




 

  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

нявчання 

заочна 

Регіональне управління сферою охорони здоров’я 

Статус дисципліни нормативна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3 /90 

Курс 2 

Семестр 3 

Кількість змістовних модулів за розподілом 2 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 

Аудиторні 36 

Модульний контроль - 

Семестровий контроль - 

Індивідуальна робота 14 

Самостійна робота 40 

Форма семестрового контролю залік 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у магістрів сучасних 

теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо державної регіональної 

політики у сфері регіонального управління.  

Предмет дисципліни: теоретичні та практичні аспекти забезпечення 

регіонального управління. 

Завданнями дисципліни:  

– поглибити теоретичні знання щодо методологічних основ у системі 

регіонального управління, зокрема законів, закономірностей та принципів стійкого 

розвитку на регіональному рівні; здійснення управлінських рішень, дотримання 

збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів; конституційно-правових 

засад та практичних рекомендацій з удосконалення управління регіональним 

розвитком в Україні, інноваційного менеджменту в системі регіонального 

управління та передумов реалізації інструментів інноваційного управління в 

діяльності регіональних органів влади; становлення форм і методів управління їх 

розвитком, а також формування і виконання місцевих бюджетів, здійснення 

інвестиційної діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

- теоретичні засади, правове середовище та механізми формування 

державної регіональної політики;  

- об’єктивні передумови виникнення останньої як форми народовладдя; 

концепції державної регіональної політики, сутність цього поняття та суть, основні 

ознаки і принципи;  

- специфіку відображення теоретичних засад формування регіональної 



 

  

 

політики в чинному законодавстві України;  

- сучасні підходи щодо аналізу ефективності реалізації державної 

регіональної політики;  

- шляхи реформування регіонального управління в загальній системі 

державного управління;  

- переваги та недоліки низки інструментів регіонального розвитку 

держави;  

- основні засади розбудови інституційної інфраструктури регіонального 

управління; 

-  політико-правові проблеми управління регіонами і населеними 

пунктами і те, як приймати відповідні управлінські рішення; основи управління 

інноваційними процесами в регіоні;  

- специфіку інноваційної діяльності та особливості інноваційних 

процесів у системі вітчизняного регіонального управління;  

- інструменти інноваційного управління соціально-економічним 

розвитком регіону;  

- етапи формування і реалізації інноваційних проектів місцевого і 

регіонального розвитку; 

- науковихі концепції і сучасні підходіви до публічного управління та 

адміністрування, концепцій, теорій управління людськими ресурсами для 

розв'язання професійних задач і розробки обґрунтованих управлінських рішень.  

- теоретичні та прикладні засади вироблення та аналізу публічної 

політики, фінансів, медичного права та технологій прийняття управлінських рішень, 

управління ресурсами у сфері охорони здоров'я.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: 

- застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності та оцінювати 

чинники, що впливають на формування регіональної політики;  

- проводити аналіз сучасних законопроектів у системі регіонального 

управління; використовувати сучасні підходи щодо аналізу законодавчої бази, яка 

забезпечує функціонування інституційної інфраструктури регіональної політики в 

Україні, а також щодо аналізу ефективності реалізації державної регіональної 

політики та політики у сфері регіонального управління, інституційної 

інфраструктури регіональної політики; визначати оптимальні шляхи реформування 

регіонального управління у загальній системі державного управління;  

- розробляти пропозиції щодо шляхів удосконалення інституційного 

забезпечення розроблення та реалізації регіональної політики в Україні;  

- аналізувати політико-правові проблеми управління регіонами і населеними 

пунктами та приймати відповідні управлінські рішення;  

- розробляти та впроваджувати нормативні документи на регіональному рівні; 

визначати: ефективність і результативність регіонального управління, доцільність 

запровадження інновацій у регіональному управлінні та ефективні варіанти 

інноваційних рішень щодо регіонального розвитку, регіональні конкурентні 

переваги та інноваційні стратегії регіонального розвитку;  

- формалізовано описувати інноваційний проект як інструмент регіонального 

управління, визначати етапи його реалізації та необхідні заходи;  

- розробляти, аналізувати і презентувати інноваційні проекти з питань 

територіального розвитку;  



 

  

 

- приймати обґрунтовані рішення щодо взаємодії та партнерства органів 

регіонального управління з бізнес-структурами, науковими та недержавними 

інституціями в інноваційній сфері, використовуючи вітчизняний та зарубіжний 

досвід;  

- характеризувати основні історичні етапи розвитку публічного управління, 

попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в 

межах своєї професійної компетенції, зокрема у період масштабної пандемії та 

подолання її негативних наслідків і виходу із кризових ситуацій. 

