття "місцеві фі-

нанси", презентація результатів 

Тема 10. Місцеві бюд-

жети як фінансова ба-

за органів місцевого са-

моврядування 

Лекція проблемного характеру з питання "Бюджет розвитку 

місцевих бюджетів і проблеми його функціонування" 

Міні-лекція, семінар-дискусія з питання "Сучасні тенденції 

функціонування місцевих бюджетів в Україні". 

Робота в малих групах "Перспективи розширення фінан-

сової автономії місцевих бюджетів", презентація резуль-

татів 

Тема 11. Джерела фор-

мування та напрями ви-

користання коштів міс-

цевих бюджетів 

Лекція проблемного характеру з питання "Проблеми роз-

межування доходів і видатків між рівнями бюджетної сис-

теми і видами місцевих бюджетів". 

Семінар-дискусія з питання "Роль видатків місцевих бюд-

жетів у фінансуванні заходів соціального спрямування". 

Робота в малих групах "Основні напрями зміцнення доход-

ної бази місцевих бюджетів", презентація результатів 



40 

Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від 

традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але 

й високою ефективністю навчального процесу, який виявляється у: високій 

мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на практиці; підви-

щенні самосвідомості студентів; формуванні здатності приймати само-

стійні рішення; формуванні здатності до ухвалення колективних рішень; 

формуванні здатності до соціальної інтеграції; набуття навичок вирішення 

конфліктів; розвитку здатності до знаходження компромісів. 

Лекції проблемного характеру – один із найважливіших елементів 

проблемного навчання студентів. Вони передбачають поряд із розглядом 

основного лекційного матеріалу встановлення та розгляд кола проблем-

них питань дискусійного характеру, які недостатньо розроблені в науці 

й мають актуальне значення для теорії та практики. Лекції проблемного 

характеру відрізняються поглибленою аргументацією матеріалу, що ви-

кладається. Вони сприяють формуванню у студентів самостійного твор-

чого мислення, прищеплюють їм пізнавальні навички. Студенти стають 

учасниками наукового пошуку та вирішення проблемних ситуацій. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за ко-

роткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю 

логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Вони проводяться, як 

правило, як частина заняття-дослідження. Міні-лекції відрізняються від 

повноформатних лекцій значно меншою тривалістю. Зазвичай міні-лекції 

тривають не більше 10 – 15 хвилин і використовуються для того, щоб 

стисло донести нову інформацію до всіх слухачів. Міні-лекції часто за-

стосовуються як частини цілісної теми, яку бажано викладати повнофор-

матною лекцією, щоб не втомлювати аудиторію. Тоді інформація нада-

ється по черзі кількома окремими сегментами, між якими застосовуються 

інші форми й методи навчання. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учас-

ників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди та переконання, виробляють вміння формулювати 

думки й висловлювати їх. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати практично-семі-

нарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кож-

ного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особи-

стісних якостей та досвіду соціального спілкування. 
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Мозкові атаки – метод розв'язання невідкладних завдань, сутність 

якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже 

обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи звіту про ви-

конання індивідуальних завдань, проектних робот. Презентації можуть 

бути як індивідуальними, наприклад виступ одного слухача, так і колек-

тивними, тобто виступи двох та більше слухачів. 

 

 

9. Методи контролю  

 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 2.1) 

у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної ди-

сципліни передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також 

виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентно-

стей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною систе-

мою. Відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання 

результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинго-

вою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється су-

мою набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що 

дозволяє студенту складати іспит, – 35 балів); 

модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного 

контролю за відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану 

оцінку результатів навчання студента після вивчення матеріалу з логічно 

завершеної частини дисципліни – змістового модуля; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі се-

местрового екзамену, відповідно до графіку навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться 

в таких формах: 

активна робота на лекційних заняттях; 

активна участь у виконанні практичних завдань; 

активна участь у дискусії та презентації матеріалу на семінарських 

заняттях; 

перевірка есе за заданою тематикою; 
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проведення поточного тестування; 

проведення письмової контрольної роботи;  

експрес-опитування; 

проведення диктанту за лекційним матеріалом. 

