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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

«Політика регіонального розвитку» є базовою дисципліною, знання якої 
необхідне для ефективної діяльності фахівців у публічному адмініструванні, 
державному управлінні та місцевому самоврядуванні як теоретиків, так і 
практиків. Це зумовлено вивченням комплексу питань, пов’язаних з розвитком 
української державності, передусім ролі регіональних механізмів у виробленні 
та реалізації державної політики формування єдиного гуманітарного простору 
в Україні. 

Мета курсу «Політика регіонального розвитку» – поглиблене вивчення 
студентами політики регіонального розвитку і шляхів її реалізації у процесі 
планування, прогнозування, вироблення, здійснення, забезпечення системності 
державної політики, передусім формування єдиного гуманітарного простору в 
Україні і на регіональному рівні, а також ознайомлення з нормативно-
правовою базою регулювання відносин між державою та регіонами, взаємодії 
органів державної влади, управління, місцевого самоврядування різних рівнів 
у виробленні та реалізації політики регіонального розвитку. Особливої 
знаковості ці процеси набувають через входження України до існуючої 
«Європи регіонів». 

Програмою дисципліни передбачено вивчення сучасних моделей і 
шляхів регіонального розвитку в Україні та Європі, стратегії, державних і 
відомчих програм у різних сферах державного будівництва, регіональної 
політики та місцевого самоврядування та шляхів їх втілення у життя. 

Під час вивчення курсу студенти ознайомлюються з політикою 
регіонального розвитку і шляхами її реалізації у процесі планування, 
прогнозування, вироблення, здійснення, забезпечення системності державної 
політики, передусім шляхами формування єдиного гуманітарного простору 
України на регіональному рівні. Розглядається нормативно-правова база 
регулювання відносин між державою та регіонами, взаємодії органів 
державної влади, управління, місцевого самоврядування різних рівнів у 
виробленні та реалізації політики регіонального розвитку. Вивчаються сучасні 
моделі та шляхи регіонального розвитку в Україні та Європі, стратегія, 
державні та відомчі програми у різних сферах державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самоврядування та шляхи їх втілення у 
життя. 

Всебічне засвоєння матеріалів курсу дає можливість студентам знати: 
 теоретичні та правові засади регіонального розвитку, його форми і 

методи для аналізу та розв’язання регіональних проблем; 
 основні напрями державної регіональної політики, становлення та 

розвитку місцевого самоврядування в Україні; 
 теорію і практику планування та прогнозування регіонального 

розвитку, архітектурно-містобудівної діяльності, земельної, 
екологічної політики; 
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уміти: 
використовувати: 
 категорії регіонального розвитку, сучасні методологічні підходи щодо 

формування державної регіональної політики та політики органів 
місцевого самоврядування; 

 законодавчі акти, форми і методи регіонального управління, 
планування розвитку територій, регулювання земельних відносин, 
охорони довкілля для аналізу та розв’язання регіональних проблем; 

 технологію, форми й методи стратегічного прогнозування та 
оперативного планування розвитку регіону; 

 адміністративні та економічні важелі управління регіональним 
розвитком; 

визначати: 
 оптимальні шляхи регіонального розвитку та місце регіонального 

управління у загальній системі державного управління; 
 ефективність дієвих форм і методів державного управління за 

результатами аналізу програм розвитку територій, вітчизняного й 
зарубіжного досвіду їх реалізації у контексті європейської інтеграції, 
використовуючи методи порівняльного та інституційного аналізу; 

 показники розвитку регіону на найближчу й віддалену перспективу на 
основі існуючого стану справ за умови наявних ресурсів у межах 
чинного правового поля шляхом зіставлення ресурсів і потреб; 

 основні напрями вдосконалення організаційно-економічних 
механізмів щодо забезпечення охорони навколишнього середовища 
регіону; 

 пріоритетні напрями розвитку регіону, застосовуючи комплексний 
підхід до аналізу державної політики та за результатами вивчення 
показників суспільного життя, використовуючи методи кореляційно-
регресивного аналізу; 

розробляти: 
 пропозиції (проекти) державних, регіональних і галузевих програм 

регіонального соціально-економічного, гуманітарного та політичного 
розвитку за результатами аналізу державної політики та стану регіону 
на основі методології конструювання моделей, виходячи з ресурсного 
забезпечення та механізмів упровадження державно-управлінських 
рішень; 

 пропозиції щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази 
регіонального розвитку на підставі визначення юридичних 
властивостей та на основі виявлених ознак її недосконалості, за 
результатами вивчення й аналізу ефективності чинних нормативно-
правових документів, існуючої практики регулювання суспільних 
відносин у регіоні; 
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 проекти нормативно-правових актів, спрямовані на підтримку 
регіону, забезпечення функціонування у ньому господарських 
структур, які побудовані на різних формах власності, на засадах 
конституційно-правової регламентації законодавчого та 
нормотворчого процесів; 

 внутрішню нормативну документацію (накази, розпорядження) щодо 
виконання завдань міжнародних, державних, місцевих, галузевих, 
міжгалузевих програм і проектів регіонального розвитку на засадах 
конкурсного відбору виконавців (тендер, грант, конкурс) шляхом 
застосування методів системного аналізу; 

 практичні рекомендації для органів державного управління та 
місцевого самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і 
варіантів регулювання та управління регіонального розвитку на 
основі методів порівняльного аналізу стану регіональних процесів, 
рівня їх узгодженості; 

 основні напрями вдосконалення організаційно-економічних 
механізмів щодо забезпечення охорони навколишнього середовища 
регіону; 

 пріоритетні напрями розвитку регіону, застосовуючи комплексний 
підхід до аналізу державної політики та за результатами вивчення 
показників суспільного життя, використовуючи методи кореляційно-
регресивного аналізу; 

аналізувати: 
 проблеми, ресурсний потенціал і напрями регіонального розвитку; 
 процеси становлення регіонального розвитку та його елементів, 

шляхи й методи вдосконалення структури його інституційного 
забезпечення, політико-правові проблеми управління регіоном, 
приймати відповідні управлінські рішення; 