- аналізувати основні напрями реформування галузі охорони здоров'я в 

Україні, механізми діяльності функціональної підсистеми медичного захисту 

населення; визначати проблеми і оцінювати переваги у період динамічного 

розвитку, можливі загрози на різних рівнях управління у період надзвичайної 

ситуації.   

- розв'язувати складні задачі публічного управління та адміністрування у 

сфері охорони здоров'я у період надзвичайної ситуації (небезпечної події), 

ефективно діяти у координації і взаємозв'язку з МОЗУ, місцевими органами влади, 

центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, іншими 

уповноваженими органами 

-  використовувати у практичній діяльності знання стандартів у сфері охорони 

здоров'я (державних соціальних нормативів та галузевих стандартів).  

- діяти на основі етичних міркувань (мотивів), здійснювати етично виправдану 

професійну поведінку в різних ситуаціях управлінської діяльності (ситуаціях 

ризику, надзвичайного стану, конфлікту, морального вибору) 

організовувати діяльність закладу охорони здоров"я у надзвичайних ситуаціях 

(у режимі надзвичайного стану), розробляти та реалізовувати заходи щодо 

підтримання готовності усіх підпорядкованих  ланок до операціональних дій за 

призначенням. 
 

3. Результати навчання за дисципліною 

3.1. Програмні компетентності:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації, 

проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим рівнем 

знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем 

інтелектуального потенціалу 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

• Здатність адаптуватися до змінних умов управлінської діяльності, 

генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації, 

розробляти та управляти проєктами, діяти соціально відповідально 

та свідомо у складних і непередбачуваних умовах 

• Здатність фахово аналізувати інформацію, ефективно 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

прийняття обґрунтованих рішень. 

• Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути 

лідером змін. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

• Здатність організовувати діяльність органів публічного управління 

та закладів охорони здоров’я різних форм власності на різних 

стадіях  розвитку та у кризових ситуаціях з урахуванням потреб 

забезпечення національної безпеки України 

• Здатність працювати  в нормативно-правовому полі законодавства 

України, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на 



 

  

 

різних рівнях публічного управління та адміністрування, 

самостійно готувати професійні тексти (аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді, угоди) і здійснювати нормативно-правові 

процедури 

Здатність визначати показники сталого розвитку сфери охорони 

здоров’я на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях 

управління 

•  Здатність проводити оцінку можливостей закладу охорони 

здоров’я як системи, визначати критерії розвитку, розробляти 

маркетингову стратегію і тактику діяльності на ринку медичних 

послуг 

• Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських 

продуктів, медичних послуг чи процесів, у т.ч. у кризових ситуаціях   

Здатність організувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних 

ресурсів та технологій, розробляти заходи щодо впровадження 

електронного урядування (Е-медицини) у закладі охорони здоров’я  

• Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів для 

продуктивної праці персоналу, безперервного професійного 

розвитку персоналу, забезпечення сприятливих умов їх праці 

• Здатність створювати належний морально-психологічний клімат у 

закладі охорони здоров’я; формувати психологічну готовність 

кадрів до виконання ними своїх соціально-професійних обов’язків 

у ситуаціях стабільності і кризової непередбачуваності подій 

• Здатність здійснювати дослідницьку діяльність у сфері публічного 

управління та адміністрування з використанням різних джерел 

інформації (у т.ч. іноземною мовою), даючи критичну оцінку якості 

використання способів і методів дослідження для своїх висновків у 

формі наукового тексту 

Здатність представляти органи публічного управління та 

налагоджувати ефективні внутрішні і зовнішні комунікації з 

урахуванням специфіки галузі охорони здоров’я 

 

3.2. Результатом навчання є:  

Знання сучасних підходів до публічного управління та адміністрування, 

концепції, теорії управління людськими ресурсами для розв’язання професійних 

задач, підвищення ефективності управлінської праці.  