Модульний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться 

у формі колоквіуму. Колоквіум – це форма перевірки й оцінювання знань 

студентів у системі освіти у вищих навчальних закладах. Проводиться як 

проміжний міні-екзамен з ініціативи викладача. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі семе-

стрового екзамену. Семестрові екзамени – форма оцінки підсумкового 

засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої 

навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. 

Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять та ви-

конання індивідуальних завдань проводиться за накопичувальною сис-

темою за такими критеріями:  

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що роз-

глядаються;  

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються;  

вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих 

ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання 

індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;  

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах 

і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здій-

снювати узагальнення інформації та робити висновки;  

арифметична правильність виконання індивідуального та комплекс-

ного розрахункового завдання.  

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставиться 

за умови відповідності індивідуального завдання студента або його усної 

відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової 

знижує кількість балів. При оцінюванні індивідуальних завдань увага та-

кож приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі виконаних 

завдань викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо якась 

із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 
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Поточний тестовий контроль проводиться декілька разів за семестр. 

Тест включає запитання одиничного і множинного вибору щодо пере-

вірки знань основних категорій навчальної дисципліни. 

Письмова контрольна робота проводиться 3 рази за семестр та вклю-

чає практичні завдання різного рівня складності відповідно до тем змі-

стового модуля. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної роботи сту-

дентів. Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання поза-

аудиторної самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рі-

вень мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, 

вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, 

навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити необ-

хідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, самореалі-

зація на практичних та семінарських заняттях. 

Критеріями оцінювання есе є:  

здатність проводити критичну та незалежну оцінку певних проблем-

них питань;  

вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки 

зору, позиції на певне проблемне питання;  

застосування аналітичних підходів;  

якість і чіткість викладення міркувань;  

логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної 

проблеми; 

самостійність виконання роботи;  

грамотність подачі матеріалу;  

використання методів порівняння, узагальнення понять та явищ;  

оформлення роботи.  

Порядок підсумкового контролю з навчальної дисципліни. Під-

сумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної ди-

сципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену. 

Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни і передбачає визна-

чення рівня знань та ступеня опанування студентами компетентностей 

(див. табл. 2.1). 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здат-

ності творчого використання накопичених знань, вміння формулювати 
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своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.  

В умовах реалізації компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень за-

своєння студентом компетентностей, що передбачені кваліфікаційними 

вимогами.  

Кожен екзаменаційний білет складається з 15 тестів, які перевіря-

ють рівень засвоєння студентами теоретичного матеріалу та трьох за-

вдань різного рівня складності: стереотипного, діагностичного та еврис-

тичного, які перевіряють рівень оволодіння студентами професійними 

компетентностями з оцінки стану соціально-економічного розвитку регіо-

нів, виходячи із системного аналізу показників державного та місцевих 

бюджетів; складання аналітичних довідок, пропозицій, доповідей щодо 

виконання місцевого бюджету на підставі статистичного аналізу відповід-

них показників; розробки заходів щодо орієнтації та вибору доцільних ін-

струментів регуляторного впливу державних органів влади та місцевого 

самоврядування на господарські процеси з метою досягнення економіч-

ної раціональності, виходячи з теоретичних засад регіональної соціально-

економічної політики. 

Завдання екзаменаційного білета оцінюються відповідно до Тимчасо-

вого положення "Про порядок оцінювання результатів навчання студентів 

за накопичувальною бально-рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Студент, який із поважних причин, підтверджених документально, 

не мав можливості брати участь у формах поточного контролю, тобто 

не склав змістовий модуль, має право на його відпрацювання у двотиж-

невий термін після повернення до навчання за розпорядженням декана 

факультету відповідно до встановленого терміну. 