контролювати: 
 виконання заходів регіонального розвитку, відповідних законодавчих 

і підзаконних актів у зумовлені терміни засобами адміністрування. 
Міждисциплінарні зв’язки: ця дисципліна базується на знаннях з 

професійно-орієнтованих дисциплін «Публічне адміністрування», 
«Соціологія», «Теорія та історія державного управління», «Теорія та історія 
місцевого самоврядування», «Управління містом», «Основи економічної 
теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Менеджмент», «Стратегічний 
менеджмент», «Організаційна поведінка», «Правознавство», «Державне та 
регіональне управління», «Адміністративний менеджмент», «Управління 
персоналом». 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛІНИ 

«ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» 
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№ пор. Назва змістового модуля і теми 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи політики 
регіонального розвитку 
Сутність, об’єкт та функції політики регіонального розвитку 
Цілі, завдання, критерії політики регіонального розвитку 
Регіон в адміністративно-територіальній системі України 
Централізація і децентралізація у політиці регіонального розвитку 
 

 
 

5 
6 
 

7 
8 
9 

Змістовий модуль ІІ. Історичні традиції в регіональному 
розвитку України 
Регіональний розвиток у Київській Русі 
Особливості розвитку регіонів України у литовсько-польську добу 
Полково-сотенна модель в адміністративно-територіальній системі 
Української козацької держави 
Українські регіони у XIX на початку XX ст. 
Розвиток українських регіонів у радянську добу 
 

 
 

10 
11 
12 
13 
14 

Змістовий модуль ІІІ. Світові реалії політики регіонального 
розвитку 
Регіональний розвиток в Європейському Союзі 
Особливості розвитку регіонів: модель США 
Регіони та їх розвиток у Канаді, Австралії та Новій Зеландії 
Розвиток регіонів у державах на пострадянському просторі 
Регіони в розвитку держав Азії, Африки, Латинської Америки та 
Океанії 
 

 
 

15 
 

16 
17 

 
18 
19 
20 

Змістовий модуль IV. Організаційно-правові засади політики 
регіонального розвитку України 
Місцеві державні адміністрації та їх роль у реалізації політики 
регіонального розвитку 
Органи місцевого самоврядування у регіональному розвитку 
Аналіз, його завдання, види та методи в політиці регіонального 
розвитку 
Планування регіонального розвитку: сутність, форми, методи 
Сталість розвитку регіону та методологія її оцінювання 
Прогнозування регіонального розвитку 
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21 
 

22 
 

23 
 

24 
25 

Змістовий модуль V. Соціально-економічний розвиток регіону в 
Україні 
Організаційна структура управління соціально-економічним 
розвитком регіону 
Основні методи та важелі державного регулювання регіонального 
розвитку та управління трудовими ресурсами регіону 
Бюджетні ресурси регіону та фінансові ресурси регіональних 
підприємств 
Управління інвестиційною діяльністю регіону 
Земельні ресурси, охорона навколишнього середовища і раціональне 
природокористування у регіоні 
 

 
 
 

26 
27 
28 
29 
30 

 

Змістовий модуль VI. Регіональні механізми реалізації державної 
політики щодо формування єдиного гуманітарного простору в 
Україні 
Реалізація державної мовної політики у регіоні та її особливості 
Управління культурними процесами у регіоні 
Церква та релігійні організації у гуманітарному просторі регіону 
Управління інтеграцією національних меншин і регіональні процеси 
Взаємодія органів влади, управління, місцевого самоврядування та 
самоорганізації населення у формуванні єдиного гуманітарного 
простору 
 

Разом  годин: 90 
 

 
 
 
 

ЗМІСТ  
дисципліни 

«ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» 
 

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи політики 
регіонального розвитку 

 
Тема 1. Сутність, об’єкт та функції політики регіонального розвитку 
Сутність політики регіонального розвитку як навчальної дисципліни. 

Предмет політики регіонального розвитку. Функції політики регіонального 
розвитку. Основи теорії регіонального розвитку. Наукові основи розробки 
концепції регіонального розвитку. Понятійно-категоріальний апарат. 

Література [17–19] 
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Тема 2. Цілі, завдання, критерії політики регіонального розвитку 
Цілі політики регіонального розвитку. Завдання політики регіонального 

розвитку. Критерії ефективності та практичної значущості політики 
регіонального розвитку. Чинники, пріоритети, напрями реалізації 
регіонального розвитку. Діагностика регіонального розвитку. 

Література [17–19; 21] 
 

Тема 3. Регіон в адміністративно-територіальній системі України 
Регіон. Регіоналізм. Адміністративно-територіальна система України. 

Регіон в адміністративно-територіальній системі України. Теоретичні основи 
регіонального управління. Територіальна організація влади в Україні. 
Реформування системи територіальної організації влади в контексті 
європейської інтеграції України. 

Література [1; 17–19; 21] 
 

Тема 4. Централізація і децентралізація у політиці регіонального 
розвитку 

Сутність управління регіоном. Організація управління розвитком 
регіону. Організаційно-правові аспекти регіонального управління. 
Централізація і децентралізація у політиці регіонального розвитку в умовах 
ринкової економіки та інтеграції України у світову систему. Регіональна 
політика держави та її основні компоненти. 

Література [1; 3; 17–19; 21] 
 

 
Змістовий модуль II. Історичні традиції в регіональному розвитку 

України 
 
Тема 5. Регіональний розвиток у Київській Русі 
Полюддя. Інститут намісників. Великі та удільні князівства. Процеси 

структурних деформацій у ХІ-ХІІІ ст. Формування регіональних ринків. 
Місцеві еліти та їхній вплив на відцентрові процеси. 

Література [13; 17–19; 21] 
 
Тема 6. Особливості розвитку регіонів України  

у литовсько-польську добу 
Українські землі у складі ВКЛ і Польщі. Скасування автономності 

українських земель. Воєводства та землі. Національно-культурна, соціальна й 
економічна політика на українських землях та її особливості у регіонах. 

