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Загальний опис дисципліни 

 

Сучасні умови характеризуються глибинними змінами функціонування соціально-

економічних систем мезорівня, для яких характерними є поступова втрата традиційними 

чинниками розвитку регіонів (фінансовими, природними, трудовими, енергетичними та ін.) 

вирішальної ролі у забезпеченні якості просторового розвитку. Натомість зростає 

значущість мобільності капіталу, ресурсів, технологій тощо. Відтак, на зміну усталеним 

вертикальним механізмам реалізації державної регіональної політики приходять нові, 

ефективність яких ґрунтується на створенні умов забезпечення конкурентоспроможності 

економіки регіонів на засадах сталого ендогенного зростання, децентралізації управління 

тощо. Це, в свою чергу, обумовлює актуальність вивчення дисципліни «Економічний 

розвиток регіонів в умовах децентралізації», її місце і роль у системі підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктор філософії. 

Метою вивчення курсу є оволодіння системою знань щодо: теоретичних і 

практичних засад територіальної організації продуктивних сил України; сучасного стану та 

напрямків регіонального розвитку економіки; адміністративно-територіальної реформи як 

джерела ендогенного соціально-економічного зростання територій; аналізу впливу 

децентралізації на рівень соціально-економічного розвитку регіонів України; світової 

практики вирівнювання регіональних диспропорцій економічного розвитку. 

Завданням вивчення дисципліни є засвоєння теорії розміщення продуктивних сил, 

регіональної економіки та регіонального розвитку, наукових засад регіональної 

економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру 

господарського комплексу України та її економічних районів в умовах децентралізації 

тощо.  

Теми лекцій: 

Тема 1. Комплексний розвиток продуктивних сил як основа економічного розвитку 

регіонів. Діалектика продуктивних сил і виробничих відносин. Сутність комплексності та 

комплексного розвитку продуктивних сил. Економіко-історичні аспекти комплексного 

розвитку продуктивних сил України у регіональному розрізі. 

Тема 2. Регіон як цілісна багатоаспектна та поліфункціональна система. Поняття 

«регіон» в доктрині та нормативно-правових актах України. Теорії та концепції 

регіонального розвитку.  

Тема 3. Теоретичні засади сталого ендогенного зростання регіонів. Інклюзивність 

розвитку як основа формування моделі сталого зростання економіки регіонів. Глобальні 

ланцюги вартості та їх роль у забезпеченні сталого розвитку регіонів 

Тема 4. Економічний потенціал регіонального розвитку. 

Сутність та складові економічного потенціалу регіонального розвитку. Методика 

вимірювання економічного рівня економічного потенціалу.   



Тема 5. Ключові тренди соціально-економічного розвитку регіонів України та 

фактори, що їх формують. Рівень і динаміка показників соціального розвитку регіонів. 

Економічні показники розвитку регіонів: рівень та фактори впливу на нього. 

Тема 6. Конкурентоспроможність регіону в умовах сучасних процесів глобалізації. 

Складові та критерії конкурентоспроможності регіону. Теорія конкурентних переваг. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності. 

Тема 7. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики. Сутність 

види мета і завдання регіональної економічної політики. Основи регулювання економічного 

розвитку регіонів. 

Тема 8. Адміністративно-територіальна реформа як джерело ендогенного соціально-

економічного зростання регіонів. Теоретичні засади децентралізації. Роль і місце громад у 

регіональному розвитку. 

Тема 9. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні. Вплив зміни територіальної організації влади на засадах 

децентралізації на політику регіонального розвитку. Перебіг децентралізації у регіонах 

України. 

Тема 10. Реалізація Цілей сталого розвитку на локальному рівні як основа  

регіонального розвитку. Засоби та інструменти використання системи ЦСР як підґрунтя  

для співробітництва на всіх рівнях. Інклюзивність розвитку локальних економік. 

Інституційна рівновага. Забезпечення спроможності територіальних громад до 

стратегування втілення ЦСР на своїй території. 

 

Теми практичних занять: 

1. Теоретичні аспекти продуктивних сил як основи економічного розвитку регіонів 

2.  Регіон як цілісна багатоаспектна та поліфункціональна система 

3. Теоретичні засади сталого ендогенного зростання регіонів 

4. Економічний потенціал регіонального розвитку та методика його вимірювання 

5. Соціально-економічний розвиток регіонів України: рівень і фактори формування 

6. Конкурентоспроможність регіону в умовах сучасних процесів глобалізації 

7.  Механізм реалізації державної регіональної економічної політики 

8. Адміністративно-територіальна реформа як джерело ендогенного соціально-

економічного зростання регіонів 

9. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні 

10. Реалізація Цілей сталого розвитку на локальному рівні як основа  регіонального 

розвитку 
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