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо 

кількість балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час 

поточного та модульного контролю відповідно до змістового модуля 

впродовж семестру, в сумі не досягла 35 балів. Після екзаменаційної се-

сії декан факультету видає розпорядження про ліквідацію академічної 

заборгованості. У встановлений термін студент добирає залікові бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних 

за результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює 

або перевищує 60. Мінімально можлива кількість балів за поточний і мо-

дульний контроль упродовж семестру – 35 та мінімально можлива кіль-

кість балів, набраних на екзамені, – 25. 
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Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна 

кількість – 40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів) 

і проставляється у відповідній графі екзаменаційної "Відомості обліку 

успішності".  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з ура-

хуванням балів, отриманих під час екзамену, та балів, отриманих під час 

поточного контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат 

у балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше 

балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успіш-

ності" навчальної дисципліни. У випадку отримання менше 60 балів сту-

дент обов'язково здає залік після закінчення екзаменаційної сесії у вста-

новлений деканом факультету термін, але не пізніше двох тижнів після 

початку семестру. У випадку повторного отримання менше 60 балів де-

кан факультету призначає комісію у складі трьох викладачів на чолі із за-

відувачем кафедри та визначає термін перескладання заліку, після чого 

приймається рішення відповідно до чинного законодавства: "зараховано" 

– студент продовжує навчання за графіком навчального процесу, а якщо 

"не зараховано", тоді декан факультету пропонує студенту повторне ви-

вчення навчальної дисципліни протягом наступного навчального періоду 

самостійно. 

 

Зразок екзаменаційного білета 

 

 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступінь "магістр" 

Спеціальність "Державна служба". Семестр  4 

Навчальна дисципліна "Регіональна соціально-економічна політика" 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 1 

 

1. Тестові завдання. 

 

2. Практичне завдання. Проаналізуйте динаміку питомої ваги міс-

цевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів України за період 

2006 – 2014 р. Вихідні дані подано в табл. 9.1. 

Форма № Н-5.05 
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Таблиця 9.1 

 

Вихідні дані 

 

Роки 
Надходження місцевих 

податків і зборів, млн грн 

Надходження доходів місце-

вих бюджетів, млн грн 

2006 642,3 39 844,6 

2007 729,9 58 359,2 

2008 820,0 73 906,3 

2009 808,6 71 062,8 

2010 819,4 80 487,9 

2011 2 549,8 86 504,2 

2012 5 456,9 100 813,8 

2013 7 314,1 105 171,1 

2014 8 055,6 101 087,6 

 

3. Практичне завдання. Обґрунтуйте стан розвитку регіонів України 

на основі даних Державної служби статистики України про обсяги ва-

лового регіонального продукту (ВРП) і середню чисельність населення 

(табл. 9.2). Визначте: питому вагу кожного регіону у загальному обсязі 

ВРП; зробіть рейтинг регіонів залежно від ролі кожного регіону у форму-

ванні ВРП; розмір ВРП у розрахунку на 1 особу. Зробіть обґрунтовані ви-

сновки. 

 

Таблиця 9.2 

 

Вихідні дані для розрахунків 

 

Україна та її регіони ВРП, млн грн Середня чисельність населення, тис. осіб 

Україна 838 856 45 870,7 

Вінницький 18 216 1 645,9 

Волинський 10 418 1 036,9 

Дніпропетровський 93 183 3 346,0 

Житомирський 14 610 1 282,4 

Закарпатський 11 662 1 246,1 
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4. Практичне завдання. Визначити тип фінансової стійкості місце-

вого бюджету за наступними даними: власні доходи місцевого бюджету 

складають 2 009,9 тис. грн, загальні доходи – 7 716,7 тис. грн, офіційні 

трансферти – 5 706,8 тис. грн, загальні видатки – 7 842,5 тис. грн. Дати 

характеристику типу фінансової стійкості та визначити стратегію соціаль-

но-економічного розвитку регіону відповідно до типу фінансової стійкості 

місцевого бюджету. 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної 

економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Протокол №___ від "___"    ___________ 20____р. 

 

Зав. кафедри ________________ Екзаменатор _______________. 

                  (підпис)        (підпис)  

 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за виконання 

всіх завдань, що округлені до цілого числа за правилами математики. 

Кожна правильна відповідь на тестове запитання оцінюється в один бал. 