Література [13; 17–19; 21] 
 

Тема 7. Полково-сотенна модель в адміністративно-територіальній 
системі Української козацької держави 
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Формування полково-сотенної системи та її розвиток у ході 
Національної революції 1648-1676 рр. Еволюція системи у період інкорпорації 
до складу Російської імперії. Особливості соціально-економічного та 
політичного розвитку українських регіонів у ХVІІ-ХVІІІ ст. 

Література [13; 17–19; 21] 
 
Тема 8. Українські регіони у ХІХ – на початку ХХ ст. 
Входження українських земель до складу Російської та Австрійської 

імперій (1772, 1793, 1795 рр.). Губернаторства. Генерал-губернаторства. 
Київське генерал-губернаторство. Особливості статусу Галичини та Буковини. 
Закарпаття. Комітати. Жупи. 

Література [13; 17–19; 21] 
 

Тема 9. Розвиток українських регіонів у радянську добу 
Утвердження радянської адміністративно-територіальної моделі в УРСР. 

Створення областей та районів. Молдавська АРСР у складі УРСР. Радянізація 
Західної України (з 1939 р.). Приєднання Буковини, Ізмаїльщини та 
Хотинщини (1940 р.). Долучення Закарпаття після Другої світової війни. 
Входження Криму до складу УРСР (1954 р.) та особливості його інтеграції у 
народногосподарський комплекс УРСР. Регіональний розвиток України у 
радянську добу. 

Література [13; 17–19; 21] 
 

Змістовий модуль III. Світові реалії політики регіонального розвитку 
 
Тема 10. Регіональний розвиток в Європейському Союзі 
Регіони в адміністративно-територіальних моделях Франції, Великої 

Британії, Німеччини. Посилення повноважень регіонів. «Європа регіонів». 
Єврорегіони. Особливості статусу кантонів Швейцарії. Проблема 
регіонального сепаратизму. Каталонія. Галісія. Шотландія. Ольстерське, 
баскське та корсиканське питання. 

Література [13; 17–19; 21] 
 
Тема 11. Особливості розвитку регіонів: модель США 
Формування адміністративно-територіальної моделі США та її 

особливості. Штати та їхні повноваження у соціальному, економічному, 
гуманітарному розвитку. Взаємодія федеральних і муніципальних органів у 
регіональному розвитку. Інтеграція іммігрантів у гуманітарний простір США. 
Права автохтонного населення. Резервації. 

Література [13; 17–19; 21] 
Тема 12. Регіони та їх розвиток у Канаді, Австралії та Новій Зеландії 
Особливості регіонального розвитку у провінціях Канади. Права 

індіанців Півночі. Квебек. Нью-Фаунленд. Австралійські штати. 
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Адміністративно-територіальна система Нової Зеландії. Взаємодія 
федеральних і муніципальних органів та представницьких органів 
автохтонного населення. 

Література [13; 17–19; 21] 
 
Тема 13. Розвиток регіонів у державах на пострадянському просторі 
Регіональний розвиток Російської Федерації. Федеральні округи. 

Укрупнення регіонів. Загальнодержавні та федеральні програми та проекти 
розвитку територій. Регіональна політика у пострадянських державах 
Середньої Азії. Розвиток регіонів у державах Закавказзя. 

Література [13; 17–19; 21] 
 
Тема 14. Регіони в розвитку держав Азії, Африки, Латинської 

Америки та Океанії 
Розвиток регіонів у державах Азії. Особливості розвитку регіонів в 

Японії, Індії, Китаї та Південній Кореї. Інституційне забезпечення 
регіонального розвитку в африканських державах. Латиноамериканські 
особливості розвитку регіонів. Мультирегіоналізм у державах Океанії. 

Література [13; 17–19; 21] 
 
 

Змістовий модуль IV. Організаційно-правові засади політики 
регіонального розвитку України 

 
Тема 15. Місцеві державні адміністрації та їх роль у реалізації 

політики регіонального розвитку 
Місцеві державні адміністрації. Обласна державна адміністрація. 

Районна державна адміністрація. Повноваження, функції та організаційна 
структура місцевих органів виконавчої влади. Кадрове та фінансове 
забезпечення діяльності. Напрями реформування місцевих органів виконавчої 
влади в Україні. 

Література [13; 17–19; 21] 
 
Тема 16. Органи місцевого самоврядування у регіональному 

розвитку 
Органи місцевого самоврядування (ОМС). Обласна, міська, районна, 

районна у місті ради. Формування ОМС. Конституційно-правові засади МС в 
Україні. Завдання та повноваження ОМС. Функції та організаційна структура 
ОМС. Виключна компетенція рад. Повноваження виконавчих органів рад. 
Кадрове, матеріальне та фінансове забезпечення діяльності МС. Організація 
роботи органів і посадових осіб МС. Комунальна власність як матеріальна 
основа МС. Право комунальної власності. Гарантії та відповідальність МС. 
Основні поняття та визначення. Управління комунальною власністю. Сучасна 
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система МС в Україні. Напрями реформування МС в Україні. Муніципальні 
органи у зарубіжних країнах. 

Література [15; 17–19; 21] 
 
Тема 17. Аналіз, його завдання, види та методи в політиці 

регіонального розвитку 
Аналіз у політиці регіонального розвитку. Аналіз регіонального 

розвитку. Аналіз розвитку економічних районів України. Види та методи 
аналізу регіонального розвитку. Стратегічний аналіз середовища. 
Характеристика внутрішнього стану регіону та регіональних інституцій. 

