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Назва дисципліни: РЕГІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 

 

Рівень вищої освіти: МАГІСТР 

Обсяг дисципліни: кількість годин - 150; кількість кредитів ECTS – 5.0 

Мова викладання: українська 
Кафедра: Публічного управління, менеджменту та маркетингу 

Викладачі: д.е.н., проф. Галгаш Р.А. 

Максимальна кількість здобувачів вищої освіти, які можуть обрати дисципліну: не обмежується 

Рекомендований семестр для вивчання навчальної дисципліни: 3 

Вимоги до початку вивчення (пререквізити): для вивчення дисципліни "Регіональна соціально-

економічна політика" здобувач вищої освіти попередньо повинен набути програмні результати 

навчання, пов’язані з основами публічної політики, основами публічної служби та економікою і 

врядуванням у публічній сфері. 

 

Що буде вивчатися:  
Тема 1.Сутність, мета і завдання регіональної соціально-економічної політики. Ретроспективний огляд 

появи поняття "Регіональна соціально-економічна політика".  Предмет і понятійний апарат дисципліни 

"Регіональна соціально-економічна політика". Підходи до визначення понять "продуктивні сили" та "розміщення 

продуктивних сил". Основна мета навчальної дисципліни. Об’єкт, предмет дисципліни "регіональна соціально-

економічна політика". Завдання регіональної соціально-економічної політики. Місце та роль науки в системі 

економічних дисциплін, її зв'язок з іншими науками. Визначення поняття "метод". Методологія дослідження 

проблем реалізації регіональної соціально-економічної політики. Класифікація основних методів, що 

використовуються у процесі реалізації регіональної соціально-економічної політики. Характеристика основних 

методів реалізації регіональної соціально-економічної політики. Визначення регіональної політики, регіональної 

соціально-економічної політики. Основні напрями регіональної соціально-економічної політики. Концепція 

державної регіональної політики. Аспекти регіональної соціально-економічної політики. Цілі і завдання 

регіональної соціально-економічної політики. Врахування особливостей регіонів. Адміністративна область як 

одиниця регіональної соціально-економічної політики. Розмежування повноважень між центром і регіонами. 

Основні принципи регіональної соціально-економічної політики України.  

Тема 2. Регіон у системі територіального поділу праці. Територіальний поділ праці. Регіон: поняття, 

характеристика та участь у територіальному поділі праці. Типологія та класифікація регіонів України. 

Визначення типології регіонів. Характеристика основних типів регіонів. Основні функції регіонів. Установи, які 

впливають на регіональний розвиток та регіональне управління при виконанні функцій регіонів. Фактори, що 

впливають на ступінь реалізації функцій. Поняття та особливості проблемних регіонів. Комплексний розвиток 

регіону.  

Тема 3. Механізм реалізації регіональної соціально-економічної політики. Сутність, мета та основні завдання 

реалізації регіональної соціально-економічної політики. Законодавча база регіональної соціально-економічної 

політики. Нормативно-правові акти, що регулюють регіональну соціально-економічну політику. Роль органів 

державного управління та місцевого самоврядування в економічному розвитку регіону. Структура влади країни. 

Повноваження центральних органів державної виконавчої влади при здійсненні регіональної політики. Державна 

регіональна політика: сутність, принципи, завдання. Глобальні та внутрішні фактори впливу на формування 

державної регіональної політики та розвиток регіонів. Повноваження регіональних державних органів 

виконавчої влади. Складові частини механізму реалізації регіональної соціально-економічної політики. Форми, 

методи і інструменти реалізації державної регіональної соціально-економічної політики. Інституційне 

забезпечення державної регіональної політики: стан, проблеми та перспективи. 

Тема 4. Світовий досвід формування регіональної соціально-економічної політики. Регіональні 

диспропорції економічного розвитку країн Євросоюзу, США та країн Південно-Східної Азії,  глибина та 

контрастність регіональної диференціації в їх економічному розвитку та розміщенні факторів виробництва. 

Історичні, економічні, соціальні  та інших причини створення основних моделей розвитку регіонів різних країн 

світу. Досвід реформування регіональної політики країн, що пройшли перехідний етап в розвитку економіки і 

вступили до Євросоюзу. Поєднання окремих принципів і стандартів Євросоюзу та інших економічно розвинутих 

країн із виробленням власних важелів посилення конкурентоспроможності регіонів задля розвитку регіональної 

соціально-економічної політики України. Спеціалізовані державні директивні або дорадчі органи, що 

здійснюють регіональну політику в деяких країнах: комітет Кабінету Міністрів Канади з питань економічного та 

регіонального розвитку,  Президентська комісія США з проблем федералізму, Економічна консультативна рада 

та Консультативна рада планування комплексного розвитку території при Кабінеті Міністрів Японії, державні 

компанії регіонального розвитку у Швеції та Нідерландах. Соціально-економічні інтереси різних суб’єктів з 

урахуванням державних і регіональних пріоритетів в країнах ЄС. Світові форми і методи стимулювання 

регіонального розвитку. Своєрідність та схожість проблем соціально-економічного розвитку регіонів України 

порівняно з європейськими тенденціями минулого та сучасності. 