Алгоритм вирішення кожного завдання включає окремі етапи, які 

відрізняються щодо складності, трудомісткості та значення для розв'я-

зання завдання. Тому окремі завдання та етапи їх розв'язання оцінюються 

відокремлено один від одного наступним чином: 

1. Оцінка за правильність виконання практичного завдання 1 до-

рівнює 6 балам і включає: 

2 бали – за правильне представлення алгоритму розрахунку по-

казників; 

2 бали – за арифметичну правильність розрахунків та охайність по-

дання результатів; 

2 бали – за наявність і ґрунтовність висновку. 

2. Оцінка за правильність виконання практичного завдання 2 до-

рівнює 9 балам і включає: 

2 бали – за наявність пояснень щодо алгоритму розрахунку окре-

мих показників, які входять до алгоритму вирішення завдання; 

2 бали – за арифметичну правильність розрахунків та охайність по-

дання результатів; 

2 бали – за наявність та правильність побудови графіків; 
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3 бали – за логічну послідовність, аргументованість і ґрунтовність 

висновку. 

3. Оцінка за правильність виконання практичного завдання 3 до-

рівнює 10 балам і включає: 

3 бали – за наявність оригінальної версії щодо вирішення завдання; 

2 бали – за наявність пояснень щодо алгоритму розрахунку окре-

мих показників, які входять до алгоритму вирішення завдання; 

2 бали – за арифметичну правильність розрахунків та охайність по-

дання результатів; 

3 бали – за логічну послідовність, аргументованість і ґрунтовність 

висновку. 

 

 

10. Розподіл балів, які отримують слухачі 

 

Розподіл балів за формами та методами навчання з даної навчаль-

ної дисципліни у межах тем змістових модулів наведено в табл. 10.1. 

 

Таблиця 10.1 

 

Розподіл балів за формами та методами навчання з дисципліни 

 

Теми змістового  

модуля л
е

кц
ії
 

п
р
а

кт
и

ч
н
і 

д
о

м
а

ш
н
і 
 

за
в
д

а
н
н
я
 

е
с
е
 

д
о

п
о
в
ід

ь
 

п
р
е

зе
н
та

ц
ія

 

п
о
то

ч
н
і 
 

ко
н
тр

о
л

ь
н
і 

р
о

б
о

ти
 

ко
л

о
кв

іу
м

 

У
с
ь
о
го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

З
м

іс
то

в
и

й
 м

о
д

у
л

ь
 1

  

Е
ко

н
о
м

ік
а

 р
е

гі
о

н
у
 

Тема 1. Предмет, ме-

тод та задачі дисцип-

ліни  

0,5 0,5 1  1   

5 20 

Тема 2. Регіон у сис-

темі територіального 

поділу праці 

0,5 0,5 1   1 1,5 

Тема 3. Реалізація ре-

гіональної соціально-

економічної політики 

0,5 1 1 2    
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Закінчення табл. 10.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Тема 4. Природний 

і трудоресурсний по-

тенціал України 

0,5 0,5   1 1    

З
м

іс
то

в
и

й
 м

о
д

у
л

ь
 2

 

С
тр

а
те

гі
я
 р

е
гі

о
н
у
 

Тема 5. Сутність стра-

тегії та особливості 

розробки стратегії ре-

гіону 

0,5 0,5 1 1    

5 20 

Тема 6. SWOT-аналіз 

і стратегічне плануван-

ня розвитку регіону 

0,5 0,5 1  1   

Тема 7. Обґрунтуван-

ня критеріїв та мето-

дів вибору стратегії роз-

витку регіону 

0,5 1 1   1 2 

Тема 8. Розробка стра-

тегії розвитку відповід-

но до проектного під-

ходу 

0,5 1 1   1  

З
м

іс
то

в
и

й
 м

о
д

у
л

ь
 3

 

М
іс

ц
е

в
і 
ф

ін
а

н
с
и

 

Тема 9. Сутність та ор-

ганізаційні засади функ-

ціонування місцевих фі-

нансів 

0,5 1 1  1 1  

5 20 

Тема 10. Місцеві бюд-

жети як фінансова ба-

за органів місцевого 

самоврядування 

0,5 1 1  1 1 1,5 

Тема 11. Джерела фор-

мування та напрями 

використання коштів 

місцевих бюджетів 

0,5 1 1  1 1  

Усього 5,5 8,5 10 3 6 7 5 15 60 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відпо-

відно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів 

навчання слухачів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця (табл. 10.2).  
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Таблиця 10.2 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно 

не зараховано 

1 – 34 F 

 

Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку успішності, 

індивідуального навчального плану слухача та іншої академічної доку-

ментації. 