Література [3; 15; 17–19, 21] 
 
Тема 18. Планування регіонального розвитку: сутність, форми, 

методи 
Сутність, форми та методи планування регіонального розвитку та його 

еволюція. Макропропорції у плануванні. Цільове орієнтування стратегії та 
визначення пріоритетів. Система стратегічного планування регіонального 
розвитку та її складові. Сутність, форми, методи та особливості стратегічного 
планування регіонального розвитку. Етапи та функції стратегічного планування. 
Технологія стратегічного планування та організаційне забезпечення його 
процесу. Моделі системи стратегічного планування. Довгострокові документи 
стратегічного планування. Пріоритети стратегії регіонального розвитку у 
державному управлінні. Середньострокові документи стратегічного планування. 
Розробка програм розвитку регіонів і стратегія євроінтеграції України. Розробка 
стратегічного плану регіональних інституцій: аналіз зовнішніх і внутрішніх 
факторів; визначення місії та стратегічних цілей; розробка програми інституцій; 
показники оцінки діяльності; фінансовий план. Впровадження стратегії. 
Оцінювання (вимірювання) та моніторинг результатів реалізації стратегій 
регіонально розвитку. 

Література [3; 17–19; 21; 25] 
 
Тема 19. Сталість розвитку регіону та методологія її оцінювання 
Сталість розвитку регіону. Оцінювання сталості розвитку регіону та його 

критерії. Комплексність оцінювання сталості розвитку регіону. Регіон у 
системі територіального розміщення продуктивних сил України. Спеціалізація 
регіонів України. Регіональна соціально-економічна політика. Вирівнювання 
соціально-економічного розвитку регіонів. 

Література [17; 18; 25] 
Тема 20. Прогнозування регіонального розвитку 
Прогнозування: поняття, сутність, форми та методи. Система прогнозів. 

Порядок розроблення прогнозів. Прогнозування регіонального розвитку. 
Довгострокове, середньострокове та короткострокове прогнозування. 
Макропропорції у прогнозуванні. 



 12

Література [3; 18; 19; 25; 29] 
 
 

Змістовий модуль V. Соціально-економічний розвиток регіону в Україні 
 
Тема 21. Організаційна структура управління  

соціально-економічним розвитком регіону 
Організаційно-правові засади управління соціально-економічним 

розвитком регіону. Міська та регіональна інфраструктура як об’єкт управління. 
Виробнича інфраструктура регіону (міста, території). Соціальна 
інфраструктура населених пунктів (міста). Розвиток транспортної 
інфраструктури регіону. Житлова політика. Наукова інфраструктура міста. 
Соціально-економічна інфраструктура комунікаційного комплексу регіону. 
Регуляторні акти щодо соціально орієнтованої системи надання громадських 
послуг. Управління соціально-економічними відносинами у сфері комунікацій. 
Реалізація політики економічного зростання у сфері надання громадських 
послуг. Засади побудови соціально-економічної інфраструктури 
комунікаційного комплексу. Опрацювання засобів управління, облаштування 
інфраструктури, підвищення продуктивності системи. Базове становище 
управління соціально-економічними відносинами у сфері комунікаційних 
послуг. Обґрунтування стратегій розвитку комунікаційної системи міста та 
регіону. Практичні аспекти реалізації політики економічного зростання у сфері 
надання громадських послуг. Структурні перетворення у взаємовідносинах 
місцевого самоврядування з підприємствами та організаціями комунікаційного 
обслуговування. 

Регіональні ринки. Формування інфраструктури регіональних ринків і 
механізми їх регулювання. Регіональний маркетинг. 

Література [17–19; 21] 
 
Тема 22. Основні методи та важелі державного регулювання 

регіонального розвитку та управління трудовими ресурсами регіону 
Основні методи державного регулювання регіонального розвитку. 

Важелі державного регулювання. Облік і контроль. 
Трудові ресурси регіону та сучасні тенденції їх розвитку. Трудові 

ресурси як багатовимірна категорія управління. Регіональні особливості 
відтворення трудових ресурсів у період ринкових трансформацій економіки. 
Правове регулювання процесу управління трудовими ресурсами регіону. 
Методи оцінювання використання трудових ресурсів регіону. Системний 
підхід до управління трудовими ресурсами регіону. Проблеми ефективного 
використання трудових ресурсів регіону. 

Література [6; 17–19; 21] 
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Тема 23. Бюджетні ресурси регіону та фінансові ресурси 
регіональних підприємств 

Бюджетні ресурси регіону. Концептуальні засади формування місцевих 
бюджетів. Принципи формування доходної частини бюджетів регіонів. 
Видатки. Міжбюджетні трансферти. Фінансові ресурси регіональних 
підприємств. Фінанси місцевих органів влади. Бюджети місцевих органів 
влади (місцеві бюджети). Субвенції з Державного бюджету України. Місцеві 
податки та збори. Повноваження міських органів влади та управління у сфері 
бюджету та фінансів. Фінансово-кредитні ресурси місцевого самоврядування. 
Фінансовий аналіз ресурсів регіону. 

Література [8; 9; 17–19; 21] 
 
Тема 24. Управління інвестиційною діяльністю регіону 
Значення інвестицій для розвитку України та її регіонів. Види 

інвестиційних ризиків та методи їх оцінювання. Оцінювання інвестиційної 
привабливості регіону. Інвестиційний рейтинг регіону. Формування 
регіональних інвестиційних програм. Системна регіональна інвестиційна 
політика: напрями та принципи. Державне регулювання інвестиційної 
діяльності. Депресивні регіони та механізми інвестування їх розвитку. 
Спеціальні (вільні) економічні зони. 

Література [17–19; 21] 
 
Тема 25. Земельні ресурси регіону, охорона навколишнього 

середовища і раціональне природокористування у регіоні 
Ресурсний потенціал регіонів. Основні напрями земельної політики в 

Україні та її регіональні особливості. Становлення земельного ринку. 
Земельний кадастр. Генеральні плани. Зонінг. Принципи регулювання 
земельних відносин у населених пунктах. Оцінювання землі. Види документів, 
які регулюють розвиток населених пунктів. Система земельно-реєстраційних 
заходів. Містобудівна діяльність. Оцінювання міських територій. Принципи 
платного характеру використання землі. Організаційно-інформаційне 
забезпечення управління земельними ресурсами регіону. 

Регіональна екологічна політика. Нормативно-правові засади охорони 
навколишнього середовища і раціонального природокористування. Форми і 
методи ефективного природокористування регіону. Екологічна безпека 
регіону. Запровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій. 