Знання законодавства України про охорону здоров’я,  нормативно-правових 

актів, що регулюють сферу публічного управління та адміністрування, нормативних 

документів, які регламентують професійну діяльність керівника закладу охорони 

здоров’я 

Уміти аналізувати основні напрями реформування галузі охорони здоров’я в 

Україні; визначати проблеми і оцінювати переваги і можливі загрози на різних 

рівнях управління.   

Уміти організовувати діяльність закладів охорони здоров’я у координації і 

взаємозв’язку з різними суб’єктами управління на рівнях держави-регіону-міста -

закладу ОЗ. 

Уміти використовувати у практичній діяльності знання стандартів у сфері 

охорони здоров'я (державних соціальних нормативів та галузевих стандартів) 

Уміти представляти органи публічного управління на регіональному й 



 

  

 

муніципальному рівнях та презентувати для широкого загалу результати діяльності 

закладу охорони здоров'я. 

На основі принципів системного аналізу та комплексного підходу уміти 

готувати документи, розробляти бізнес-плани щодо розвитку публічного 

урядування та адміністрування закладами охорони здоров’я 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Теоретичні засади управління 

регіональним розвитком в Україні. 
12 2  2  2 6 

Тема 2. Інституційне забезпечення 

формування та реалізації державної 

регіональної політики 

14 2 2 2  2 6 

Тема 3. Регіональні стратегії як інструмент 

управління розвитком територій 
16 2  4  2 8 

Усього 42 6 2 8  6 22 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 4. Соціальна інфраструктура як об’єкт 

регіонального управління . 
12 2  2  2 6 

Тема 5. Стимулювання економічного 

розвитку регіонів 
16 2 2 4  2 6 

Тема 6. Досвід країн світу з питань 

регіонального управління . 
20 2 2 4  4 8 

Усього 48 6 4 10  8 20 

Іспит 4       

Усього 90 12 6 18 - 20 40 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Теоретичні засади управління регіональним розвитком в Україні.  

Для забезпечення процвітання кожна держава має віднайти власну, ефективну 

саме для неї модель регіонального розвитку, постійно визначати адекватні 

інструменти та успішно їх використовувати. При цьому теорії регіонального 

розвитку складають основу для таких пошуків, адже вони відображають не лише 

уявлення вчених про явища і процеси стосовно регіонів, а й закономірності 

функціонування і розвитку регіонів. Це надає можливість розробляти на практиці 

конструктивні та обґрунтовані управлінські рішення, що враховують як досвід 

минулого, так і сприяють якісному моделюванню майбутнього регіонального 

розвитку. Разом із розвитком регіонів теорії регіонального розвитку також 

розвиваються, враховуючи сучасні чинники. Крім того, вони є інтернаціональним 

надбанням, оскільки кожна держава (чи регіон) може використовувати їх, незалежно 



 

  

 

від місця їхнього створення та авторства. “Спеціаліст-практик”, який не має знань 

про ці теорії, не здатний формувати ефективні моделі й механізми регіонального 

розвитку, адже він спиратиметься при цьому лише на власний досвід та інтуїцію, 

яких у будь-якому випадку буде недостатньо. 

Тема 2. Інституційне забезпечення формування та реалізації державної 

регіональної політики. 

Нова інституційна інфраструктура регіонального управління європейських 

країн формується з урахуванням глобалізаційних процесів, у ході яких держава на 

певному етапі свого існування втрачає статус єдиного суб’єкта реалізації 

регіональної політики. У політико-управлінській науці на тлі таких процесів 

з’являється нове поняття – “демократичне врядування”.  

У результаті формується складна система багатостороннього 

“демократичного врядування”, де найважливіші елементи урядових повноважень 

розподілені між органами державного управління, місцевого самоврядування, 

приватними компаніями та неурядовими організаціями.  

Інституційний розвиток пропонуємо визначити як комплексний розвиток 

організації; комплексність передбачає не тільки оновлення власне організаційної 

структури, а й форм, методів, засобів її функціонування. Отже, інституційний 

розвиток на рівні регіону постає як системний розвиток організаційних структур 

публічної влади, оновлення форм і методів діяльності, механізмів та засобів 

взаємодії на регіональному рівні.   