 

 

11. Рекомендована література 

 

11.1. Основна 

 

1. Берданова О. Оперативне планування реалізації стратегії тери-

торіального розвитку : практичний посібник / О. Берданова, Є. Фишко; 

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні – 

DESPRO". – Київ : ТОВ "Софія-А", 2012. – 48 с. 

2. Гордієнко В. П. Регіональна економіка : навч. посіб. / В. П. Горді-

єнко. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 204 с. 

3. Дем'янчук О. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. І. Дем'янчук. – 

Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 

2013. – 340 с. 

4. Євдокімова М. О. Місцеві фінанси : навч. посіб. / М. О. Євдокімова; 

ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2014. – 343 с. 
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5. Кайлюк Є. М. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, 

В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : 

ХНАМГ, 2010. – 279 с. 

6. Карий О. Стратегічне планування розвитку міста / О. Карий. – 

Львів : ЗУКЦ, 2007. – 317 с. 

7. Матвіїшин Є. Г. Планування проектних дій : навч. посіб. / Є. Г. Ма-

твіїшин. – Київ : Хай-Тек Прес, 2008. – 216 с. 

8. Ніколаєва О. М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. М. Ніколаєва, 
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Додатки 
Додаток А 

 

Таблиця А.1 
 

Структура складових професійних компетентностей з навчальної дисципліни  

"Регіональна соціально-економічна політика" за Національною рамкою кваліфікацій України 
 

Складові компетентності, 

яка формується  

в рамках теми 

Мінімальний досвід Знання Вміння Комунікації 
Автономність 

і відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Економіка регіону 

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 

Здатність використовува-

ти переваги регіону і під-

бирати конкретні засоби 

та інструменти для належ-

ного управління продук-

тивними силами регіону 

Сутність поняття націо-

нальної економіки та ви-

хідні положення проце-

су управління націона-

льним комплексом краї-

ни, основні складові ре-

гіональної економіки 

Розуміння сутності, прин-

ципів, об'єктів, суб'єктів 

й інструментів управління 

регіональної економікою 

країни; знання методології 

дослідження й удоскона-

лення процесів регулю-

вання регіональної еко-

номіки 

Уміння використовувати 

загальнонаукові та кон-

кретно-наукові методи для 

дослідження механізму 

регулювання регіональ-

ної економіки 

Здатність до роботи у ко-

манді з іншими слухача-

ми при обговоренні необ-

хідності регулювання 

регіональної економіки 

в Україні 

Здатність брати ініціати-

ву і формулювати влас-

ну позицію щодо обґрун-

тування методології до-

слідження механізму ре-

гулювання регіональної 

економіки в Україні 

Тема 2. Регіон у системі територіального поділу праці 

Здатність аналізувати, ра-

ціонально та критично оці-

нювати систему терито-

ріального поділу праці, 

раціонально застосову-

вати інструменти регу-

лювання регіонального 

відтворення 

Сутність поняття поділ 

праці. Основні види і ін-

струменти поділу праці. 

Сутність методу  "дерево 

цілей". Зарубіжний дос-

від реалізації поділу праці 

Знання про сутність і ос-

новні складові механіз-

му регіональної еконо-

мічної політики у країні; 

знання основних крите-

ріїв ефективної реалі-

зації окремих видів ре-

гіональної політики 

Уміння обґрунтовувати 

критерії для оцінювання 

наслідків прийнятих управ-

лінських рішень щодо ре-

алізації тієї чи іншої ре-

гіональної політики у країні 

Здатність дотримуватися 

соціальних норм і правил 

при співпраці з іншими 

слухачами при форму-

ванні своєї власної пози-

ції щодо ефективних шля-

хів реалізації регіональ-

ної політики 

Здатність брати на себе 

відповідальність за при-

йняття індивідуальних 

й колективних рішень 

у процесі вибору шляхів 

ефективної регіональної 

політики у країні 
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Продовження додатка А 
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1 2 3 4 5 6 