Література [17–19; 21] 
Змістовий модуль VI. Регіональні механізми реалізації державної політики 

щодо формування єдиного гуманітарного простору в Україні 
 
Тема 26. Реалізація державної мовної політики у регіоні та її 

особливості 
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Управління освітою у регіоні. Гуманізація та гуманітаризація 
освітянського процесу в регіоні. Фінансове та кадрове забезпечення державної 
освітянської політики на регіональному рівні. Реалізація державної мовної 
політики в інформаційному просторі регіону. Шляхи оптимізації вироблення 
та реалізації регіональної освітянської політики. Інформаційна політика у 
регіоні. 

Література [11; 12; 14; 24] 
 
Тема 27. Управління культурними процесами у регіоні 
Розвиток культурної інфраструктури. Нормативно-правове, кадрове, 

фінансове забезпечення культурних процесів у регіоні. Регіональні особливості 
культурних процесів в Україні. Формування регіональних культурних програм. 
Охорона національної культурної спадщини України у регіоні. 

Література [11; 12; 14] 
 

Тема 28. Церква та релігійні організації у гуманітарному просторі 
регіону 

Взаємодія органів державної влади, регіонального управління, місцевого 
самоврядування та самоорганізації населення з Церквою та релігійними 
організаціями. Нормативно-правова база діяльності Церкви та релігійних 
організацій у регіоні. Діяльність УПЦ, УАПЦ, УПЦ-КП, УГКЦ у регіонах. 
Проблема єдиної Православної Помісної Соборної Церкви. Церква та релігійні 
організації у культурно-духовному житті регіону. 

Література [11; 12; 45] 
 
Тема 29. Управління інтеграцією національних меншин і регіональні 

процеси 
Репатріація та адаптація. Представницькі органи національних меншин. 

Національні меншини у соціальному та політичному житті регіону. Залучення 
національних меншин до культурних процесів регіону. Регіональні етнічні 
особливості. Управління адаптацією національних меншин до українських 
соціокультурних процесів в Автономній Республіці Крим. Загальнодержавні та 
регіональні адаптаційні програми. 

Література [2; 10; 24; 36] 
 
Тема 30. Взаємодія органів влади, управління, місцевого 

самоврядування та самоорганізації населення у формуванні єдиного 
гуманітарного простору 

Взаємодія органів державної влади, регіонального управління, місцевого 
самоврядування та самоорганізації населення у забезпеченні реалізації програм 
регіонального розвитку. Взаємодія центральних і місцевих органів виконавчої 
влади з органами місцевого самоврядування при формуванні єдиного 
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гуманітарного простору в Україні та її регіональні особливості. Регіональні 
особливості політичного менеджменту. 

Література [3; 20; 21; 29; 33] 
 

 
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 
1. Структура політики регіонального розвитку. 
2. Нормативно-правові засади політики регіонального розвитку. 
3. Теоретичні засади формування політики регіонального розвитку 

України. 
4. Становлення та розвиток вітчизняних концепцій політики 

регіонального розвитку. 
5. Особливості розвитку української регіоналістики у 

постпомаранчеву добу. 
6. Європейські теорії регіоналізму. 
7. Особливості регіональних досліджень. 
8. Дослідження регіоналістики як наукова основа управління 

регіоном. 
9. Політика регіонального розвитку: світові теорії та національний 

теоретичний досвід вироблення цілей та завдань. 
10. Принципи, функції та концепції регіонального розвитку як чинник 

оптимізації управління регіоном. 
11. Апробація теоретичних положень та базових принципів політики 

регіонального розвитку. 
12. Особливості вироблення основних завдань політики регіонального 

розвитку. 
13. Моделі адміністративно-територіальних реформ в Україні. 
14. Європейський та світовий досвід реформування адміністративно-

територіальних реформ та шляхи його впровадження в Україні. 
15. Концепції та підходи щодо районування України. 
16. Передумови ефективного функціонування адміністративно-

територіальної моделі. 
17. Державна політика щодо реформування адміністративно-

територіальної моделі України: головні проблеми та шляхи реформування. 
18. Світові моделі децентралізації управління розвитком регіону. 
19. Національний досвід децентралізації в управлінсько-регулятивній 

діяльності. 
20. Дослідження моделей децентралізації управління розвитком 

регіону в Україні та за кордоном: порівняльна характеристика. 
21. Механізми запровадження інновацій у процеси децентралізації. 
22. Регіональні конфлікти у політичній культурі Київської Русі. 
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23. Міжкнязівські з’їзди та їх роль у локалізації конфліктів та 
виробленні нової адміністративно-територіальної моделі середньовічної 
України. 

24. Освоєння південно-українських земель (Тьмутаракань, Олешшя). 
25. Взаємини києво-руських земель з кочовими племенами у межах 

своїх володінь (торки, берендеї, клобуки). 
26. Проекти створення козацьких утворень – Лівобережного 

князівства (Й. Верещинського) та Бузько-Дністровського гетьманату 
(С. Наливайка). 

27. Особливості розвитку Київського і Брацлавського воєводств. 
28. Соціально-економічний і політичний розвиток Подільського і 

Волинського воєводств. 
29. Основні напрями та особливості розвитку західноукраїнських 

земель у складі Речі Посполитої. 
30. Розвиток полково-сотенної моделі державності на Лівобережжі та 

Правобережжі: структура, основні напрями, динаміка розвитку. 
31. Особливості розвитку національно-визвольного руху в різних 

регіонах України. 
32. Регіональна політика Б. Хмельницького. 
33. Українські полки за наступників Великого гетьмана. 
34. Запорозька Січ в адміністративно-територіальній моделі 

Козацького гетьманату. 
35. Спроби гетьмана К. Розумовського модернізувати модель 

управління Гетьманатом. 
36. Міжрегіональні зв’язки українських земель у складі різних держав. 
37. Розвиток національної свідомості населення українських регіонів. 
38. Греко-католицька церква як чинник регіонального розвитку 