Тема 3. Регіональні стратегії як інструмент управління розвитком 

територій. 

Суспільні перетворення, які протягом останніх років відбуваються в Україні, 

привели до суттєвого посилення ролі та значення регіонів, досягнутий ними рівень 

розвитку значною мірою визначає розвиток держави в цілому. Принципи 

самостійності, самоуправління та фінансової самодостатності адміністративно-

територіальних одиниць у межах, визначених законодавством, поступово стають 

основою управлінської діяльності на регіональному і місцевому рівнях. Практична 

реалізація даних принципів передбачає гармонійне поєднання всіх складових 

життєдіяльності регіону в єдину збалансовану, взаємозв’язану регіональну 

соціально-економічну систему. Створити таку систему можна на основі 

впровадження сучасних підходів до управління, центральною функцією якого стає 

взаємоузгоджене планування розвитку різноманітних соціально-економічних 

підсистем регіону. Під час планування регіональна влада разом з іншими акторами 

місцевого розвитку встановлює головні напрями діяльності, реалізація яких 

забезпечує єдність мети і завдань для всіх суб’ єктів, що є відповідальними за 

територіальний розвиток або є учасниками цього процесу. Отже, в управлінні 

регіональним розвитком планування посідає надзвичайно важливе місце, вбираючи 

в себе організаційний початок всього процесу реалізації регіональної соціально-

економічної політики. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 4. Соціальна інфраструктура як об’єкт регіонального управління. 

З метою реалізації конституційного права громадян на соціальний захист 

держава має забезпечити відповідну якість надання послуг, насамперед завдяки 

удосконаленню системи управління соціальним розвитком сільських територій. 

Основна проблема в цьому аспекті полягає в оптимальному поєднанні місцевих і 



 

  

 

загальнодержавних інтересів та реалізації цілеспрямованої соціальної політики на 

місцях в умовах обмеженості ресурсів. Унаслідок тривалого реформування в 

реальному житті склалася ситуація, коли за створення об’єктів соціального 

призначення практично ніхто не несе відповідальності. Державне регулювання не 

адекватне існуючій ситуації і не забезпечує бажаних результатів, а місцеві органи 

влади не в змозі вникнути в процес вирішення важливих господарських завдань. 

Ефективне функціонування соціальної інфраструктури можливе за умови 

системного підходу до реалізації заходів з пріоритетних напрямів її подальшого 

розвитку. Тому всі компоненти соціальної інфраструктури мають бути предметом 

єдиного, цілісного процесу управління та планування. Питання створення 

оптимальних умов соціального розвитку кожного населеного пункту і на цій основі 

забезпечення населення належною соціальною інфраструктурою потребує 

невідкладного опрацювання.. 

Тема 5. Стимулювання економічного розвитку регіонів. 

Ефективні стратегії економічного розвитку держав і регіонів у сучасних 

умовах суттєво залежать від якісного аналізу та оцінювання розвитку регіонів, 

причому не лише в економічній площині, оскільки регіональна економіка є як 

чинником розвитку інших сфер, так і його результатом. Так, економічний розвиток 

регіонів має досліджуватися з позицій системного підходу, що дає змогу виявити 

всю сукупність важливих факторів впливу на регіони та врахувати їх, приймаючи 

відповідні управлінські рішення. Загалом аналіз щодо регіонального розвитку може 

стосуватися дослідження структури, окремих елементів, взаємозв’язків, суб’єктів і 

чинників регіонального розвитку, тобто охоплювати будь-які елементи та аспекти 

функціонування регіонів.Тема 6. Досвід країн світу з питань регіонального 

управління 

Визначення того, що собою являє регіональна політика різних країн світу, 

розвивалося суттєво весь час. З кінця 50-х рр. до 90-х рр. ХХ ст. зниження 

диспропорцій і гарантування рівності можливостей для всіх громадян на всій 

території країни, яке іноді пов’язувалося з конституційними нормами, 

впроваджувалося із соціальним забезпеченням через регіональну політику, маючи 

на меті зменшення міжрегіональних диспропорцій у доходах на одну особу. У 

більшості розвинутих країн регіональна політика була сформована у 50–60-х рр. 