Тема 3. Реалізація регіональної соціально-економічної політики 

Здатність здійснювати кон-

троль за виконанням прав, 

обов'язків та відповіда-

льністю виконавців регіо-

нальної економічної по-

літики, ефективно деле-

гувати повноваження 

Сутність поняття держав-

ного регулювання еконо-

міки та вихідні положення 

цього процесу, основні 

види методів державного 

регулювання економіки 

Розуміння сутності, прин-

ципів, об'єктів, суб'єктів 

й інструментів державного 

регулювання економіки 

у країні; знання методо-

логії дослідження й удо-

сконалення процесів ре-

гулювання економіки 

на макрорівні 

Уміння використовувати 

загальнонаукові та кон-

кретно-наукові методи для 

дослідження механізму 

державного регулювання 

економіки у країні 

Здатність до роботи у ко-

манді з іншими слухачами 

при обговоренні необхід-

ності державного регу-

лювання економіки та еко-

номічної політики в Україні 

Здатність брати ініціати-

ву і формулювати влас-

ну позицію щодо обґрун-

тування методології до-

слідження механізму дер-

жавного регулювання еко-

номіки в Україні 

Тема 4. Природний і трудоресурсний потенціал України 

Здатність визначати оп-

тимальні способи та на-

прямки використання на-

явних природних ресур-

сів; проводити розрахунки 

щодо визначення рівня 

людського потенціалу, 

ринку праці та збалансо-

ваності робочих місць 

та робочої сили 

Сутність поняття еконо-

мічний потенціал та його 

складових. Поняття  "при-

родні ресурси" та "тру-

дові ресурси". Основні 

елементи економічного 

потенціалу 

Знання складових еконо-

мічного потенціалу націо-

нальної економіки та по-

казників ефективності їх 

використання за різними 

методиками оцінки; знан-

ня про основні показники 

оцінки ефективності за-

діяного національного ка-

піталу та його продуктив-

ності 

Вміння здійснювати оцін-

ку ефективності викорис-

тання економічного по-

тенціалу країни, визнача-

ти ступінь продуктивності 

національного капіталу 

та означати чинники роз-

витку національної еко-

номіки 

Здатність до роботи у ко-

манді у процесі оцінки 

складових економічного 

потенціалу та визначен-

ня показників задіяного 

національного капіталу 

Здатність брати ініціати-

ву і формулювати влас-

ну позицію щодо обґрун-

тування напрямів підви-

щення ефективності ви-

користання національного 

капіталу при урахування 

факторів впливу зовніш-

нього та внутрішнього се-

редовища 
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Змістовий модуль 2. Стратегія регіону 

Тема 5. Сутність стратегії та особливості розробки стратегії регіону 

Здатність усвідомлювати 

особливості соціально-

економічного розвитку ре-

гіону та означати регіо-

нальні пріоритети за допо-

могою підбору конкретних 

засобів та інструментів 

для належної реалізації 

стратегії регіону 

Сутність поняття страте-

гія та ознак стратегії ре-

гіону. Основні фактори 

впливу на розвиток регі-

ону. Методи оцінки на-

прямів соціально-еконо-

мічного розвитку регіону 

Знання складових стра-

тегічного управління ре-

гіональним розвитком; 

складу основних соціаль-

но-економічних характе-

ристик регіону; методо-

логічних основ аналізу 

стратегічної платформи 

Вміння обґрунтовувати 

критерії для оцінювання 

ефективності стратегії 

регіону, передбачати на-

слідки прийняття управ-

лінських рішень щодо ре-

алізації тієї чи іншої скла-

дової стратегії регіону 

Ефективно формувати 

стратегію регіону при ура-

хуванні тенденцій регіо-

нального розвитку з за-

стосуванням загально-

наукових та конкретно 

наукових методів дослі-

дження 

Відповідальність за точ-

ну ідентифікацію ключо-

вих проблем регіональ-

ного розвитку; розробку 

необхідних умовам мін-

ливості заходів реаліза-

ції стратегії регіону 

Тема 6. SWOT-аналіз і стратегічне планування розвитку регіону 

Здатність планувати та 

здійснювати SWOT-ана-

ліз регіону з метою со-

ціально-економічної діа-

гностики та формування 

передумов розвитку 

Сутність основних скла-

дових SWOT-аналізу. 