Західної України. 
39. Шляхи еволюції адміністративно-територіального устрою 

українських земель у складі інших держав. 
40. Механізми та засади розвитку регіональної політики Центральної 

Ради. 
41. Місцева політика гетьмана Павла Скоропадського. 
42. Регіональна політика у добу Директорії. 
43. Особливості регіонального розвитку ЗУНР. 
44. Регіональні соціальні, економічні, гуманітарні процеси в ЄС. 
45. Формування бельгійської федеративної моделі. 
46. Роль єврорегіонів у європейській інтеграції. 
47. Участь України в єврорегіональних об’єднаннях. 
48. Розв’язання проблеми регіонального сепаратизму в ЄС. 
49. Вирівнювання регіональних диспропорцій у політиці держав –

членів ЄС (на прикладі будь-якої країни-учасника). 
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50. Загальноєвропейська політика розвитку регіонів та регіональні 
дотації. 

51. Особливості управління та регулювання регіональними процесами 
в ЄС. 

52. Роль штатів у реалізації економічної, соціальної, гуманітарної 
політики на місцевому рівні. 

53. Регіональні особливості Каліфорнії та її місце у федеральному 
просторі. 

54. Взаємодія муніципальних, регіональних та федеральних органів 
влади у розв’язанні регіональних соціальних, економічних та гуманітарних 
проблем США. 

55. Повноваження муніципальних, регіональних та федеральних 
органів влади щодо розвитку регіонів. 

56. Теоретичні засади регіональної політики Канади. 
57. Механізми розвитку регіонів Австралії та Нової Зеландії. 
58. Розвиток франкомовної культури Квебеку в контексті загально-

канадської ідентичності. 
59. Муніципальні установи Канади, Австралії та Нової Зеландії. 
60. Органи щодо захисту прав індіанців Півночі та їхня роль у 

розвитку північних територій. 
61. Маорі та їхнє місце у регіональних процесах. 
62. Становлення та розвиток регіональної політики Білорусі після 

відновлення її незалежності. 
63. Зміни у статусі регіонів Литви після вступу до ЄС. 
64. Механізми розвитку регіонів Латвії. 
65. Нова модель регіоналістики Естонії. 
66. Реформування регіональної політики офіційного Тбілісі як чинник 

стабілізації у Закавказзі. 
67. Повноваження регіонів у Вірменії та Азербайджані. 
68. Таїландська модель розвитку регіонів як складова піднесення 

азійського тигра. 
69. Особливості регіонального розвитку ПАР. 
70. Бантустан як спроба розв’язання регіональних конфліктів. 
71. Південнокорейська модель розвитку регіонів. 
72. Розвиток регіонів на Тайвані. 
73. Федеральна політика розвитку штатів Мексики. 
74. Повноваження бразильских штатів. 
75. Державне регулювання розвитку регіонів Аргентини. 
76. Особливості регіонального статусу Сянгану (Гонконгу) та Аоминю 

(Макао). 
77. Реалізація державної політики на рівні регіону. 
78. Функції та організаційна структура місцевих органів виконавчої 

влади. 
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79. Стратегії розвитку місцевих органів виконавчої влади. 
80. Політика держави у різних сферах регіональної політики: 

співвідношення категорій управління та регулювання. 
81. Оцінка державної регіональної політики та її ефективність. 
82. Шляхи реформування та коригування державної регіональної 

політики. 
83. Муніципальні органи у зарубіжних країнах. 
84. Функції місцевого самоврядування як складова регіонального 

розвитку. 
85. Шляхи вдосконалення нормативного забезпечення місцевого 

самоврядування. 
86. Управління комунальною власністю у регіональному розвитку. 
87. Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування. 
88. Право комунальної власності. 
89. Створення умов для аналізу регіонального розвитку. 
90. Концептуальне наповнення та принципи аналізу регіонального 

розвитку. 
91. Аналіз зовнішнього середовища в аналізі регіонального розвитку. 
92. Структура та механізми аналізу регіонального розвитку. 
93. Особливості аналітичного супроводу управління регіональним 

розвитком в Україні. 
94. Механізми вироблення та реалізації стратегії сталого розвитку 

регіонів. 
95. Фактори сталості регіонального розвитку. 
96. Світовий та вітчизняний досвід визначення сталості регіонального 

розвитку. 
97. Прогнозування комплексного розвитку регіону. 
98. Прогностичні принципи та ефекти в регіональному розвитку. 
99. Класифікація методів прогнозування та типологія прогнозів. 
100. Методологічні підходи до прогнозування регіонального розвитку 

України. 
101. Моделювання регіонального розвитку та розвитку регіональних 

процесів. 
102. Особливості прогнозування регіонального розвитку. 
103. Опрацювання засобів управління, облаштування інфраструктури, 

підвищення продуктивності системи. 
104. Регіональні ринки. 
105. Сфера надання громадських послуг регіону. 
106. Управління соціально-економічними відносинами у сфері 

комунікацій. 
107. Особливості маркетингових досліджень у сфері комунікацій. 
108. Політика органів місцевого самоврядування з розбудови 

інфраструктури регіону. 
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109. Виробнича інфраструктура регіону (міста, території). 
110. Соціальна інфраструктура населених пунктів. 
111. Механізми розвитку транспортної інфраструктури регіону. 
112. Шляхи оптимізації регіональної житлової політики. 
113. Особливості використання наукової інфраструктури регіону в його 

інноваційному розвитку. 
114. Управління соціально-економічною інфраструктурою 

комунікаційного комплексу регіону. 
115. Контроль у державному управлінні та регулюванні розвитку 

регіону. 
116. Відтворення трудових ресурсів регіонів. 
117. Державний контроль за розвитком регіону. 
118. Процес реалізації та завершення регіонально-управлінського 

аудиту. 
119. Завдання і цілі регіонально-управлінського аудиту. 
120. Якість регіонально-управлінського аудиту. 
121. Механізми оцінювання ефективності державного контролю за 

