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 ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Управління 

програмами розвитку регіонів та міст" складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки МАГІСТРА галузі знань 1801 

«СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ» спеціальності 8.18010013 «УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ».  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є наукові концепції, 

відповідні підходи та інструментарій з управління програмами розвитку 

регіонів та міст. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної 

дисципліни: "Планування проектної діяльності", " Теорія систем і системний 

аналіз", "Виконання проектних дій". Матеріал дисципліни можна 

використовувати для організації самостійної роботи слухачів при вивченні 

дисциплін: "Методи і засоби експертизи проектів", "Управління ризиками 

проекту", "Міжнародні проекти і програми". 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни "Управління програмами 

розвитку регіонів та міст ”: 

поглиблення знань з сучасних технологій стратегічного планування 

розвитку територій, формування умінь розробки програмних документів 

щодо регіонального розвитку та використання сучасного проектного підходу, 

як нового прогресивного інструментарію сфери публічного управління, для 

досягнення кінцевих результатів програми з мінімальними витратами часу та 

коштів.  

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни "Управління 

програмами розвитку регіонів та міст” є  

 формування знань базової специфіки планування, прогнозування та 

розроблення програм економічного та соціального розвитку регіонів:  

 знання термінології – «регіон», «регіональна політика», 

«регіональний розвиток», «стратегія регіонального розвитку», 

«прогнозування», «планування», «стратегічне планування», «маркетинговий 

підхід», «територіальний маркетинг»; 

 знання основних прогнозно-планових документів щодо 

регіонального розвитку та форм взаємодії органів влади при їх розробці; 

 удосконалення знань щодо  принципів та методів розроблення 

програм економічного і соціального розвитку регіонів:  

 розуміння підходів до розроблення та реалізації регіональних 

цільових програм; 

 формування та розвиток умінь використання проектно-орієнтованого 

підходу до стратегічного планування розвитку території.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 



оволодіти знаннями з теорії проектної методології та її організаційно-

процедурних аспектів: сучасні моделі, методи та технології професійного 

управління програмами розвитку регіонів та міст, які базуються на філософії 

життєвих циклів проектів та програм, орієнтованих на кінцеві результати та 

на мову професійного спілкування учасників програми;  

вміти: 

- застосовувати сучасний інструментарій управління проектами в 

адміністративній, господарській і управлінській діяльності;  

- здійснювати моніторинг і оцінювання стану програми (проекту), що 

реалізується; розробляти на основі проектного підходу конкретні заходи 

щодо оптимізації функцій управління проектами - управління часом, 

вартістю, закупівлями, якістю, ризиками тощо;  

- приймати науково обґрунтовані рішення щодо управління 

програмами розвитку регіонів та міст і забезпечувати їх виконання 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 81 годин/2 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль "Управління програмами розвитку регіонів та 

міст" 

Тема 1. Регіональний розвиток та державна регіональна політика.  

Світова і європейська практика регіональної політики, її цільові настанови. 

Методи й механізми регіональної політики. Єврорегіони. Становлення 

державної регіональної політики в Україні. Зміна парадигми державної 

політики регіонального розвитку: чинники продуктивності та ефективності 

діяльності регіонів, характеристики традиційної та сучасної регіональної 

економічної політики, сучасна державна регіональна політика. Зміст і 

функції поняття регіон. Моделі регіонального розвитку. 

Тема 2. Інституційне забезпечення розвитку регіонів та міст. 

Система регіонального управління. Інститути державної влади на 

регіональному рівні. Інститути самоврядування та недержавних публічних 

установ. Механізми взаємодії між інститутами на регіональному рівні. 

Агентства регіонального розвитку. 

Тема  3. Основи планування, прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку регіонів. Державні механізми 

підтримки регіонального розвитку. Прогнозування. Планування та його види. 

Система стратегічного планування. Прогнозні і програмні документи. 



Державна стратегія регіонального розвитку. Концепції розвитку регіонів і 

міст. Регіональні стратегії розвитку. Стратегічні плани та цільові програми. 

Типова структура стратегії розвитку регіону. Загальна структура та зміст 

основних планово-прогнозних документів щодо регіонального розвитку. 

Порядок розробки програмних документів.  

Тема 4. Особливості соціально-економічного розвитку регіонів та 

міст України.  Складові економічного розвитку регіонів і міст. Структурна 

перебудова промисловості регіонів: мета та основні напрямки.  Інноваційна 

модель розвитку економіки. Аналіз показників сучасного регіонального 

економічного розвитку. Соціальне «вирівнювання» регіонів.  Земельні 

відносини та забудова територій.  

Тема 5. Територіальне планування: зміст, принципи, вітчизняний та 

зарубіжний досвід. Територіальне планування. Основні принципи організації 

планування розвитку територій. Сучасний стан планування розвитку 

територій в Україні. Досвід країн Європи, Америки та інших в сфері 

розвитку територій та містобудівної діяльності. Найвідоміші світові 

реалізовані проекти. 

Тема 6. Державні та регіональні програми як інструменти 

регіонального розвитку.  Організаційні особливості управління державними 

та регіональними програмами. Нормативно-правове регулювання 

розроблення та реалізації державних і регіональних програм.  

