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Мета та цілі дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам загальні та деякі
спеціальні знання з питань економічної конкурентоспроможності
територій, які можуть бути використані для практичної роботи в регіонах,
об’єднаних територіальних громадах
Дисципліна «Економічна конкурентоспроможність територій» є
нормативною дисципліною спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації
«Економіка розвитку територій», яка викладається в ІІІ семестрі в обсязі
4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)
Територія, регіон, ОТГ,
економічна конкурентоспроможність,
конкурентні
переваги,
каркас
території,
«полюси»
конкурентоспроможності, кластер, програма підвищення економічної
конкурентоспроможності території, транскордонне співробітництво,
транскордонний кластер
Для вивчення курсу студенти потребують знань зі «Вступу в економіку
територіальних громад та економічного програмування», «Національної
економіки сталого розвитку», «Підприємництва в територіальних
громадах», «Економіки розвитку сільських територій», «Економіки
рекреаційної сфери», «Управління фінансами територіального розвитку»,
«Інструментів вимірювання і оцінювання соціально-економічних
процесів»
Основною метою викладання даної дисципліни є формування у студентів
знань з питань економічної конкурентоспроможності територій; надання
відповідних рекомендацій щодо використання системного підходу при
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формуванні і реалізації стратегії розвитку територій, що забезпечували б
високий рівень їх економічної конкурентоспроможності; надання
рекомендацій щодо практичних аспектів застосування методик оцінки
економічної конкурентоспроможності території й ефективного
використання її наявних конкурентних переваг для забезпечення сталого
розвитку
48 годин аудиторних занять (16 годин лекцій, 32 години практичних
занять) та 72 години самостійної роботи
Очікувані
результати Після завершення цього курсу студент буде
знати: сутність, мету, завдання, пріоритети економічної
навчання
конкурентоспроможності територій та особливості її інституційного
забезпечення, сучасне та перспективне законодавство у сфері планування
і прогнозування регіонального розвитку України, методологічні підходи
до дослідження економічної конкурентоспроможності територій,
загальний порядок та основні методичні засади розроблення програм
підвищення економічної конкурентоспроможності, особливості моделей
транскордонних кластерів, етапи їх розвитку та методи ідентифікації;
вміти: застосовувати системний підхід до формування стратегій
регіонального розвитку в контексті забезпечення економічної
конкурентоспроможності територій, визначати конкурентні переваги та їх
роль у забезпеченні комплексного розвитку регіону, застосовувати
інструменти управління регіональним розвитком та економічною
конкурентоспроможністю, проводити факторний аналіз конкурентних
переваг та обмежень перспективного розвитку території, визначати та
проводити відбір цілей і завдань підвищення економічної
конкурентоспроможності території, використовувати зарубіжний досвід
щодо розвитку транскордонних кластерних ініціатив і транскордонних
кластерів.
Навчальні
методи
та Презентації, лекції, комплексні модулі та завдання, електронні матеріали
з відповідного курсу на платформі Microsoft Teams, дискусія.
техніки
Необхідне обладнання
Підсумковий
контроль, Письмовий іспит в кінці семестру
Перелік питань для підготовки наведений в Microsoft Teams
форма
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
Опитування
завершенню курсу
Обсяг курсу

СХЕМА І РОЗКЛАД
Форма діяльності
Тема
Тема
1.
Економічна
конкурентоспроможність
територій:
поняття,
мета,
завдання, пріоритети

Лекція

03/09

Практичне
заняття

Результати навчання

03/09

знати сутність, мету, завдання,
пріоритети економічної
конкурентоспроможності
територій; вміти застосовувати

04/09
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комплексний підхід до аналізу
наявної ресурсної бази
території та розроблення
оптимальних векторів її
використання; розуміти
цінність застосування
системного підходу для
формування стратегій розвитку
територій
Тема 2. Інституційне забезпечення
економічної
конкурентоспроможності
територій

10/09

Тема 3. Інструменти управління
регіональним розвитком і
економічною
конкурентоспроможністю

17/09

Тема 4. Формування базису та
оцінка
економічної
конкурентоспроможності
території

24/09

01/10

1/10

02/10

Тема 5. Формування та
впровадження програм
підвищення економічної
конкурентоспроможності
територій

08/10

09/10

15/10

15/10

10/09
11/09
17/09
18/09
24/09
25/09

08/10

16/10
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знати основні положення
сучасного законодавства у
сфері планування і
прогнозування розвитку
територій в Україні
знати особливості інструментів
управління регіональним
розвитком і економічною
конкурентоспроможністю,
вміти їх застосовувати
знати методологічні підходи до
дослідження економічної
конкурентоспроможності
територій; вміти проводити
факторний аналіз
конкурентних переваг та
обмежень перспективного
розвитку території, визначати
та проводити відбір цілей і
завдань підвищення її
економічної
конкурентоспроможності,
проводити оцінку
конкурентоспроможності
території
знати загальний порядок та
основні методичні засади
розроблення програм
підвищення економічної
конкурентоспроможності
територій, алгоритм їхнього
розроблення та впровадження;
вміти розробляти системні
цільові програми підвищення
конкурентоспроможності
території