Сутність поняття SWOT-

діагностика. Визначення 

поняття "стратегічне пла-

нування" 

Знання основних етапів 

SWOT-аналізу; змісту ос-

новних підходів до ор-

ганізації процесу стра-

тегічного планування 

Вміння досліджувати тен-

денції регіонального роз-

витку за допомогою інстру-

ментарію SWOT-аналізу, 

застосовувати у дослі-

дженнях різні методи для 

розробки стратегії регіону 

Презентувати результати 

найбільш ефективного 

способу розробки стра-

тегії регіону при опти-

мальному залученні ре-

сурсів 

Здатність брати ініціативу 

і формулювати власну 

позицію щодо обґрунту-

вання напрямів страте-

гічного планування роз-

витку регіону 

Тема 7. Обґрунтування критеріїв та методів вибору стратегії розвитку регіону 

Спроможність генерувати 

та визначати важливість 

критеріїв оцінки страте-

гій регіонального розвитку. 

порівнювати розроблені 

альтернативи за сукуп-

ністю критеріїв 

Сутність поняття "крите-

рій оцінювання" та алго-

ритм реалізації методу 

аналізу ієрархій 

Знання особливостей ге-

нерування критеріїв оцінки 

стратегій регіонального 

розвитку; методи вибору 

альтернатив регіонально-

го розвитку за обраною 

сукупністю критеріїв 

Вміння визначати ваго-

мість критеріїв оцінки аль-

тернатив регіонального 

розвитку за експертними 

методами; розробляти де-

рево цілей стратегії в рам-

ках проектного підходу 

Здатність до роботи у ко-

манді при оцінювання ва-

гомості критеріїв вибору 

альтернатив та реалізації 

методу аналізу ієрархій 

Здатність брати на себе 

відповідальність за су-

купність обґрунтованих 

критеріїв вибору альтер-

натив регіонального роз-

витку 
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Продовження табл. А.1 
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Тема 8. Розробка стратегії розвитку відповідно до проектного підходу 

Здатність розробляти та 

реалізовувати стратегію 

розвитку малого міста 

з використанням інстру-

ментарію проектного ме-

неджменту 

Загальна послідовність 

розробки проекту форму-

вання та реалізації стра-

тегії розвитку малого міс-

та. Сутність бачення стра-

тегії як проекту 

Знання основних інстру-

ментів проектного менедж-

менту та особливості їх 

реалізації на регіональ-

ному рівні; вимоги до роз-

робки стратегій розвит-

ку малих міст 

Вміння розробляти струк-

турну декомпозицію робіт 

відповідно дереву цілей та 

результатам SWOT-аналі-

зу; розробляти сітьові та 

календарні графіки робіт; 