минулого століття. Головними цілями її на той час були забезпечення рівності та 

збалансованого розвитку. Теоретичним обґрунтуванням цих цілей були економічні 

моделі, за якими державні інвестиції можуть змінювати умови попиту в менш 

розвинутих регіонах. Основними інструментами політики виступали перерозподіл 

доходів через фінансові трансферти національними урядами, які супроводжувалися 

значними інтервенціями державних інвестицій, насамперед у відсталі регіони. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів, лікарів-інтернів, 

слухачів. 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки 

за такими критеріями: 

- оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко 

і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, 

вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, 



 

  

 

висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень 

засвоєння практичних навичок; 

- оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано 

викладає його; має достатні практичні навички, висловлює свої міркування з 

приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у 

викладенні теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих практичних 

навичок; 

- оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, 

недостатньо оцінює факти та явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

- оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал 

дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні 

навички не сформовані. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, 

перевіряється під час підсумкового модульного контролю. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), 

яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 

відповідно до переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення 

кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 

120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності 

та підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються 

оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з 

використанням прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для 

відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені 

методичною розробкою для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). 

При цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види 

діяльності (усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або 

комп’ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем 

(або на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною 



 

  

 

шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне 

завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за 

багатобальною шкалою таким чином: 

 
Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов 

успішного їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, 

залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони 

додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної 

навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну 

діяльність не може перевищувати 120 балів. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення 

усіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали 

усі передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при 

вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з 

поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється 

відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

перевірку теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 

підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 

балів)/ 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє 

арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі 

ділиться на кількість модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися 

заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних 

та всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за 

дисципліну не може перевищити 200 балів. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. За якими критеріями можна класифікувати теорії регіонального розвитку? 

2. Які теорії регіонального розвитку, на Ваш погляд, можуть бути застосовані для 

формування сучасної регіональної політики в Україні? 

3. Охарактеризуйте найважливіші ознаки сучасних теорій регіонального розвитку. 

4. Дайте визначення поняття “державна регіональна політика”. 

5. Назвіть проблеми та виклики регіональному розвиткові в Україні. 

6. Поясніть сутність державної політики регіонального розвитку. 



 

  

 

7. Яка мета державної регіональної політики в Україні? 

8. Дайте характеристику напрямам державної регіональної політики. 

10. Якими факторами обумовлюються особливості формування державної політики 

регіонального розвитку? 

11. Об’єкти і суб’єкти регіонального розвитку. 

12. Які цілі регіонального економічного розвитку? 

13. Назвіть особливості регіонального економічного розвитку. 

14. Що таке “державне регулювання розвитку регіону”? 

15. Охарактеризуйте діяльність Верховної Ради України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України щодо формування державної регіональної політики. 

16. Назвіть закони України, які регулюють вплив держави на розвиток регіонів, 

унормовують питання розподілу повноважень між органами влади різного рівня або 

опосередковано регулюють інші правовідносини, що виникають з приводу 

державного впливу на розвиток регіонів. 

17. Дайте визначення поняття “планування соціально-економічного розвитку 

території”. 

18. У чому полягає сутність цілісної системи планування регіонального та місцевого 

розвитку? 

19. Назвіть базові види планування територіального розвитку. 

20. Поясніть сутність стратегічного планування регіонального розвитку. 

21. Що можна віднести до переваг стратегічного планування регіонального 

розвитку? 

22. Якими ознаками має характеризуватися успішна стратегія регіонального 

розвитку? 

23. Яку максимальну кількість перспективних напрямів регіонального розвитку 

доцільно визначати в стратегії? 

24. Якими факторами зумовлюються особливості розробки регіональної стратегії 

розвитку територій? 

25. Назвіть основні етапи стратегічного планування розвитку регіонів. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну 

чотирьохбальну систему та систему ECTS за наступною таблицею: 

 

Оцінка у 200-бальній системі 

Оцінка у 

традиційній 

чотирьох бальній 

шкалі 

Оцінка с системі 

ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

 

 

 



 

  

 

1. Навчально-методична картка дисципліни  

 

Основні методи навчання: Словесні (лекції, пояснення, робота з нормативними 

документами).Наочні (ілюстрації, демонстрації). Моделювання ситуацій. 

