
Назва дисципліни: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІЙ 

  

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. Заблодська І.В.  

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 "Державне регулювання економіки 

та планування розвитку територій" здобувач вищої освіти попередньо повинен набути програмні результати 

навчання, пов’язані з основами макро- і мезо-економіки, основ публічної служби.  

 

Що буде вивчатися:   

Національна економіка: структура та рівні. 

1.Національна економіка: сутність, структура, механізми функціонування та цілі розвитку.  

2.Сутність держаного регулювання економіки, цілі, функції  і об'єкти  

Особливості планування на макрорівні і рівні регіонів та громад.  

1.Сутність та необхідність планування розвитку територій  

2.Інструменти планування розвитку територій та інститути планування розвитку територій  

Регіональна економіка: структура та параметри, показники   

1.Історико-правовий аспект започаткування стратегічного планування регіонального розвитку в Україні. 

2. Проблеми стратегічного планування та розвитку регіонів на сучасному етапі. 

3.Організаційні та інституційні механізми ефективної реалізації регіональних стратегій. 

4. Шляхи забезпечення ефективності стратегічного управління регіонами 

Інструменти стратегічного планування розвитку регіону. 

1. Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку.  

2.Програми соціально-економічного розвитку територій, принципи стратегічного планування розвитку 

територіальних громад.  

2. Інститути стратегічного планування розвитку регіону 

Міська економіка: структура та показники. 

1. Стратегічне планування як складова цілісної системи планування місцевого розвитку  

2. Основні принципи стратегічного управління та планування місцевого розвитку  

3. Нормативно-правові засади здійснення стратегічного планування  

Моніторинг та оцінювання реалізації стратегічного плану 

1. Сутність моніторингу та оцінювання в стратегічному плануванні.  

2. Організація моніторингу та оцінювання.  

3. Визначення системи індикаторів для моніторингу та оцінювання реалізації стратегічного плану.  

Інститути стратегічного планування розвитку міста(району). 

1. Органи стратегічного планування розвитку міста(району).  

2. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування 

повноважень. 

 

 

Чому це цікаво/треба вивчати:  

Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти здобуде компетентності у вигляді знань щодо: ролі 

держави у формуванні системи планування та прогнозування в умовах ринкової економіки; функцій органів 

виконавчої влади державного та регіонального рівня, місцевого самоврядування в сфері планування розвитку 

територій; нормативно-правових документів, що формують правове поле; функціонування органів влади та 

суб’єктів господарювання в сфері планування розвитку адміністративно-територіальних одиниць; сучасних 

механізмів та інструменти державного управління в Україні в сфері розвитку територій; 

Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти здобуде компетентності у вигляді вмінь: 

використовувати сучасний теоретико-методичний інструментарій для аналізу комплексу проблем розвитку 

територій, визначення шляхів їх реалізації; вільно орієнтуватися в основних напрямках державної регіональної 

політики, знати основні законодавчі акти з питань планування розвитку територій; володіти системою 



основних показників, які характеризують існуючий потенціал регіону (громади, території), динаміку 

соціально-економічних зрушень, запроваджувати методи планування та прогнозування; аналізувати 

вітчизняний та зарубіжний досвід планування з метою його використання у подальшій роботі.. 

 

Чому можна навчитися (результати навчання):  

1. Узагальнювати інформацію, яку отримано у науковій літературі, ЗМІ, Інтернеті та використовувати її у 

своїй професійній діяльності щодо державного регулювання економіки та планування розвитку територій.  

2. Ідентифікувати соціально-економічні тенденції розвитку територій, регіону або громад з застосовуванням 

сучасних методів прогнозування, використовувати систему комплексних показників для розробки програм та 

планування розвитку територій відповідно до стратегічних завдань розвитку держави.  

3. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо державного регулювання економіки та планування розвитку 

територій з урахуванням впливу зовнішнього середовища та принципів стратегічного планування на рівні 

держави, регіонів та міст.  

 

Як можна користуватися набутими знаннями та уміннями (компетентностями): набуті у процесі 

вивчення дисципліни компетентності зумовлюють спроможність здобувача вищої освіти розв’язувати складні 

задачі і проблеми щодо державного регулювання економіки та планування розвитку територій (регіонів, 

громад), що передбачає здатність обґрунтовувати управлінські стратегічні рішення на основі системних знань 

про тенденції розвитку регіонів, громад та територій враховуючи влив зовнішнього середовища.  
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота  

  

Методи і критерії оцінювання:  

Поточний контроль: письмові завдання поточного контролю, індивідуальне та бліц опитування на практичних 

заняттях.  

Підсумковий контроль містить письмові контрольні роботи, підсумкове комплексне опитування.  