регіональними процесами. 
122. Місцеві бюджети у бюджетній системі України. 
123. Сталий розвиток бюджетної сфери регіону. 
124. Системний підхід до формування і реалізації бюджетної політики 

регіону. 
125. Основні та альтернативні джерела поповнення місцевих бюджетів. 
126. Регіональні особливості основних й альтернативних джерел 

поповнення місцевих бюджетів. 
127. Пріоритетні напрями використання бюджетних ресурсів. 
128. Збалансованість фінансово-інвестиційних ресурсів регіону. 
129. Стратегії місцевої бюджетної політики. 
130. Шляхи оптимізації муніципальних бюджетних видатків. 
131. Аналіз, планування, проектування, прогнозування місцевої 

бюджетної політики. 
132. Оцінка та основні показники ефективності місцевої бюджетної 

політики. 
133. Показники діяльності вільних економічних зон. 
134. Стратегії діяльності щодо розвитку вільних економічних зон. 
135. Особливості розвитку вільних економічних зон за кордоном. 
136. Вільні економічні зони у розвитку депресивних районів країн, що 

розвиваються. 
137. Найвідоміші вільні економічні зони Китаю. 
138. Райони зі спеціальним економічним статусом в управлінській 

практиці України. 
139. Комплексне оцінювання ресурсів регіону. 
140. Оцінювання міських територій у політиці регіонального розвитку. 
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141. Стратегії ефективного та раціонального використання ресурсів 
регіону. 

142. Запровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій у регіоні 
як передумова регіонального розвитку. 

143. Запровадження інновацій у природокористуванні регіону. 
144. Організаційно-інформаційне забезпечення управління земельними 

ресурсами регіону. 
145. Система земельно-реєстраційних заходів. 
146. Принципи платного характеру використання землі регіону. 
147. Формування та розвиток інфраструктури населених пунктів 

регіону. 
148. Перспективні напрями у сфері регулювання земельних відносин у 

регіоні. 
149. Реалізація державної мовної політики у регіоні та її особливості. 
150. Освітня політика регіонів. 
151. Освітній простір регіонів. 
152. Механізми оптимізації державної мовної ситуації у регіонах. 
153. Регіональні мовні пріоритети. 
154. Мовні процеси у регіонах. 
155. Концептуальне, фінансове, кадрове забезпечення реалізації 

державної мовної політики у регіоні. 
156. Інформаційний простір регіону та його місце у національній 

інформаційній системі. 
157. Реєстрація та облік пам’яток національної історико-культурної 

спадщини у регіоні. 
158. Фінансування охорони, збереження та відтворення національної 

історико-культурної спадщини у регіоні. 
159. Коригування культурних процесів у регіонах України. 
160. Особливості формування регіональних культурних програм. 
161. Політика щодо вшанування пам’яті жертв голодоморів у діяльності 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
162. Інституційне та кадрове забезпечення культурної політики 

регіонів. 
163. Механізми та засади вдосконалення системи популяризації 

національної культури у регіонах. 
164. Запровадження інновацій у систему культурної політики. 
165. Становлення та розвиток православ’я у регіонах України. 
166. Хід та особливості передачі культового майна та споруд церквам 

та релігійним організаціям у регіонах. 
167. Механізми взаємодії органів державної влади, регіонального 

управління, місцевого самоврядування та самоорганізації населення з церквою 
та релігійними організаціями. 
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168. Особливості реалізації взаємин держави з церквою у світовій 
державно-управлінській практиці. 

169. Управління міжетнічною інтеграцією у регіональному розвитку. 
170. Державна політика щодо етнічних спільнот регіонів. 
171. Механізми інтеграції етнічних спільнот регіонів. 
172. Міжнародна правова база репатріації. 
173. Українське законодавство щодо інтеграції етнічних спільнот 

регіонів. 
174. Особливості розвитку моделі інтеграції етнічних спільнот Криму. 
175. Планування діяльності місцевих органів виконавчої влади. 
176. Планування спільної діяльності органів місцевого самоврядування. 
177. Регулювання та управління у процесах управління регіоном. 
178. Механізми взаємодії діяльності органів місцевого самоврядування 

та місцевих органів виконавчої влади. 
179. Особливості розвитку взаємодії діяльності органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади в Україні та за 
кордоном: порівняльна характеристика. 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Розкрийте сутність політики регіонального розвитку. 
2. Критерії та показники динаміки регіонального розвитку. 
3. Цілі політики регіонального розвитку. 
4. Проаналізуйте сучасні механізми й методи залучення кредитних та 

інвестиційних ресурсів в економіку регіону. 
5. Схарактеризуйте процес формування та виконання місцевих 

бюджетів і фінансів. 
6. Особливості регіонального розвитку на сучасному етапі розвитку 

України. 
7. Категорії регіонального управління, місцевого самоврядування, 

сучасні методологічні підходи до формування регіональної політики та 
політики органів місцевого самоврядування щодо регіонального розвитку. 

8. Основні складові комунікаційного забезпечення регіонів. 
9. Особливості розвитку регіональної інфраструктури в Україні. 
10. Поясніть необхідність збалансованої місцевої фінансово-

бюджетної політики як складової сталого регіонального розвитку. 
11. Сутність сучасних механізмів і методів залучення кредитних та 

інвестиційних ресурсів в економіку регіону. 
12. Схарактеризуйте власну податкову базу місцевого 

самоврядування, кредитоспроможність місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, регіональні накопичення та фінансові 
ринки. 
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13. Сутність формування та розвитку інфраструктури населених 
пунктів регіону. 

14. Проаналізуйте перспективні напрями у сфері регулювання 
земельних відносин у регіоні. 

15. Засадничі принципи регіонального розвитку. 
16. Оцініть фактори, що впливають на соціально-економічне 

становище регіону, його ресурсний потенціал, спеціалізацію та місце в системі 
територіального розміщення продуктивних сил України. 

17. Схарактеризуйте системний підхід до визначення стратегії 
розвитку комунікаційної системи. 

