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Загальний опис дисципліни 
Навчальна дисципліна «Регіональні економічні програми та 

програми сприяння розвитку» спрямована на оволодіння методами 
оцінки ефективності регіональних економічних програм, вміння 
оцінювати потенціал соціально-економічного розвитку конкретного 
регіону і є важливою кваліфікаційною ознакою сучасного фахівця. Курс 
вивчає економіку регіонів, закономірності і особливості розвитку 
господарства в умовах конкретної території за рахунок реалізації 
регіональних економічних програм. Дисципліна формує теорію і 
методичні основи комплексного аналізу соціально-економічного розвитку 
регіону для обґрунтування вирішення завдань регіональної економічної 
політики в Україні.. Практична частина курсу – ознайомлення з 
прикладними аспектами формування регіональних економічних програм, 
інструментами управління коштами територіальних громад, 
моделюванням бізнес-процесів регіонального розвитку, результатами 
реалізації соціально-економічних проектів в регіонах. 

 
Теми лекцій: 

1. Предмет, метод і завдання курсу «Регіональні економічні 
програми та програми сприяння розвитку».  

2. Теорії регіонального розвитку та їх еволюція як основа 
сучасного регіонального управління. 

3. Сутність, об’єкт та функції політики регіонального розвитку. 
Централізація і децентралізація у політиці регіонального розвитку. 

4. Аналіз, його завдання, види та методи в політиці регіонального 
розвитку. 

5. Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) як інструмент 
фінансування проектів регіонального розвитку. 

6. Агенції регіонального розвитку як нова інституційна форма 
місцевого та регіонального розвитку. 



7. Використання спеціальних форм сприяння економічному 
розвитку для проблемних територій. 

8. Міжнародний досвід сприяння розвитку регіонів. 
 

Теми занять: 
(семінарських, практичних, лабораторних)  

1. Сутність, завдання та методичні засади політики регіонального 
розвитку. 

2. Регіональні економічні програми та програми сприяння 
розвитку як складова регіональної політики. 

3. Еволюція сучасних регіональних теорій. 
4. Цілі, завдання, критерії політики регіонального розвитку. 
5. Регіон в адміністративно-територіальній системі України.  
6. Органи місцевого самоврядування у регіональному розвитку.  
7. Планування регіонального розвитку: сутність, форми, методи.  
8. Сталість розвитку регіону та методологія її оцінювання. 
9. Аналітичне оцінювання ефективності регіональних економічних 

програм та програм сприяння розвитку.  
10. Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і 

проектів регіонального розвитку. 
11. Основні підходи до моніторингу та оцінювання стратегій і 

програм регіонального розвитку. 
12. Поняття агенцій регіонального розвитку, нормативне 

забезпечення їх створення та функціонування 
13. Форми державної підтримки депресивних територій 
14. Міжнародна громадська організація EURADA, що координує 

роботу АРР в Європі: засади діяльності та досвід. 
15. Можливість інтеграції європейського досвіду регіональної 

політики для України. 
 
 


