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Силабус навчальної дисципліни 

«Регіональний та місцевий розвиток» 

 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Регіональний та місцевий розвиток 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни є теоретичне обгрунтування  

термінів «регіональний розвиток», «державна регіональна 

політика»,   «привабливість регіону», «конкурентні переваги» 

регіону та їх взаємозв’язок    ормування реалізації політики 

розвитку в регіонах на основі кращого європейського та 

українського досвіду, а також на основі аналізу українського 

законодавства та особливостей його застосування в реальному 

часі  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Аналіз диспропорцій між регіонами за різними економічними 

показниками з домінуючою функцією держави  Окреслення 

проблематики регіонального розвитку з точки зору  дефіциту 

ресурсів для власного стрімкого економічного розвитку  

Визначення ефективної кадрової політики з метою досягнення 

оптимального регіонального розвитку  Дослідження політики 

протидії корупції  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців, а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Регіональний розвиток через призму 

Євопейського досвіду  Моделі політики регіонального розвитку  

Загальнодержавні та регіональні заходи з розвитку  Проблеми 

регіонального розвитку в Україні  

Види занять: лекції і практичні  

Методи навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; вирішення 

ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мозковий 

штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; письмовий контроль знань; 

індивідуальне та групове опитування; тестування; перехресна 

перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки 

тощо  

Пререквізити Вивчення дисципліни «Регіональний та місцевий розвиток» 

ґрунтується на знаннях з дисциплін: «Публічна політика», 

«Політологія», «Регіональна економіка», «Місцеві фінанси». 

Пореквізити Знання можуть бути використані при написанні дипломної роботи, 

проведення іншого виду наукової діяльності  



Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Суспільство та влада: механізми взаємодії : навч - С11 метод  

матеріали для слухачів дисципліни  Механізми взаємодії 

суспільства і влади    А  М  Михненко, С  О   равченко,    В  

Пантелейчук та ін  –    : НАДУ, 2013  – 80 с   

2. ромадянське суспільство: проблеми і напрями інституцій- ного 

розвитку: навч  посіб    за заг  ред  Ю  П  Сурміна  –    : НАДУ, 

2008. – 55 с   

3  Європейський досвід державного управління : курс лекцій   

уклад  : О  Ю  Оржель, О  М  Палій,    В   равчук та ін  –    : 

НАДУ, 2007  – 75 с   

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія 8 902, оснащена проектором 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік 
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