Тема 5. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх  розвитку і розміщення. 

Характеристика окремих складових природно-ресурсного потенціалу регіонів України. Природні ресурси як 

економічний фактор розвитку економіки. Особливості оцінки окремих видів природних ресурсів (земельних й 

агрокліматичних, мінерально-сировинних, водних, лісових, рекреаційних та ін.). Рівень забезпеченості регіонів 

України природними ресурсами та їх економічна оцінка. Вплив природних ресурсів на економічний розвиток 

регіону. Демографічна характеристика народонаселення регіонів Україні. Основні показники оцінки 

демографічного потенціалу регіонів країни. Сільське і міське розселення. Роль міжгалузевих господарських 

комплексів у соціально-економічному розвитку України. Типи міжгалузевих господарських комплексів. 

Регіональні відмінності у розміщенні і розвитку міжгалузевих господарських комплексів. Паливно-енергетичний 

комплекс. Металургійний комплекс. Машинобудівний комплекс. Хіміко-лісовий комплекс. Промисловість 

будівельних матеріалів. Агропромисловий  комплекс. Комплекс по виробництву непродовольчих товарів 

народного споживання. Транспортний комплекс та зв’язок. Проблеми і перспективи розвитку легкої 

промисловості на сучасному етапі. 

Тема 6. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем. Аналіз соціально-

економічних систем в історичному аспекті. Аналіз розвитку соціально-економічних систем. Поняття і сутність 

соціально-економічної системи. Характерні особливості протікання процесів регіоналізації в Україні, їх етапність 

(перший період, другий тощо). Основні позитивні зрушення які відбулися в економіці регіонів (адаптація до 

нових економічних умов, зростання випуску продукції в галузях машинобудування, металургії, деревообробної 

галузі). Соціально-економічні проблеми регіонів України. Комплекс чинників які зумовлюють вплив на 

соціально-економічний розвиток регіонів (макрорівневі, зовнішні, внутрішні, об’єктивні та суб’єктивні).  

Тема 7. Сутність стратегії та особливості розробки стратегії регіону. Сутність і 

поняття стратегічного управління. Багатоплановість поняття "стратегія". Генезис теоретичних підходів до визна-

чення стратегії. Державний механізм стимулювання стратегічного цілепокладання регіонів. Стратегія регіону. 

Фактори, що найбільш суттєво впливають на зміст стратегії регіону. Визначення бачення регіонального розвитку 

і стратегічних цілей. Система та механізм формування, розробки та реалізації стратегії соціально-економічного 

розвитку регіону.  Основні моделі розробки стратегії. Основні підходи до розробки стратегії. Роль 

адміністративного апарату в розробці стратегії. Шляхи забезпечення ефективності стратегічного управління 

регіонами. Принципова схема структури та взаємозв'язку ресурсів регіону. Соціально-економічний аналіз 

регіону. Аналітичні матеріали стратегії регіону. Процес побудови стратегії соціально-економічного розвитку 

регіону та розробка стратегічної платформи. Ключові напрями формування системи стійкого збалансованого 

розвитку регіону. Особливості стратегії створення позитивного іміджу регіону для розвитку загального 

управління регіоном та охорони навколишнього середовища. Вплив стратегії та дій з її здійснення на рівень 

соціально-економічного розвитку регіону. Основні елементи механізму реалізації стратегії регіону. 

Характеристика стратегічних інструментів соціально-економічного розвитку регіонів. Основні проблеми 

втілення стратегій. 

 

Чому це цікаво/треба вивчати: 

Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти здобуде компетентності у вигляді знань: 
сутність механізмів, методів та інструментів регіональної соціально-економічної політики; 

зміст та головну мету теорії розміщення продуктивних сил, регіональної економіки та регіонального розвитку; 

методологію дослідження проблем реалізації регіональної соціально-економічної політики; 

 сутність та задачі наукових засад регіональної соціально-економічної політики;  

теорію територіального і галузевої структури господарського комплексу України та її економічних районів; 

понятійний апарат та методологію дослідження проблем соціально-економічного розвитку регіонів; 

форми, методи і інструменти реалізації державної регіональної соціально-економічної політики; 

 інструменти організації продуктивних сил регіону;  

економічну оцінку інтегрального природно-ресурсного потенціалу та демографічної ситуації; 

систему показників соціально-економічного аналізу регіонального розвитку; 