18. Проаналізуйте механізми й методи управління економікою 
регіону, виходячи із завдань економічної реформи. 

19. Основні напрями державної регіональної політики. 
20. Основні напрями дослідження політики регіонального розвитку. 
21. Методи визначення ефективності регіонального розвитку. 
22. Особливості управління трудовими ресурсами регіону. 
23. Схарактеризуйте стан нормативно-правової бази регіонального 

розвитку та шляхи її вдосконалення. 
24. Причини неефективності функціонування житлово-комунального 

господарства регіону. 
25. Оцініть пріоритетні напрями використання бюджетних ресурсів. 
26. Технологія, форми й методи стратегічного прогнозування 

оперативного планування розвитку регіону. 
27. Схарактеризуйте шляхи залучення додаткових коштів для 

вирішення нагальних і перспективних проблем розвитку регіону. 
28. Проаналізуйте політико-правові проблеми управління регіонами. 
29. Оцініть кредитні ризики та кредитні рейтинги регіонів. 
30. Основні напрями реформування адміністративно-територіальної 

системи у сучасній Україні. 
31. Схарактеризуйте показники розвитку регіону на найближчу й 

віддалену перспективи на основі сучасного стану справ за умови наявних 
ресурсів у межах чинного правового поля шляхом порівняння ресурсів і 
потреб. 

32. Проблема запровадження енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій у регіонах. 

33. Порівняйте доходи та видатки місцевих бюджетів. 
34. Структура фінансово-кредитних ресурсів регіону. 
35. Регіональні інвестиційні програми. 
36. Головні напрями стратегії регіонального розвитку. 
37. Підготуйте пропозиції щодо проведення збалансованої 

регіональної фінансово-бюджетної політики. 
38. Схарактеризуйте комунікативне забезпечення регіону. 
39. Оцініть розробку стратегій економічного розвитку регіону. 
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40. Сутність нормативно-правового середовища функціонування й 
реформування інфраструктури регіону. 

41. Теорія та практика місцевих фінансів зарубіжних країн. 
42. Напрями змін основних характеристик трудових ресурсів регіону. 
43. Порядок підготовки внутрішньої нормативної документації щодо 

виконання завдань програм і проектів регіонального розвитку. 
44. Особливості управління трудовими ресурсами регіону. 
45. Елементи підготовки практичних рекомендацій для органів 

державної влади й місцевого самоврядування щодо вибору ефективних 
інструментів і варіантів економічного регулювання регіонального розвитку на 
основі методів порівняльного аналізу стану національного і регіональних 
ринків, ступеня лібералізації економіки й фінансової стабілізації, рівня 
ефективності приватизації. 

46. Особливості транспортної інфраструктури регіону. 
47. Сутність регіональної житлової політики. 
48. Основні риси процесу адаптації національних меншин до 

регіональних гуманітарних процесів. 
49. Особливості взаємодії органів державної влади та місцевого 

самоврядування з Церквою та релігійними організаціями у регіонах. 
50. Основні та альтернативні джерела поповнення місцевих бюджетів, 

пріоритетні напрями використання бюджетних ресурсів. 
51. Управління соціально-економічними відносинами та 

інфраструктурою комунікаційного забезпечення у регіонах України. 
52. Сучасні тенденції розвитку трудових ресурсів регіонів. 
53. Що таке збалансованість фінансово-інвестиційних ресурсів 

регіону? 
54. Регіональні особливості основних та альтернативних джерел 

поповнення місцевих бюджетів. 
55. Значення соціальної інфраструктури населених пунктів для 

регіонального розвитку. 
56. Місце і роль місцевих фінансів в економічній системі держави. 
57. Основні принципи та перспективи ефективного використання 

трудових ресурсів регіону. 
58. Основні проблеми реалізації державної мовної політики у регіонах 

і шляхи їх подолання. 
59. Сутність типової моделі процесу планування регіонального 

розвитку. 
60. Особливості наукової інфраструктури регіону та її значущість у 

регіональному розвитку. 
 
 

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
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1. Сутність, об’єкт та функції політики регіонального розвитку. 
2. Цілі, завдання, критерії політики регіонального розвитку. 
3. Регіон в адміністративно-територіальній системі України. 
4. Моделі адміністративно-територіальних реформ в Україні. 
5. Динаміка регіонального розвитку. 
6. Планування регіонального розвитку. 
7. Прогнозування регіонального розвитку. 
8. Роль політики регіонального розвитку в Україні та зарубіжних 

країнах. 
9. Централізація і децентралізація у політиці регіонального розвитку. 
10. Територіальна організація влади в Україні. 
11. Реалізація державної мовної політики у регіоні та її особливості. 
12. Управління культурними процесами у регіоні. 
13. Церква та релігійні організації у регіональних гуманітарних 

процесах. 
14. Управління міжетнічною інтеграцією у регіональному розвитку. 
15. Взаємодія органів державної влади і місцевого самоврядування у 

реалізації державної політики формування єдиного гуманітарного простору. 
16. Сучасні механізми й методи залучення кредитних та інвестиційних 

ресурсів в економіку регіону. 
17. Регіональна екологічна політика. 
18. Бюджетні ресурси регіону. 
19. Особливості історичного розвитку України щодо умов розбудови 

власної держави. 
20. Козацька державність як яскравий вияв здатності українського 

народу до власної державної самоорганізації. 
21. Повноваження, функції та організаційна структура місцевих 

органів виконавчої влади. 
22. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в 

Україні. 
23. Сталість розвитку регіону. 
24. Організаційно-правові засади управління соціально-економічним 

розвитком регіону. 
25. Виробнича інфраструктура регіону (міста, території). 
26. Соціальна інфраструктура населених пунктів. 
27. Розвиток транспортної інфраструктури регіону. 
28. Регіональна житлова політика. 
29. Наукова інфраструктура регіону. 
30. Соціально-економічна інфраструктура комунікаційного комплексу 

регіону. 
31. Регіональні особливості земельної політики в Україні. 
32. Відтворення трудових ресурсів регіонів. 
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