Проєктування. Проблемного викладу матеріалу. Комунікативні (дискусії, 

презентації проєктів, ділові ігри 

 

Тематичний план лекцій 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

з/в 

1.  Тема 1. Теоретичні засади управління регіональним розвитком в 

Україні. 
2 

2.  Тема 2. Інституційне забезпечення формування та реалізації державної 

регіональної політики 
2 

3.  Тема 3. Регіональні стратегії як інструмент управління розвитком 

територій 
2 

4.  Тема 4. Соціальна інфраструктура як об’єкт регіонального управління 2 

5.  Тема 5. Стимулювання економічного розвитку регіонів 2 

6.  Тема 6. Досвід країн світу з питань регіонального управління . 2 

Усього годин 12 

 

Тематичний план практичних/семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

з/в 

1. Тема 1. Теоретичні засади управління регіональним розвитком в 

Україні. 
2 

2 Тема 2. Інституційне забезпечення формування та реалізації державної 

регіональної політики 
4 

3 Тема 3. Регіональні стратегії як інструмент управління розвитком 

територій 
4 

4 Тема 4. Соціальна інфраструктура як об’єкт регіонального управління 2 

5 Тема 5. Стимулювання економічного розвитку регіонів 6 

6 Тема 6. Досвід країн світу з питань регіонального управління . 6 

7 Іспит  4 

Усього годин 28 

 

8. Рекомендовані джерела 

Основна: 
1. Баймуратов М. О. Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: основні ознаки 

й особливості / М. О. Баймуратов // Актуальні питання виконання законів України 

“Промісцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації”. – К. : 

Атіка, 2003. –С. 342–351. 

2. Регіональна економіка : словник-довідник / О. Д. Богорад, О. М. Невелєв, В. М. Падалка, 

М. В. Підмогильний. – К. : [б.в.], 2004. – 346 с. 

3. Бутов В. И. Регионоведение (экономика и управление) : учеб. пособие / В. И. Бутов,В. Г. 

Игнатов. – Ростов н/Д : Издат. центр “МарТ”, 2000. – 416 с. 



 

  

 

4. Вакуленко В. М. Державна регіональна політика : навч. посіб. / В. М. Вакуленко, 

Н. М. Гринчук. – К. : НАДУ, 2007. – 112 с. 

Додаткова:  

1. Васильєва О. І. Регіональне управління в умовах реформування владних відносин : 

монографія / О. І. Васильєва. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 436 с. 

2. Дацишин М. Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії 

органів влади в Україні / М. Дацишин, В. Керецман. – К. : Вид-во “К.І.С.”, 2007. – 102 с. 

 

9. Додаткові ресурси - інформаційні ресурси: 

1. http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України 

2. http://medi.ru/doc/82.htm - Экономика здравоохранения 

3. http://www.iso9000.ru/ - ISO 9000. Современный менеджмент качества 

4. http://www.hrm.ru - Специализированный сайт для менеджеров по персоналу 

5. www.who.int – Всесвітня Організація охорони здоров’я 

6. http://fipo.dsmu.edu.ua/fipo.html - Деканат післядипломного навчання та інтернатури 

Донецького національного медичного університету  

7. www.medstandards.org.ua – проект ЄС «Підтримка розвитку системи медичних стандартів в 

Україні»  

8. www.healthfin.kiev.ua – проект ЄС «Фінансування і управління у сфері охорони здоров’я в 

Україні»  

9. Офіційні веб-сайти органів державної влади України: 

10. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ - Режим доступу до електронних документів: 

http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//. 

11. Президент України : офіційне інтернет-представництво. - Режим доступу до електронних 

ресурсів : http://www.president.gov.ua/. 

12. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. - Режим доступу до 

електронних ресурсів : http://www.kmu.gov.ua/control/. 

 

http://www.moz.gov.ua/
http://medi.ru/doc/82.htm
http://www.iso9000.ru/
http://www.hrm.ru/
http://fipo.dsmu.edu.ua/fipo.html
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