Тема 6. Транскордонне
співробітництво як чинник
підвищення регіональної
економічної
конкурентоспроможності

22/10

22/10
23/10

знати особливості моделей
транскордонних кластерів,
етапи їх розвитку та методи
ідентифікації; вміти
використовувати зарубіжний
досвід щодо розвитку
транскордонних кластерних
ініціатив і транскордонних
кластерів в Україні
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метод. матеріали / Валентин Підвисоцький, Роман Ткачук. – К. : Леста, 2010. – 64 с.
10.
Звіт про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації державної
регіональної політики у 2019 році - https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regionaldev/derzhavna-rehional-na-polityka/monitorynh/rezultati-realizatsiyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-politiki/zvit-zarezultatamy-realizacziyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-polityky-v-ukrayini-u-2019-roczi/
11.
Моніторинг
соціально-економічного
розвитку
регіонів
за
2019
рік
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-napolityka/monitorynh/rezultati-realizatsiyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-politiki/rejtyngova-oczinka-za-2019-rikprezentaczijni-materialy-2/
12.
- Моніторинг соціально-економічного розвитку гірських населених пунктів станом на
01.01.2020 - https://new.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/monitoryng-soczialno-ekonomichnogorozvytku-girskyh-naselenyh-punktiv-za-2019-rik-1.pdf
Інтернет - джерела:
1. https://rozvytok.in.ua/4014-instrumenty-rozvytku-hirskykh-terytorii - Ресурсний центр зі сталого
місцевого розвитку
2. https://www.minregion.gov.ua – Міністерство розвитку громад та територій України
 Презентації до лекцій.
ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Протягом семестру і на іспиті студент має можливість здобути максимально 100 балів за такою
схемою:
Максимальна
кількість
балів

Вид
Поточне опитування

30

Модульні контрольні роботи

20

Іспит

50

 Під час семінарських занять студент повинен отримати мінімум 4 оцінки (мінімум 2 в одному

модулі), які в підсумку переводяться в 30-бальну шкалу через середнє арифметичне чотирьох цифр
(чи п’ятьох і т.д.). Якщо студент має 0-3 оцінки, середнє арифметичне все одно буде братись від
трьох (тобто оцінки, яких вам бракуватиме, автоматично перетворяться в 0).
 Протягом семестру буде дві модульні контрольні роботи по 10 балів.
 Індивідуальні завдання містяться в кінці презентацій до кожної теми. Кожне завдання має певну
кількість балів, яка у підсумку з усіх завдань складе понад 10 балів, але в кінці семестру буде
переведена в 10-бальну шкалу. Виконані завдання прошу пересилати в Microsoft Teams до початку
наступної лекції.
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 Для допуску до іспиту студент повинен набрати за семестр мінімум 26 балів.
 Підсумковий іспит – письмовий, передбачає написання теоретичних питань (3*10 балів) і тестових

завдань (20*1 бал).
ПОЛІТИКА
● Академічна доброчесність. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі є
підставою для її незарахування викладачем, незалежно авід масштабів плагіату чи обману.
Списування – це той самий плагіат; робота (модульна, іспит тощо) автоматично оцінюється в «0»
балів.
● Запізнення з виконанням завдань. Індивідуальні відповіді на завдання необхідно розмістити на
платформі Microsoft Teams до початку наступної лекції. Дедлайн незмінний. Усі роботи, переслані
пізніше, розглядатись не будуть.
● Час. Про різні особливі обставини передбачуваної відсутності на парах повідомляйте заздалегідь.
У випадку непередбачуваної відсутності через вагому причину (хвороба і т.д.) на семінарському
занятті чи модульній контрольній роботі ви можете повідомити про це викладача (телеграм,
вайбер, скринька) і не пізніше наступного семінарського заняття (не забудьте довідку чи дозвіл
декана) обговоріть з викладачем можливість отримання балів. Робіть це вчасно.
● Література. Усю рекомендовану літературу студенти можуть знайти самостійно. Студенти
заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед
рекомендованих.
● Присутність. Відвідування семінарських занять є обов’язковим.
● Мова викладання. Дисципліна викладається державною мовою.
● Технічні засоби. Використання на лекціях і семінарських заняттях мобільних телефонів
заборонене.
● Додатково. Запізнюватись на пари можна лише в межах 5 хвилин.
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