Тема 7.  Механізми та джерела фінансування програм регіонального 

та місцевого розвитку. Фактори та джерела фінансування розвитку 

територій. Зміст державних капітальних вкладень та порядок їх виділення. 

Світовий досвід управління та фінансового планування регіонального 

розвитку. Програми міжнародної допомоги в Україні. Донорські і сервісні 

організації. 

Тема 8. Практичні інструменти управління державними 

програмами і проектами регіонального та місцевого розвитку.  Державний 

менеджмент міжнародних проектів і програм. Стратегічний підхід до 



регіонального розвитку та забезпечення виконання проекту: процес 

формування стратегії, основні принципи розроблення стратегії регіонального 

розвитку, узагальнений алгоритм порядку розроблення стратегії. Побудова 

стратегії. 

Тема 9. Практичний досвід управління державними програмами і 

проектами регіонального та місцевого розвитку. Досвід створення 

стратегії розвитку Одеської агломерації (Програма ЛІНК Україна). 

Стратегічний план економічного розвитку міста Одеса. Стратегія 

економічного та соціального розвитку Одеської області до 2015 року. 

Регіональна цільова програма «Створення в Одеській області інноваційної 

інфраструктури на 2008-2012 роки». 

Тема 10. Європейські стандарти управління розвитком територій. 

Європейська хартія регіонального (просторового) планування. Керівні 

принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту. 

Поліцентричний розвиток: підвищення конкурентоспроможності та 

згуртованості. Лісабонська декларація про мережі сталого просторового 

розвитку. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання з опанування навчальної дисципліни в межах освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» у вигляді заліку. 

 

Узагальнені результати поточного і підсумкового контролю вносяться 

до екзаменаційної відомості за шкалою оцінювання ECTS і національною 

шкалою. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим 

не зараховано з 

обов’язковим 



повторним вивченням 

дисципліни 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Контроль якості навчання здійснюється у формі поточного контролю та 

підсумкового випробування. 

Підсумкове випробування. Завданням підсумкового випробування є 

перевірка здатності оперувати категоріальним та понятійним апаратом, 

встановлювати взаємозв’язки між окремими темами, змістовними модулями, 

творчо використовувати набуті знання, уміння сформувати власне ставлення 

до певної проблеми. Підсумкове випробування здійснюється у формі 

письмового тестування слухачів шляхом відповіді на 20 питань протягом 90 

хвилин.  

Завданням підсумкового випробування за результатами засвоєння 

програмного матеріалу навчальної дисципліни в цілому є перевірка здатності 

оперувати її категоріальним та понятійним апаратом, встановлювати 

взаємозв’язки між окремими темами, змістовними модулями, творчо 

використовувати набуті знання, уміння сформувати власне ставлення до 

певної проблеми, що розкривається в навчальній дисципліні, розуміти її 

місце в контексті місії та завдань освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів державного управління.  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

 

Контроль якості навчання здійснюється у формі поточного контролю та 

підсумкового випробування. 

Поточний контроль теоретичного засвоєння матеріалу та оволодіння 

практичними навичками застосовування інструментарію управління 

проектами здійснюється на практичних заняттях у формі підготовки й 

захисту слухачем конкретного завдання. Показники, за якими оцінюються 

результати: володіння теоретичним матеріалом – до 50 %; уміння 

обґрунтувати й довести свою точку зору – до 40%; застосування додаткових 



джерел – до 10%. Критеріями поточного контролю є систематична та активна 

робота під час опанування матеріалом дисципліни відповідно до складеного з 

викладачем індивідуального плану. Оцінюванню підлягають обрані слухачем 

самостійно обов’язкові види завдань та додатково обрані за ініціативою 

слухачів та погоджені з викладачем необов’язкові види завдань.  

Критеріями поточного контролю навчальних досягнень слухачів є: 

o активність роботи на семінарських та практичних заняттях; 

o рівень володіння теоретичним матеріалом; 

o вміння обґрунтувати і довести свою точку зору; 

o обсяг застосування додаткових джерел; 

o своєчасність та якість виконання завдань для самостійного і 

індивідуального опрацювання. 

Підсумком вивчення дисципліни для студентів є складання заліку, який 

оцінюється за двобальною шкалою: «залік» або «незалік».  

«Залік»  виставляють студенту, який виявив повне знання з 

поставлених питання, вільно володіє матеріалом, логічно й ґрунтовно 

відповідає на поставлені запитання, вміє застосувати отримані знання для 

аналізу й розробки практичної діяльності підприємства, або виявив повне 

знання з поставлених питань, але припускає логічну непослідовність або не 

може застосувати отримані знання при практичному розв’язанні завдань. При 

цьому студент вміє виправити неточності відповіді після зауваження 

викладача.   

«Незалік»  виставляють, якщо студент не володіє з знанням суттєвих 

елементів навчального матеріалу, припускається грубих помилок . В окремих 

випадках викладач при тестовій формі оцінки знань або при оцінці 

контрольної роботи може запропонувати студенту обґрунтувати свої 

відповіді. 