поняття та сутність джерел фінансування реалізації регіональних стратегій; 

 концептуальні засади підходів до організації процесу стратегічного планування;  

сутність стратегії створення позитивного іміджу регіону; 

 методи вибору альтернатив регіонального розвитку за обраною сукупністю критеріїв; 

концептуальні засади соціально-гуманітарної політики регіону; 

методи аналізу, оцінки системи територіального поділу праці,  

теорію раціонального застосування інструментів регулювання регіонального відтворення; 

принципи планування, формування, оцінки ефективності заходів регіональної соціально-економічної політики з 

метою вирівнювання ступенів соціально-економічного розвитку регіонів України; 

сутність теорії та практики аналізу регіональної соціально-економічної  політики; 

структуру та вимоги до змісту основних аналітичних документів в регіональній соціально-економічній політиці 

та управлінні; 

сутність теорії та практики прийняття  управлінських рішень щодо розвитку конкретного регіону при здійсненні 

регіональної соціально-економічної політики,  

теорію об’єктивної необхідності раціонального та ефективного використання природних, науково - виробничих, 

людських ресурсів регіонів країни; 

 поняття та сутність,  принципів, цілей й методів державної регіональної політики та політики регіонального 

розвитку з урахуванням реформ та світового досвіду. 
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Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти здобуде компетентності у вигляді вмінь: 
використовувати знання й практичні навички щодо теорії регіональної соціально-економічної політики і 

регіонального розвитку, наукових засад регіональної соціально-економічної політики;  

застосовувати основні поняття, закони і закономірності розміщення продуктивних сил і функціонування 

регіональної економіки; 

 користуватися методами аналізу територіальної і галузевої структури господарського комплексу України та її 

регіонів; 

приймати управлінські рішення щодо розвитку конкретного регіону при здійсненні регіональної соціально-

економічної політики, об’єктивної необхідності раціонального та ефективного використання природних, 

науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни; 

використовувати принципи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища;  

визначати та аналізувати показники соціально-економічного розвитку регіонів України, показники сучасного 

стану та напрямки регіонального розвитку економіки країни; 

ідентифікувати проблеми та здійснювати аналіз регіональної соціально-економічної політики;  

готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді на підставі статистичного аналізу показників виконання 

місцевого бюджету. 

 інтерпретувати та використовувати на практиці основні теорії та принципи, що лежать в основі регіональної 

соціально-економічної політики; 

здійснювати контроль за виконанням прав, обов'язків та відповідальністю виконавців регіональної економічної 

політики, ефективно делегувати повноваження; 

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; 

обґрунтовувати критерії для оцінювання ефективності стратегії регіону; передбачати наслідки прийнятих 

управлінських рішень щодо реалізації тієї чи іншої складової стратегії регіону; 

розраховувати основні соціально-економічні показники та застосовувати їх економічну сутність для ефективного 

здійснення стратегії регіону; 

розробляти пропозиції щодо регіональних програм соціально-економічного розвитку, державних та регіональних 

цільових програм, спрямованих на підвищення ефективності соціально-економічного розвитку регіону. 

 

Чому можна навчитися (результати навчання): 

1. Засвоювати нові ціннісно-нормативні відносини, що дозволяють подолати відчуження людини від 

природи, виробити екологічний світогляд, екологічні імперативні взаємодії суспільства і природи. 

2. Проводити аналіз соціально-економічних процесів у країні з використанням сучасних методів 

моделювання та прогнозування, визначати та застосовувати систему результативних показників 

зазначених процесів, обґрунтовувати оптимальні шляхи удосконалення розвитку прикладних аспектів 

державної служби відповідно до стратегічних завдань держави та світових тенденцій. 

3. Приймати управлінські рішення щодо розвитку конкретного регіону при здійсненні регіональної 

соціально-економічної політики, об’єктивної необхідності раціонального та ефективного 

використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни. 

4. Визначати переваги різних форм та методів організації процесів діяльності та формування 

раціональних структур органів державної влади, органів місцевого самоврядування та систем їх 

управління. 

5. Обирати оптимальні способи та напрямки використання наявних ресурсів регіону з метою розробки 

комплексної програми реалізації раціональної моделі регіонального розвитку. 

 

Як можна користуватися набутими знаннями та уміннями (компетентностями):  

Набуті у процесі вивчення дисципліни компетентності зумовлюють здатність здобувача вищої освіти 

здійснювати ефективне публічне управління та управляти процесами формування та реалізації 

регіональної соціально-економічної політики на державному і регіональному рівнях, дотримуючись 

вимог чинного законодавства та враховуючи національні інтереси. 
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Методи і критерії оцінювання: 

Поточний контроль: письмові завдання поточного контролю, тестування, індивідуальне та фронтальне 

опитування на практичних заняттях. 
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