будувати діаграму якості 

управління проектом; оці-

нювати ризики реалізації 

проекту стратегічного роз-

витку; обґрунтовувати ре-

сурси для реалізації паке-

тів робіт в рамках проекту 

стратегічного розвитку та 

формувати його бюджет 

Спроможність презенту-

вати власні розробки стра-

тегії для малих міст, з ви-

користанням інструментів 

проектного менеджменту 

Здатність брати ініціати-

ву і представляти резуль-

тати оцінювання ризиків 

реалізації проекту стра-

тегії регіонального роз-

витку, а також чинників 

забезпечення якості його 

впровадження 

Змістовий модуль 3. Місцеві фінанси 

Тема 9. Сутність та організаційні засади функціонування місцевих фінансів 

Здатність здійснювати 

оцінку фінансового забез-

печення впровадження 

державно-управлінських 

рішень щодо економіч-

ного і соціального роз-

витку регіонів 

Сутність фінансів, їх спе-

цифічні ознаки та функ-

ції. Поняття та принци-

пи побудови фінансової 

системи 

Знання економічної сут-

ності місцевих фінансів, 

місцевих фінансових ре-

сурсів; функцій та струк-

турних елементів місцевих 

фінансів; основ норматив-

но-правового регулювання 

місцевих фінансів; поняття 

та основних стадій бюд-

жетного процесу 

Здійснювати обґрунто-

ваний вибір системи по-

казників для оцінки фі-

нансового забезпечення 

впровадження держав-

но-управлінських рішень 

щодо економічного і соці-

ального розвитку регіонів 

Презентувати результати 

оцінки фінансового забез-

печення впровадження 

державно-управлінських 

рішень щодо економічно-

го і соціального розвит-

ку регіонів 

Відповідати за коректність 

та адекватність оцінки фі-

нансового забезпечення 

впровадження держав-

но-управлінських рішень 

щодо економічного і соці-

ального розвитку регіо-

нів, самостійно приймати 

ефективні управлінські рі-

шення, використовуючи 

результати цієї оцінки 
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Тема 10. Місцеві бюджети як фінансова база органів місцевого самоврядування 

Здатність обирати адек-

ватні фінансові механіз-

ми впровадження дер-

жавно-управлінських рі-

шень щодо економічного 

і соціального розвитку 

регіонів 

Визначення бюджету, сут-

ності та принципів побу-

дови бюджетної системи, 

міжбюджетних відносин, 

сутності та призначення 

місцевих бюджетів 

Знання сутності поняття 

"місцеві бюджети"; складу 

місцевих бюджетів; прин-

ципів побудови системи 

місцевих бюджетів; знання 

про поняття та мету регу-

лювання міжбюджетних 

відносин; фінансове ви-

рівнювання та механізми 

бюджетного регулювання 

Визначати та обґрунто-

вувати основні напрями 

вдосконалення бюджет-

ної системи та міжбюд-

жетних відносин з метою 

забезпечення сталого 

соціально-економічного 

розвитку регіонів 

Здатність до групової вза-

ємодії в процесі визна-

чення та обґрунтування 

основних напрямів вдо-

сконалення бюджетної си-

стеми та міжбюджетних 

відносин з метою забез-

печення сталого соціаль-

но-економічного розвитку 

регіонів 

Приймати ефективні управ-

лінські рішення щодо роз-

робки та реалізації напря-

мів вдосконалення бюд-

жетної системи та міжбюд-

жетних відносин з метою 

забезпечення сталого со-

ціально-економічного роз-

витку регіонів 

Тема 11. Джерела формування та напрями використання коштів місцевих бюджетів 

Здатність оцінювати стан 

соціально-економічного 

розвитку території на ос-

нові системного аналізу 

показників місцевого бю-

джету 

Визначення понять "до-

ходи" та "видатки". Зв'я-

зок функцій держави та 

бюджетних видатків. Сут-

ність і функції податків. 

Поняття та склад подат-

кової системи 

Знання сутності та скла-

ду доходів місцевих бюд-

жетів, класифікації дохо-

дів місцевого бюджету; 

знання про місцеві подат-

ки і збори в системі до-

ходів місцевих бюджетів. 

Знання сутності та кла-

сифікації видатків місце-

вих бюджетів, критеріїв 

розмежування видів ви-

датків між місцевими бю-

джетами. Знання основ 

планування та прогно-

зування доходів і вида-

тків місцевих бюджетів 

Здійснювати аналіз показ-

ників виконання та оцінку 

фінансової стійкості міс-

цевого бюджету; визна-

чати основні напрями змі-

цнення доходної бази міс-

цевих бюджетів з метою 

підвищення економічної 

самостійності адміністра-

тивно-територіальних 

формувань 

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію 

щодо розробки та реалі-

зації основних напрямів 

зміцнення доходної бази 

місцевих бюджетів з ме-

тою підвищення еконо-

мічної самостійності ад-

міністративно-територі-

альних формувань 

Відповідати за точність 

і коректність аналізу по-

казників виконання та оцін-

ки фінансової стійкості 

місцевого бюджету, прий-

мати ефективні управлін-

ські рішення, викорис-

товуючи результати цього 

аналізу 
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